
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  10, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--350]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 990 �ത� 1106 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 1107 �ത� 1224 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1225 �ത� 1303 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1304 �ത� 1339 വെര

മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�്പാക് ത�ാറാ�ിയ അൈല�െമ�ി�  മല�റം  -  െകാ�ാരേ�ാ�്  -  േകാടേ�രി ��ി�

പകരം അ�ായേ�ാട്  -  ഈ�ട്  -  േകാടേ�രി വഴി മലേയാര ൈഹേവ ���ി

നി�യി��തി�� തട��ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അൈല�െമ�് മാ��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ലം ���മായി വി�കി�ിയ �ടര�ി  -  ക�ാടം െപായി�  �േദശ�് ���ി

ആരംഭി��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ���ി എ�ാരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

ത�ളം -കാ�നാട് നാ�വരി�ാത നി��ാണ �വ��നം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ളം -കാ�നാട് നാ�വരി�ാത�െട നി��ാണ �വ��ന���് 2016-17 ബ�ജ�ി� 30

േകാടി �പ�ം,  2017-18  ബ�ജ�ി�  37  േകാടി �പ�ം കി�ബിയി�നി�ം

അ�വദി�ി��െവ�ി�ം �ലേമെ���ം,  നി��ാണ �വ��ന��ം നാളി�വെര�ം

ആരംഭി�ാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ലേമെ���് നടപടി ഇനി�ം ���ീകരി�വാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) നാളി�വെര എ� �ക ഈ േറാഡിന് േവ�ി അ�വദിെ��ം എ�മാ�ം ���ിക�

���ീകരി�ാ� കഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലേമെ���് ���ീകരി�് നി��ാണ �വ��ന�� േവഗ�ിലാ��തി�േവ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ��� പാലം നി��ാണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ വികസന പാേ�ജി�  ഉ�െ���ി എ.എസ് ലഭി��ം ഡീെ�യി�ഡ്

എ�ിേമ�് ഡിൈസ� ���ീകരി��മായ െപ��� പാല�ിെ� നിർമാണം എ�ാരംഭി�വാൻ

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട എ�ിേമ�ി�  ഇ�ഭാഗ�ളിെല�ം എ� കിേലാമീ��  അേ�ാ�് േറാഡാണ്

ഉ�െ���ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ടി.എസ് �� ഫയ�  മാസ�ളായി പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�സ് വിഭാഗം

ചീഫ് എ�ജിനീയ�െട ഓഫീസി�  െപൻഡി�ിലാെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;വിശദമാ�ാേമാ ?

'�ീഡ് േകരള' പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '�ീഡ് േകരള'  എ� േപരി� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

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

ഏെ��� ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം എ�് �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി.പി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ടി.പി വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� പ�തി �കയി� ��ത� �ക െചല�വ�ി��വ ഏെത�ാം ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ടി.പി പ�തികളി�  അഴിമതി നട�തായി സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;എ�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി പ�തി�കാര�� േറാഡ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.�ി.പി പ�തിയി� ഉ�െ���ി േറാഡ്

നി��ാണ�ിനായി എ� �ക അ�വദിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.�ി.പി പ�തിയി� ഇ�െ���ി ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനാണ് അ�മതി

ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  സ��ാ�  അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി ഏെ��� േറാ�ക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� േറാ�ക� പി.ഡ��.ഡി ഏെ���ി��്;

ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േറാ�ക�  ഏെ����തി�ളള മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് അ�വദി� �ക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അമല പാവറ�ി േറാഡി�  കടാേ�ാട് �ത�  �വ��  വെര�ളള േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി

അ�വദി� �ക എ�യാണ്; െട�� നടപടിക� ���ീകരി�് നി��ാണ �വ��ന�� എ�്

ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ���  ജി�യി�  ഇ�വെര നട�ിയ

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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േദശീയ പാതയി� നി�് ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� വി�ാപനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� -  െവ�ളം  -  ��ി�റം ഭാഗ�ം,  േച��ല  -  ഓ�ിറ  -  തി�വന��രം ഭാഗ�ം േദശീയ

പാതയി� നി�് ഒഴിവാ�ി 2014 � വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ���ത േറാ�ക�െട നിലവി�� �ാ�സ് എ�ാണ്;

(സി) ഈ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�ം അ����ണി�ം േദശീയ പാത അേതാറി�ി  2014-ന്

േശഷം ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി �പ അ�വദി�െവ�് വ�ഷം തിരി�്

െവളിെ���േമാ?

തി�മല - ���ാ�രം േറാഡ് വീതി ���തിന് നടപടി

1000. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�മല - ���ാ�രം േറാഡ് വീതി ���തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

തീരേദശ ൈഹേവ

1001. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ൈഹേവ�െട നി��ാണ �വ��ന��  ഏ� ഘ��ിലാണ്  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�� ധനസമാഹരണം എ�െന നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന പാല�ാട് ജി�യി� നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�

1002. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2017-18  വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിന് അ�വദി�ി�� കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ

പി.ഡ��.ഡി-�െട പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഓേരാ�ിേ��ം കാലിക �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളള െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

1003. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  -18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന എ� െപാ�മരാമ�് പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഓടക� കേ�റി നിക��തിെനതിെരനടപടി

1004. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ഖജനാവി�  നി�ം �ക �ട�ി നി��ി� ഓടക�  കേ�റി നിക��ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; കേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാപാര �ാപന��  പാതവ�ക�  കേ���ത് അപകട കാരണമാ�െമ�് വ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; കേ���ാെര ഒഴി�ി�ാ� നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ?

േകാ�ി ൈബ�ാസ് നി��ാണം

1005. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�ി ൈബ�ാസ് എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിേല�് ആവശ�മായ �ക അ�� ബ�ജ�ി� വകയി���തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

(ഡി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് നിലവി�  അ�വദി�ി�� �ക �ടാെത ഇനി എ� �ക �ടി

ആവശ��െ��് വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ േറാ�ക�െട ���ിക��് അ�വദി� �ക

1006. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം തീരേദശ േറാ�ക�െട ���ിക��ായി എ� �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കി എ�് ജി�തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഏെത�ാം േറാ�ക��് എ� �ക വീതം അ�വദി� എ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിൽ കി�ബിയിൽ ഉൾെ���ിയ പ�തിക�

1007. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി ഏെത�ാം ����ിക� ഏെ���ി�െ�� ഇനം തിരി�ം

വ��് തിരി�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം �വ��ിക�  ആരംഭി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ആരംഭി�ാറായി�െ��ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ �വ��ിക��ം വകയി��ിയ �ക,  അ�വദി� �ക,  അ�വദി�ാ�� �ക

എ�െയ�ം അ�വദി�ാ�� �ക എ�േ��് അ�വദി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

അ��ാ�� ��ളാം െപാ� േറാഡിെ� നിലവി�ളള അവ�

1008. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി മ�ല�ി�ളള അ��ാ�� ��ളാം െപാ� േറാഡിെ� നിലവി�ളള അവ� എെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��നം ���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) ഏ� പ�തിയി�െ���ിയാണ് ���ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് നി��ാണ �വ��നം ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

െകാ�ം -േതനി േദശീയ പാത

1009. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം - േതനി േദശീയ പാത�െട മാേവലി�ര മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� ഭാഗ�� യാ�

��രമാ�� വിധ�ി� തക�� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് �ന��രി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  നാളി�വെര

സ�ികരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

6 of 116



(സി) ആവശ�മായ െെസ�േബാ��ക�  ഇൗ േദശീയപാതയി�  �ാപി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േചല�ര ൈബപാസ് േറാഡ് നി��ാണം

1010. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17സാ��ിക വ�ഷം കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� േചല�ര

ൈബപാസ് േറാഡ് നി��ാണം സംബ�ി� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  എ�ിേമ�് ത�ാറായി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി �േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടി �മ��  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ?

സം�ാന പാതക�

1011. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ�� - ആ��റ - െപാ�ാനി, ൈവ�ി� - പ�ി�റം, വ��ല - മട�റ, പര�ന�ാടി -

അരീേ�ാട്, ആല�ഴ - േതാ�ംപടി, മ�ാറ�ള�ി - പ�, കാ�ാട് - �ഷാരഗിരി അടിവാരം,

��� - ��ി�റം എ�ീ േറാ�ക� 2005 നവംബ� 29 െല സ��ാ� വി�ാപനം അ�സരി�്

സം�ാന പാതയായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക� പി�ീട് ജി�ാ േറാ�കളായി തരം താ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്; അതി��

കാരണം വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� ൈഹേവക�െട വീതി ���

1012. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി േക�സ��ാ�  നാഷണ�  ൈഹേവകളായി �ഖ�ാപി�ി�� പാതക�െട

നി��ാണ�ിെ� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ൈഹേവക�െട വീതി വ��ി�ി��തിന് �മി ഏെ����തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല �രിതി�ളം -െവ�ിയാമ�ം - െതാ��ഴ -വ��റം -േചല�വട് േറാഡിെ� നി��ാണം
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1013. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ��തി�ളം-  െവ�ിയാമ�ം  -  െതാ��ഴ  -വ��റം-േചല�വട് േറാഡിെ�

നി��ാണ ���ിക��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ; ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയിരി��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം;  ഈ പ�തി�് സാേ�തികാ�മതി

ലഭി�ാ�  നടപടി ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ എ�േ��് അ�മതി ലഭ�മാ�ം

എ�റിയി�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ / നി��ാണ ���ിക��് ക��പ�തി

1014. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് �തിയ േറാ�ക� ഏെ���ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക� ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതി�േവ�ി

എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ / നി��ാണ ���ിക��് െച�ാ�േ�ശി�� കാര���

വിശദമാ�േമാ ?

മണ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണി

1015. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ി�  പി.ഡ�ി�.ഡി-�െട കീഴി�� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

അ����ണികളാണ് നിലവി� �േരാഗമി� െകാ�ിരി��ത്; ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക വീതം

അ�വദി�ക��ായി എ� വ��മാ�ാേമാ?

താ�� നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

1016. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ അവസാന ബ �ജ�ി�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷെ� ബ �ജ�ി�മായി

താ�� നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� െപാ�മരാമ�് പ�തിക� , അവ�് ഓേരാ�ി�ം

അ�വദി� �ക എ�ിവ വ��മാ�േമാ;��ത പ�തികളി�  ഏെത�ാം ���ിയാ�ാ�

കഴി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ���ി നട�� പ�തിക�, ഇനി ആരംഭി�ാ�� പ�തിക�  എ�ിവ
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ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ; നി�� പ�തിക� ഏ� കാലയളവി� ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ് േറാഡ് -നി��ാണം

1017. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന���്

നാളി�വെര എ� �ക�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(ബി) ��ത �ക�� ���ിക�  ���ീകരി�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�മാ�ം

�ക�െട ���ികളാണ് ���ീകരി�വാ� കഴി�ി��ത്;

(സി) നിലവി�  നി��ാണ �വ��നം നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്

തട�െ��ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�മാ�ം �ലേമെ���് നടപടിക�

���ീകരി�ി��്;

(ഇ) നി��ാണ �വ��ന��െട തട�ം ഒഴിവാ�ാ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(എഫ്) �ലം ഏെ����തി�ം,  നി��ാണ �വ��ന���മായി  15  േകാടി�െട �തിയ

റിക�ിസിഷ� ന�കിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് തഹസീ�ദാ� ഓഫീസി� നി�ം ബി.പി.ആ�

ത�ാറാ�ി ���ീകരി��തി�� നടപടി എ�ായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ന�� - �വാ��ഴ േറാഡിെ� നി��ാണം

1018. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി. നി��ാണം ഏെ���ി�� �ന�� - �വാ��ഴ േറാഡിെ� എ� കിേലാമീ�റാണ്

ഇനി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാെത കിട��ത്;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിന് േലാകബാ�് സഹായം ലഭിേ��ി� എ� തര�ി�� പ�വാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഫ�് ലഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അനി�ിത����

ഉേ�ാ; ഏത് ഏജ�സി �േഖന പണം ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) അവേശഷി�� േറാഡ് നി��ാണം സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിേനാടകം

���ീകരി�ി��ത്; ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;

(ഇ) ഈ േറാഡിെ� നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��ത്;  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
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വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മിനി സിവി�േ�ഷ�

1019. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മിനി സിവി�േ�ഷ�  �വ��നം ആരംഭി��തിേല�ായി നി��ാണം

���ീകരി� േശഷം പാ��ീഷ� �വ��ിക�ം ���ീയാ�ിെയ�ി�ം ഇ�വെര�ം �വ��നം

ആരംഭി�വാ� കഴി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സിവി�േ�ഷന് ൈവദ�തി കണ��ം വാ��  കണ��ം ലഭ�മാ�വാ�  കഴിയാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) വാ��  കണ��ം ൈവദ�തി�ം ലഭ�മാ��തിന് എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തട��� പരിഹരി�് മിനിസിവി� േ�ഷ� എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�വാ� കഴി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മരാമ�് പണിക� ഏെ���് നട�� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ിക�െ�തിെര�� നടപടി

1020. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� മരാമ�് പണിക� ഏെ���് നട�� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ിക�

ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി�  ഏെത�ാം െസാൈസ�ിക�െ�തിെരയാണ് വിജില�സ് റിേ�ാ��്

സമ��ി�െ��ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� എ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത െസാൈസ�ിക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

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

1021. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) താവം െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�ം

എ�റിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ക��ാ�് - െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം

1022. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക��ാ�്  -  െവ�ിം�ട�  ഐല�് പാലം െപാ�മരാമ�് വ��്

അംഗീകാരം ന�കിയ അൈല�െമ�ിന് വി��മായി പണി�വാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 5.10.2016 � നട� േയാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി� അൈല�െമ�് മാ�� കാലയളവി�

ഉ�ായി�� ഉേദ�ാഗ��  സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ��  വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

മല�റം േകാ��ടി ൈബപാസ് നി��ാണം

1023. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാ��ടി ൈബപാസ് നി��ാണ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ൈബപാസിന് ഏെ���ി�� �ലം പരി���മാ�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) ൈബപാസ് യാഥാ���മാ��തിന് ഇനി�ം സാേ�തിക തട���  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ അടിയ�രമായി പരിഹരി�് േറാഡ് െപാ�ജന���് �റ�െകാ��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

എറണാ�ളം ഇടെ�ാ�ി സ��ാ� ൈഹ��ളിെ� െക�ിട നി��ാണം

1024. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി സ��ാ�  ൈഹ��ളിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി

നിേയാജകമ�ലം ആസ്തി വികസന പ�തിയി�  നി�് അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി��

നി��ാണ ���ിക�  ���ിയാ��തിന് േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാമ�േമാ;

(ബി) കരാ� �കാരം എ�ാണ് ഇത് ���ീകരിേ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�് നലകിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�വെരെയ�് വ��മാ�േമാ;

11 of 116



(ഡി) ഇത് എ�േ��് ���ികരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിെ� �തിയ െസ��

1025. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിെ� േജാലി ഭാരം

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

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറാഡിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1026. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

അവലംബി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  ടാറിെനാ�ം �ാ�ിക്,  റ��, കയ�, �വ�ം �ട�ിയവ

ഉപേയാഗി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാന�് ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ഇ�ര�ി�  നി��ി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല നി��ാണ �വ��ന��

1027. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ���രം സാം�ാരിക വിേനാദേക�ം പാ��് ജം�ഷ�  -

െക.പി.േറാഡ് റയി�േവ േമ��ാലം വെര�� ��പാ�് എ�ിവ�െട നി��ാണ

�വ��ന�� തിക�ം മ�ഗതിയിലാണ് നട��ത് എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  നി��ാണ �വ��ന��  �തഗതിയി�  ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

1028. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജകമ� ല�ി� എെ�ാെ�

വികസന ���ിക� ആണ് െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഏതാെണ�ം അതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം തരംതിരി�്

വ��മാ�േമാ?

തലേ�രി-മാഹി ൈബ�ാസിെ� ���ിക�

1029. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി-മാഹി ൈബ�ാസിെ� ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ലെമ��് നടപടിക� ത�രിതെ���വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ��ടമക��് ആ�ബിേ�ഷ� �ഖ�ാപി� ന�പരിഹാര�ക ന�കാ�തിന് കാരണം എ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  േക�സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം സം�ാന

ഗവ�െമ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാഎ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ന��-�വാ��ഴ േറാഡിെ� വികസനം

1030. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ഏെ���ി�ളള �ന��-�വാ��ഴ േറാഡിെ� �ന��  �ത�  െപാ���ം

വെര�ളള ഭാഗ�് നാളി� വെര വികസനം നട�ാ�ിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ടി.പി.  ഏെ��� കാരണ�ാ� നാമമാ�മായ അ����ണികള�ാെത കഴി�  20

വ�ഷമായി ഈ േറാഡിെ� റാ�ി സ�ഡിവിഷനി� െപ�� ഭാഗ�് റീ�ാറിങ് നട�ിയി�ി�

എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലവ�ഷ�ി� ��� അ����ണിക��ായി നാമമാ�മായ �ക അ�വദിെ��ി�ം ��,

�ൈല മാസ�ളി� ���ിക� നട�ാ�ാ� കഴിയാതി��� �ലം ഈ േറാഡ് ���മാ�ം

തക��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ശബരിമല സീസ� ��പായി അടിയ�ിരമായി ഈ േറാഡിെ� അ����ണി നട��തിന്

ആവശ�മായ ��വ� �ക�ം അ�വദി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാഴി-��ാ�ളളി പാലം നി��ാണം

1031. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  ബ�ജ�ി�  കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� െകാ�ാഴി-��ാ�ളളി

പാലം നി��ാണ�ിെ�റ ഭരണാ�മതി നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി ��ാെക വ�ി�ളള ഈ ���ി�െട ഭരണാ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

1032. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, സി.���

,, എസ്.രാേജ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട �ിതി ഏ��ം െമ�െ��താ��തിന് എെ��ാം ശാ�ീയമാ���ളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േറാ�കളി�  ൈസ�ി�  �ാ�ക�ം ൈപ�ക�,േകബി�ക�  എ�ിവ�ായി ഡ�ക�ം

�ാപി�് അവ ഈ���ം �ര�ിത�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േറാഡപകട��  ദിനം�തി വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�  അവ പരമാവധി

�റ��തിനാവശ�മായ എെ��ാം കാര����ാണ് േറാഡ് നി��ാണ േവളയി�  �ാധാന�ം

ന�കി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േപാ� - കാ�ിര��ി േറാഡിെ� െമയി�ന�സ്

T 1033.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി േപാ�-  കാ�ിര��ി േറാഡിെല വാ��  അേതാറി�ി�െട േക�വ� ൈപ�ക� മാ�ി

�ാപി�� ���ി�െട ഭാഗമായി േക�വ� പി.ഡബ�.ഡി.  േറാഡിെ� അടിയ�ര

അ����ണിക��ായി സമ��ി�ി�� എ�ിേമ�കളി�  ഒ�ി�  ഇനി�ം �ക

അ�വദി�ാ�തിനാ� നി��ാണം ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ����ണിക��ായി െവ�ിെപാളി� പി.ഡബ�.ഡി.  േറാഡ് െമയി�ന�സ് നടേ��തിനാ�

അടിയ�രമായി ��ത ���ി�് അ�മതി ന�കി �ക അ�വദി��തി�ം ടാറിംഗ് ���ി

ഉട� ���ീയാ�ി ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തി�മാവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മലേയാര ൈഹേവ

1034. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല മലേയാര ൈഹേവ�െട സ�േ� ���ീകരിേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�െട ഈ േറാഡ് കട� േപാ��േ�ാ;  എ�ിൽ എ�

കിേലാമീ��  ൈദർഘ��ിലാണ് ഈ ൈഹേവ,  ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�െട

കട�േപാ��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട വശ�ളിെല കേ��ം

1035. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട വശ�ളി� ലഭ�മായ �ലം ���മാ�ം െപാ� ഉപേയാഗ�ിന് സ�മാ�ാ��

�ലം ൈകേ���� അനസ�തം നട��കാര�ം ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�കളിെല ഓടകളി� �ാപി�ി�്�� �ാ�ക� െപാ�ിെ�ാളി�തിനാ� അവ കാ�നട�്

ഉപ��മ�ാതാ�േ�ാ� ക�വട�ാ� ആ ഭാഗം �ടി ൈകേ��� �വണത�െ�തിെര വ��്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ര�ിത നട�ാത, ൈസ�ി� േവ എ�ിവ�് ��ത �ലം ഉപേയാഗെ���ി ൈകേ����

തടയാ�� ഒ� പ�തി നട�ാ�േമാ?

േലാകബാ�് വാ�ക� ലഭി��തിെല തട�ം മറികട��തിന് നടപടി

1036. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�് ഉ�തെനതിെര െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി പരാമ�ശം നട�ിയതിനാ�ം

േലാകബാ�ിെ� വാ� ആവശ�മി�ാെയ�ം െക.എസ്.�ി.പി.  പ�തികളി�  അടി�ടി

അഴിമതിയാെണ�ം ��ാവന നട�ിയത് �ല�ം േലാകബാ�് വാ�ക� ലഭി��തി� തട�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.�ി.പി പ�തിക��� വാ�ക��് �റെമ സം�ാനം അേപ�ി�ാനിരി�� മ�്

പ�തിക��ം വാ� ന���ത് �നഃപരിഗണിേ��ിവ�െമ� െക.എസ്.�ി.പി. തീ�മാനം �ലം

സംജാതമായ �ിതിവിേശഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  േലാകബാ�് �തിനിധികെള

േനരി� ക�് ��പരിഹാര�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെല വീ�ക� േലാകബാ�് അധി�തെര യഥാസമയം േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അവരി� നി�ം ലഭി� �തികരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�മ?
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���രം മാ��േ�� ഓവ� �ി�ജ്

1037. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  2017  ബ�ജ�ി�  60  േകാടി �പ വകയി��ിയ ���രം

മാ�കേ��  ഓവ�  �ി�ജിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ിക�െട നിലവിെല

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

ഏല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1038. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഏല��  നിേയാജക മ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��് എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം ഓേരാ

���ി�േട�ം േപ�ം അതിന�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� ���ിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�കളിെല അ����ണിക�

1039. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േറാ�കളി�  നട�ി വ�� അ����ണികളി�  ഒേര

േറാഡിെന പല െചയിേന�കളായി തിരി�് പല ഘ��ളിലായി െമയി�ന�സ് െച��തി�െട

ഉേദ�ാഗ��ം,  േകാ��ാ��മാ�ം േച�� നട�� അഴിമതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�കളിെല �ഴിയട��തിനായി വിനിേയാഗി�� ഫ�് അശാ��ീയമായി

െചലവഴി��തി�െട ഉ�ാ�� ധനന�ം പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി �ലമേ�ാ�േറാഡിെ� നവീകരണം

1040. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി�� പ�ാ�ി �ലമേ�ാ� േറാഡ് ഈ മഴ�ാലം കഴി��േതാെട

ഗതാഗതേയാഗ�മാ�െതയാ�ം എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിജില�സ് അന�ഷണം
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തട�െ���ാെത ��ത േറാഡ് നവീകരി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� സാധി�േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  വിജില�സ് അേന�ഷണം പരമാവധി േവഗ�ി�  നട�ാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

��റവിള- ആയയി�, ക�ി�റം എ�ീ പാല��െട നി��ാണ �വ��ന��

1041. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല ��റവിള-  ആയയി� ക�ി�റം എ�ീ പാല��െട

നി��ാണ�ിെ� ഡി.പി.ആർ. ���ിയാേയാ;

(ബി) േമ��റ� പാല��െട ഡി.പി.ആർ. കി�ബിയി� െസ��ംബ� 2017-� ��പ് സമ��ി�ാ�

കഴി�േമാ;

(സി) ��റവിള-  ആയയി�, ക�ി�റം എ�ീ പാല��െട നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി��തിന് പി,ഡ�ള�.ഡി.  �ി�ജ് വിഭാഗം ഏെതാെ� േരഖക�  ആണ് കി�ബി�്

ന�േക�ത്; വിശദമാ�േമാ?

പാല�റം-െന�ി��ശി-�തിരവഴി പാലം

1042. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�റം-െന�ി��ശി-�തിരവഴി പാല�ിേ��ം േറാഡിെ��ം ഡിൈസ� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;

(സി) എ�േ��് ഇതിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര - �തിയകാവ് െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് നി��ാണം

1043. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല �തിയകാവ് ജം�ഷന് വട�ഭാഗ�് െക.എസ്.ടി.പി.

േറാഡ് തക��് കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് �ന��ാരണം െക.എസ്.ടി.പി.  �െട ��യി� െകാ�വ�ി�ം നാളി�വെര

യാെതാ�ം െച�ി�ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നവീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് - കാ��ാട്- ച�ഗിരി േ��് ൈഹേവ
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1044. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് - കാ��ാട്- ച�ഗിരി േ��് ൈഹേവ അഭി� �ിെ���� ���ി എ�ാണ്

ആരംഭി�ത്  ;എ�ിെമ�് വ�വ� �കാരം എ�ാണ് ���ീകരിേ��ത്  ;വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� െമാ�ം അട��  �ക എ� േകാടി �പയാണ്  ;നിലവി�  പ�തി�െട എ�

ശതമാനം ���ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക സഹായം െച�� േലാകബാ�ിെ� �തിനിധിക�  േറാ� ���ി�െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാ� ���ിയി� എെ��ി�ം അപാകതക� കെ��ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ക��ാട് - െവ�ിം�ട� ൈല� പാലം

1045. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക��ാട്  -  െവ�ിം�ട�  ഐലൻഡ് പാല�ിനായി �ലം

വി�ത�വ��� ന�പരിഹാര �ക ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് ന��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാലം എ�േ��് �റ� െകാ��വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ടി�ഖം പാലം , സത�� നഗർ പാലം എ�ിവ�െട നിർ�ാണ �വർ�നം

1046. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ടി �ഖം പാലം , സത�� നഗർ പാലം എ�ിവ�െട നിർ�ാണ

�വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് ; വ��മാ�േമാ :

(ബി) ��ത ���ിക� സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

?

മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�� േറാഡ് വികസനം

1047. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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��� - ��ി�റം പാതേയാട�ബ�ി�� മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�� �േദശ�ളിെല

�മി ഏെ���് േറാഡ് വികസന�ൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ�ം േകേ�രി ജം�ഷെ�

വികസന�ി�മായി ബ�ജ�ി� നി�േ�ശി�  50  േകാടി �പ�െട നി��ാണ �വ��ന��

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1048. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� ഏെത�ാം ���ികളാണ്

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�സ് വിഭാഗ�ി�കീഴി� �േരാഗമി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി�  ഉ�െ��ി�� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നി��ാണ

�വ��ന��  ആണ് നിലവി�  നട�െകാ�ിരി��ത്;  ഓേരാ�ിേ��ം വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

1049. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�് ��ക� ഉ���െ�െട�� പ�ായ�് േറാ�ക�െട െമയി�ന�സ് നട�വാ� തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��� സാധി�ാ�തിനാ� അ�� മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�

േറാ�ക�  മരാമ�് വ��് ഏെ���ണെമ� അ��  എം.എ�.എ�െട നി�േ�ശ�ി�േമ�

എ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�രം േറാ�ക� മരാമ�് വ��് ഏെ����തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തട��� മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ായ�് േറാ�ക� െപാ�മരാമ�് വ��്ഏെ����

1050. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� �ധാന േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���ാ�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� േറാ�ക� ഏെ���ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക� ഏെ���ാ� എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െതാ�ില�ടവ് പാല�ിന് �ലം

19 of 116



1051. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െതാ�ില�ടവ് പാല�ിന് �ലം ഏെ����തി�� കാലതാമസം

വ��ത് പരിഹരി�ാ� എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അക�ിസിഷ�മായി ബ�െ�� നിബ�നക� ഇള�െച�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

മാേവലി�ര ക�ി�� ൈബ�ാസ് നി��ാണം

1052. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര ക�ി�� ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �വ ൃ�ി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) �തിയ നിര�് �കാര�� വിശദമായ എ�ിേമ�് ലഭ�മായി�േ�ാ ; ��ത എ�ിേമ�് �കാരം

ആവശ�മായി വ�� �ക എ�യാണ്  ;  ഈ �ക�െട ഭരണാ�മതി അടിയ�ിരമായി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസിെ� നി��ാണ �വ��നം

1053. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിനായി എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��ത് ;

(സി) ൈബ�ാസി�േവ� �ലം ഏെ����തിേല�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്  ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ�രി� നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ിക�

1054. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ാ��

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഓേരാ പ�തി�െട�ം

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  കി�ബി �േഖന ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ാ��

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട വിശദവിവര�ം ഇ�വെര�ളള �േരാഗതി�ം വിശദമാ�േമാ?
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നി��ാണ �വ��ന��െട �ണനിലവാരം

1055. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ�� �േഖന നട�ിലാ�� നി��ാണ ���ന��െട

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ��ത� നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

���ിേ�രി പാലം ���ി പണിയ�

1056. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ബാ�േ�രി-��ാലിട-�രാ��ിെന ബ�ി�ി�� ���ിേ�രി പാലം

അപകടാവ�യി� �ട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാലം ���ി പണി��തി�� ഡി.പി.ആ�. സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ്

കാലതാമസം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പാലം ���ി പണി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത്

അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ്-തി�വന��രം മലേയാര ൈഹേവ

1057. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �ത� തി�വന��രം ക��റ വെര നീ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�േവ�ി കി�ബിയി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�;

(സി) പാത നി��ാണ�ിന് സൗജന�മായി �ലം വി�ത�വാ�  ജന��  ത�ാറായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?
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െന�ാറയിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1058. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിയ െപാ�മരാമ�് ���ിക�  എ��ാം

;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ികളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;  ഇനി എ�െയ�മാണ്

���ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അടിയ�ിരമായി െച�ത് തീ�േ�� പ�തിക�െട െ�േ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

പ��� േകാടതി സ��യ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് നടപടി

1059. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി� പ���  േകാടതി സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ�ിന്

ഭരണാ�മതി ന����ി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത ഫയ� എവിെടയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ിെ� ഭരണാ�മതി ൈവ��ത് എ�് െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�രി�� ഡിൈവ� േമാഡ� അടി�ാത

1060. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി �നിസി��  ജം�ഷനി�  �െട�െട��ാ�� അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി

േകാടതി ജം�ഷനി�  �രി��  ഡിൈവ�  േമാഡ�  അടി�ാത നി��ി��തിനായി നി�േ�ശം

ന�കി  NHAI �െട നി��ാണ �വ��ന അംഗീകാരം ലഭി�് വ�ഷ�� പി�ി�ി�ം ഇനി�ം

നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനി�  ഡിൈവ�  േമാഡ�  അടി�ാത നി��ാണം ഉട�

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) നാ�വരി�ാത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് കരാറി�  ഉ�െ��ി��വ��് അ�ബ�

സൗകര��� ���മാ�ം ഏ�െ����തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

കി�ബിയി� ഉ�െ�� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിക�
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1061. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ��

എെ�ാെ� ���ിക� ആണ് തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�  നട�ി�  വ���തിന് എെ�ാെ� തര�ി�� �ട�നടപടിക�  ആണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക�

1062. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര� ബ�ജ�കളിലായി ഉ�െ���ിയ തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ആന�ാംെപായി� -

ക�ാടി - േമ�ാടി �ര�പാത ,ൈകതെ�ായി� - അഗ����ഴി േറാഡ്,മണാേ�രി - ��പറ�് -

െച�വാടി േറാഡ്,തി�വ�ാടി - ��രാംപാറ-മറി�ഴ േറാഡ്,അടിവാരം - േകള��ല േറാഡ്എ�ീ

നി��ാണ ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് എ�േ��് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി,  ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ം എ�്

വ��മാ�േമാ;ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1063. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി� നട�വ�� ���ിക�

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

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വാ��ഴ മ�ല�ി� ���ിയാ�ിയ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�രി� െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� പ�തിക�

1064. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� പ�തിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േകാടി �പയാണ് മ�ല�ിേല�്

അ�വദി�െത�ം, നിലവി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട��െത�ം വിശദമാ�േമാ ?

23 of 116



മ��� നിേയാജമക�ല�ിെല വേ�ാളി�ാലം നി��ാണം

1065. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജമക�ല�ിെല വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് കി�ബി അംഗീകാരം

ലഭി�തി�േശഷ�ളള �ട�നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് െട�ി�� ക�ി�ി�െട അ�മതി ലഭി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െട�ി��  ക�ി�ി�െട അ�മതി ലഭിെ��ി�  െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

െച��� ൈബ�ാസ് നി��ാണം

1066. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ �വ��ന��

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�ളള ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ാണം ���ീകരി��തിന് എെ��ാം

�വ��ികളാണ് അവേശഷി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച��� ൈബ�ാസ് നി��ാണം എ�് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടി

1067. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം അഴിമതി�ാരായ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ?

െച��� ആ��േവദ ആ�പ�ി െക�ിടം

1068. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ബി�ഡിംഗ് ഡിൈസനിംഗ് വിഭാഗ�ി�  വിവിധ സ��ാ�  െക�ിട

നി��ാണ��െട ഡിൈസനിംഗ് �വ��ന���് കാലതാമസം േനരി��ത്
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  ആ��േവദ ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� ഡിൈസനിംഗ് �വ��ന���്

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ടി െക�ിട�ിെ� ഡിൈസനിംഗ് ���ിക�  എ�േ��് ���ീകരി�് ന��െമ�്

വ��മാ�േമാ ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

1069. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട �ണനിലവാരപരിേശാധന നട�ി�ം,  പരിപാലന കാലയളവ്

വ��ി�ി�ം നി��ാണ ���ിക� ��മ�താ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണം നട�� േവളയി� തെ� േറാഡിെ�റ ഇ� വശ��ം സംര�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ഓര�ളി� ബസ് കാ�ിരി� േക���

1070. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ഓര�ളി�  ബസ് കാ�ിരി� േക���  �ാപി��തിന്

�തീ� ബസ് െഷ�േ��സ് േകരള ലിമി�ഡ് എ� �ാപനം �പീകരി�് ��കാവകാശം

ന�കിെ�ാ�് ജി.ഒ.(ആ�.ടി)  നം.932/2014/പി.ഡ��  .ഡി തീയതി  03.07.2014  ആയി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉ�രവ് ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) �ാേദശിക തല�ി� രാ�ീയ പാ��ിക�ം സ�� സംഘടനക�ം യാെതാ� അ�മതി�മി�ാെത

ബസ് കാ�ിരി� േക��� �ാപി�െകാ�ിരിെ� എം.എ�.എ മാ�െട �ാേദശിക വികസന

ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ബസ് കാ�ിരി�് േക���  �ാപി�ാ�  സാധി�ാ�ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബസ് കാ�ിരി�് േക��� �ാപി�� കാര��ി� േമ�

ഉ�രവിെല നിബ�ന ഒഴിവാ�ാ� സ��ാ� സ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� അസി��് എ�ീനിയ� നിയമനം

1071. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 15.03.2017 ന് നിലവി� വ� െപാ�മരാമ�് വ��് അസി��് എ�ീനിയ� (സിവി�)

ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന�കിയി��്;

(ബി) ക��  ജി�യി�  ��ത ത�ിക�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം

നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

T 1072.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ��് ന�കാ��ായി��

�ടി�ിക �ക എ�യായി�� ;

(ബി) ��ത �ടി�ികയി� ഈ സ��ാ� വിതരണം െച� �കെയ� ;

(സി) കരാ�കാെര ജി.എസ്.ടി.  േദാഷകരമായി ബാധി�� എ� വാദം ശരിയാേണാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഡി�ി�് �ാ�ഷി�് ഇ��ാ��� പ�തി

1073. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി�ി�് �ാ�ഷി�് ഇ��ാ��� പ�തി �കാരം ��� ജി�യി� ഏെത�ാം ���ികളാണ്

ഉ�െ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ഏെത�ി�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ആരംഭി�ാ� ���ിക�െട ഫ�് മ�് ���ിക��് വിനിേയാഗി�ാ� അ�മതി ന��േമാ ?

െച��� ക�ാല�ടവ്-വ�പാടി�ടവ്-മര�ി�കടവ് പാലം നി��ാണം

1074. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നി��ാണ �വ��ന��  സംബ�ി�് ചീഫ് എ�ിനീയറിൽ  (ആ�  & ബി)  നി�ം

ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് ലഭി�വാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ���േ�ാ;

(ബി) െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� വിവിധ പാല��െട  (ക�ാല�ടവ്,

വ�പാടി�ടവ്,  മര�ി�  കടവ്)  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ��ാരി�  നി�ം ഡി1

/173/17-� ന��  ഫയ�  �കാരം ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തി�� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പാല��െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം എ�്
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വ��മാ�േമാ?

മ��രിെല െപാ�മരാമ�് വ��് േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

1075. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� മ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� െപാ�മരാമ�്

വ��് േറാഡ് നി��ാണ �വ��ിക��് ഭരണാ�മതി ന��ക��ായി;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാ� ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

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

ക����ി പി.ഡ�ളി�.ഡി െറ�് ഹൗസ് �വ��നം ആരംഭി�വാ� നടപടി

1076. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി പി.ഡ�ളി�.ഡി െറ�് ഹൗസിെ� പണി���ീകരി�െവ�ി�ം �വ��നം

ആരംഭി�വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 11.05.2017,28.06.2017 എ�ീ തീയതികളി�  ഇ�ാര�ം ��ി�ാ�ി ബ�.മ�ി�ം ചീഫ്

എ�ിനീയ��ം പരാതി ന�കിയതിെ� െപ�ീഷ� ന��ക� അറിയി�ാേമാ; ഇതസംബ�ി�

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റ സം�ത ഹയ� െസ��ഡറി �� െക�ിട നി��ാണം

1077. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ സം�ത ഹയ� െസ��ഡറി �� െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��നം എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണം എ�് ���ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് റ�് ഹൗ�ക�െട േശാചനീയാവ�

1078. �ീ.എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് റ�്ഹൗ�ക�െട േശാചനീയാവ�െയ�റി�ളള ആവലാതിക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട അ����ണിക�  നി��ഹി��തിന് സാ��ിക ����  തട��േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട നി�ഹകരണം േശാചനീയാവ��് ഇടയാ��േ�ാ;  എ�ി�  പരിഹാര

നടപടിക�  സ�ീകരി�് റ�്ഹൗ�ക�െട �വ��നം ��മ�താ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ�ിമാ�െട ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട അ����ണി

T 1079.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം, �ഖ�മ�ി�െട�ം മ�ിമാ�െട�ം ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട

അ����ണി�ം േമാടിപിടി�ി�ലി�മായി ഇ�വെര എ� �ക െചലവായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ഓേരാ വസതിയി�ം എ� തവണ േമാടിപിടി�ി��ം അ����ണി�ം

നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക വസതി�ായി െക�ിട��  വാടക�െ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, ��ത

െക�ിട�ളി�  നട�ിയ വ��ക�െട�ം വാ�ിയ സാധന��െട�ം െചലവ് എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

തീരേദശപാത�െട നി��ാണം

1080. �ീ.െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ��ാ� �ത� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തല�ഴി വെര നീ�� തീരേദശപാത�െട

നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് എ� േകാടി �പ െചലവ് �തീ�ി��; കി�ബിയി� നി�ം എ�് �ക ഈ

വ�ഷം വകയി��ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േറാഡ് നി��ാണം സംബ�ി�് എ�ിനീയ�മാ�െട�ം,  വ��് േമധാവിക�െട�ം

ശി��ശാല സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ��ത ശി��ശാലയി�  ഉയ��വ� നി�േ�ശ��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) എ� ഏ��  �മി ഏെ��േ���െ��ം തീരേദശെ� മ��െ�ാഴിലാളികളി�  എ�േപെര
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ഒഴി�ിേ��ി വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തീരേദശെ� മ��െ�ാഴിലാളികളി� ഇ��ലം ഉ�ായി�ളള ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മരാമ�് പ�തിക�

1081. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-  17വ�ഷ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�കിെയ�ം െട�ഡ�  നടപടിക�

���ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിറ പഴയ േദശീയപാത�െട �ന��ാരണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

തട��ളാ��ത്  ;വിശദമാ�േമാ;  ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി എം.എൽ.എ . മാെര അറിയി�വാ� നടപടി

T 1082.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിേയാജകമ�ല�ളി�  നട�� വിവിധ വ��ക�മായി ബ�െ�� നി��ാണ

�വ��ന��െട �േരാഗതി അതാ� വ��ക� എ�ാമാസ�ം അവസാനവാരം എം.എൽ.എ.

മാെര അറിയി��തി� േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

അശാ��ീയമായ ഡിൈവഡർ നി��ാണം

1083. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  െച��ള ജം�ഷനി�  അശാ��ീയമായ രീതിയി�  നി��ി�

ഡിൈവഡർ, അപകടം വ��ക�ം ൈ�വ�മാ��് ആശയ�ഴ�ം ഉ�ാ�ക�ം െച��െവ�

വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ ഡിൈവഡർ െപാളി�് മാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

മ�ാ��ാട് െെബപാസ് നി��ാണം
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1084. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ�ാ��ാട് െെബപാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �ട� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെര ആയി;

വിശദമാ�േമാ?

���രി� േമ��ാലം നി��ാണം

1085. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല ���രി� േമ��ാലം നി��ി��തി�ളള നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�േമാ;

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

(സി) േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സം�ാനപാതക�െട പദവി

1086. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളിെല മദ�വി�നശാലക��് �രപരിധി നി�േ�ശി�

��ീംേകാടതി വിധി മറികട�വാ�  സം�ാനപാതക�െട പദവി എ��് കള�വാ�

ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

െസ�േ�റിയ�് മ�ിരം ���ി�ണി��തിന് പ�തി

1087. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭരണസിരാേക�മായ െസ�േ�റിയ�് മ�ിരം ���ി�ണിയാ�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് മ�ിര�ിെ� ൈപ�ക�ിന് ഒ� േകാ��ം ത�ാെത �നർനി��ാണ ���ിക�

നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) എ�ി�  പ�തി അംഗീകരി��തിന് ��് വാ�വിദ�ാരംഗെ��ം �രാവ�േമഖലയിെല�ം

വിദ��മായി ഇ�ാര�ം ച��െച�േമാ; ��മായ നി�േ�ശ�� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�വളളി��്-ന�വി�-�ടിയ�മല േറാഡ്
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1088. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി ആ� എഫ് �ീമി� ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭി� ഒ�വളളി��്-ന�വി�-�ടിയ�മല േറാഡ്

���ി�് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിേയാ; എ�ി� എ�ാണ് ഉ�രവ് ന�കിയത്;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിധി പരിേശാധി� നിയമ വ��് എ�് അഭി�ായമാണ്

ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി വിധി എ�ാണ് ഉ�ായത്;

(ഇ) ൈഹേ�ാടതി വിധി�ം നിയമ വ��ിെ� അഭി�ായ�ം �കാര�ളള നടപടി

സ�ീകരി�ാെതയിരി�ാ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) െപാ�മരാമ� മ�ി  18.05.2017 �  വിളി� േച�� േകാ�ഫറ�സി�  നിയമ വ��ിെ�

നി�േ�ശ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ൈകെ�ാ� തീ�മാനം നട�ിലാ�ാെതയിരി�ാ�

കാരണം എ�ാണ്?

കി�ബിയി�െ�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1089. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�െ�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട േമ�േനാ��ിനായി എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടിക�  ���ിയാ�ി

നി��ഹണ�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� ഏജ�സിക��് ൈകമാ��

���ിക�െട സാേ�തിക അ�മതി,  െട��  നടപടിക�  എ�ിവ നട�ിലാ��തിന്

നി��ഷി�ി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാ�പാവ�ാട് റയി�േവ േമ��ാലം

1090. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് പാവ�ാട് റയി�േവ േമ��ാലം നി��ി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് ഇ�വെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിന് �ലം ഏെ����തിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ക ഏ� വ�ഷമാണ് വകയി��ിയത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ലം ഏെ����തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) �ലം ഏെ����തിന് നടപടിക� ഒ�ം ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�േമാ ?

2016-17 , 2017-18 വ�ഷ�ളിെല േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1091. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ,  2017-18  വ�ഷ�ളിെല േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�്

���ിക�െട�ം ആയത് സംബ�ി� �ക�െട�ം വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം േ�ാ��് റിേ�ാർ�് ന��േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം ���ീകരണ�ിന് നി�യി�ി�� ഏകേദശ സമയപരിധി സംബ�ി�

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ-�ാ�ിംഗ്

1092. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആധാരം രജി�� െച��തിന് ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ ������െട സാധ�ത ���മാ�ം ഇ�ാതാ��തിന് ഇൗ സംവിധാനം എ�കാരം

സഹായി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളി�ം ��ത സൗകര�ം നിലവി� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വ��ക�ം ഏജ�സിക�മാണ് ഇൗ സംവിധാനം നട�ിലാ��തിനായി സം��മായി

�വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-�ാംപിം�് സ�ദായം

1093. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ഇ-�ാംപി�് സ�ദായം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െപാ�ജന���് ഇ-�ാംപി�് സംബ�ി�് അവേബാധം ന���തിനായി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ-സ�ാംപി�ം ഇ-േഡാക�െമേ�ഷ�ം സംബ�ി�് അ�യ േക��െള �ടി

ഉ�െ���ിെ�ാ�ളള പരിശീലന പരിപാടിക�  സംഘടി�ി��തിന് ത�ാറാ�േമാ
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;വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ-�ാംപിം�്,  ഇ-േഡാക�െമേ�ഷ�  എ�ിവ സംബ�ി� പരിശീലന�ിനായി മാന��കേളാ,

സി.ഡി. േയാ ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സബ് -രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ഇ-േപ�െമ�്

1094. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ സബ്  -രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ഇ-േപ�െമ�് സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം

ആേലാചനയി�േ�ാ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം േ�ാജ�ക� നിലവി� ഉേ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകാടതികളി�  േകസ് നിലവി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

താ�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് നി��ാണം

1095. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 25.2.2017  ന് നി�തി വ��ി�  നി��ായ  140/2017  -� ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ്

�കാരം താ�രി�  സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് നി��ി��തിന് കി�ബിയി�  നി�് ഫ�്

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നാളി�വെര �ട�  നടപടിക�  ഒ�ം ഉ�ാകാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� പ�തി എേ�ാ�  �ട�ി,  എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട� നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ?

�മി�െട ന�ായവില നി��യം

1096. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില നി��യം ���ീകരി�് സം�ാനതല�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി  2015-�  �പീകരി� ക�ി�ി �മി�െട ന�ായവില നി��യ�ി��ായ
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അപാകതകെള�റി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) �മി �യവി�യ��  �റ�ിരി�� സാഹചര��ി�  �മി�െട ന�ായവില നി��യ�ിെല

അപാകതക� പരിഹരി��തി�� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� രജി�� െച�ി�� സംഘടനക�

1097. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പ� �ാമപ�ായ�കളി�  നി�ം ജി�ാ രജി�ാ�

ആഫീസി� രജി�� െച�ി�� വിവിധ സംഘടനക�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം അട�� വിശദ

വിവര�� ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് െച�വ�� േക�ീകരി�് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

1098. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ��രി��  സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് വിഭജി�് െച�വ��  േക�ീകരി�് സബ്

രജി�ാ� ഓഫീസ് അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  ഐ.ജി.  ഓഫീസി�ം ടാ�് െസ�േ�റിയ�ി�ം ഇത് സംബ�ി� അ��ല

റിേ�ാ��ക�  ഉ�ായി�ം െച�വ��  ഓഫീസിെ� �വ��നം ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

�ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം

1099. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  വ��ിന് �ഴ�മ��് സ��മായി �ലം ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ� െസ�്;

വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിലവി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� നവീകരണം

1100. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� �ലം നിലവി� ഇൗ വ��മായി ബ�െ�� ���ിക� െച�വ�� �ാ�്

െവ��മാ�, ആധാരം എ��കാ�  �ട�ിയവ��് എെ��ി�ം െതാഴി�  തട���

ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ആശ�ക�ം ആേ�പ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േനമം െറയി�േവ േ�ഷ� വി�ലീകരണം

1101. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െസ��� െറയി�േവ േ�ഷനിെല തിര�് ല�കരി��തിന് േനമം െറയി�േവ

േ�ഷ� വി�ലീകരി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ റയി�േവ�് �ലം വി� ന��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ

?

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

1102. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെല�് െമേ�ാ പ�തി േകരള�ി�  നട�ിലാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഗതാഗത തിരേ�റിയ �േദശ�ളി� ��ത� െെല�്-െമേ�ാ പ�തിക� െകാ�് വ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ി�  നിലവി�  ഏെതാെ� പ�ണ�ളിലാണ് െെല�്-െമേ�ാ �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േകരള�ിെ� െറയി�േവ വികസന പ�തിക�

1103. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെ� റയി�േവ വികസന പ�തിക�  േവഗ�ി�  നട�ിലാ�വാ�  പാല�ാട്,

തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ�ക�  േച��് എറണാ�ളം ആ�ാനമാ�ി �തിയ

െറയി�േവ േസാ� �പീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െറയി�  പ�ാ�ല സൗകര���  വികസി�ി��തിനായി �പീകരി� േകരള െറയി�

ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� �വ��ന�ളാണ്

േകാ��േറഷ� ഇേ�ാ� േന�ത�ം ന���ത്;വിശദമാ�േമാ ;

(സി) തലേ�രി  -ൈമ��, അ�മാലി-ശബരി,  ��വാ��- തി�നാവായ �ട�ിയ അതിേവഗ

പ�തിക�െട നിലവി�� അവ� വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ� വിഭജനം

1104. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ�  വിഭജി��തിന് നീ���തായി അറിവ് ലഭി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ�  വിഭജി�െ��േ�ാ�  വ�േതാതി�  വ�മാന ന�ം

ഉ�ാ�െമ� ആശ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭജനം േകരള�ിെ� െറയി�േവ വികസനെ� എ�േ�ാളം ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ� വിഭജനം

1105. �ീ.െക.�രളീധര�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ� വിഭജി��തിന് നട�� നീ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േനമം-തി�ന�േവലി പാത മ�ര ഡിവിഷന് ൈകമാറാ�ളള തീ�മാനം സം�ാന�ിെ�

െറയി�െവ വികസനെ� ബാധി�െമ�തിനാ�  ഇതിെനതിെര ശ�മായ നിലപാട്

സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയിൽേവ വികസനം

1106. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െറയിൽേവ വികസന ആവശ���മായി ബ�െ��് േക��ിന് സമർ�ി�

പ�തികളിൽ അംഗീകാരം ലഭി�വ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ സർേ� നടപടികൾ ആരംഭി�ി�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാണ്;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) നിർ�ി� ശബരി െറയിൽ പാത�െട �ടർ നടപടികൾ ഏ� ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ?

അധ�ാപക അനധ�ാപക ത�ികക� അ�വദി�ാൻ നടപടി

1107. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2014-15 വ�ഷം അ�വദി� ഹയ� െസ��റി ��കളി�ം അധിക ബാ�കളി�ം

അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ� ത�ികകളാണ് ��തായി

��ി�ത്;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) 2014-15  �  �ട�ിയ എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം ത�ിക �ഷി�വാ�

അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ?

എ�.പി/�.പി ��കളി� �ാ��് �ാ�് ��ക�െട നി��ാണം

T 1108.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  1000 സ��ാ�/എ�ഡഡ് എ�.പി/�.പി ��കളി� �ാ��് �ാ�് ��ക�

നി��ി� ന���� സംബ�ി� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി/�.പി ��കളി�  അെനർ�മായി േച��് ഊ���മത�� അ��ക�  നി��ി�

ന��� പ�തി�െട വിശദാംശ��  വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ എേ�ാൾ നി��ി� ന��െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം, ഇ��ി എ�ീ ജി�കളി� ��ത പ�തിക��േവ�ി എ� െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭി�;

ഇവയിൽ എ�െയ��ിന് അ�മതി നൽകി;  ഇവ എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്?

എ�് .എസ് .എ േസാഷ�� സയ�സ് റാ�് ലി�്

1109. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ഏെത�ി�ം ജി�യി� എ�് .എസ് .എ. േസാഷ�� സയ�സ് വിഷയ�ി� PSC റാ�് ലി�്

നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) 31.12.2012 � �റ�ിറ�ിയ വി�ാപന�കാരം 1.10.2016 � നട� HSA േസാഷ��

സയ�സ് പരീ��െട റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ാ�  െെവ��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) HSA  േസാഷ��  സയ�സ് വിഷയ�ി�  ക��, കാസ�േഗാഡ് എ�ീ ജി�കളി�  എ�

ഒഴി�ക� നിലവി� റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� �തിയ അ��ാപക ത�ിക

1110. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� �തിയ അ��ാപക ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം �തലാണ് ഹയ� െസ��റി ��കളി�ം അധിക ബാ�കളി�മായി�് �തിയ ത�ിക

അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ഹയ�  െസ��റി സീനിയ�  ടീ��, �നിയ�  ടീ��  എ�ിവയി�  എ� ത�ിക

��ി�ി�െ��് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ടാെത ഇൗ ത�ികയി�  െ�ാേമാഷെന �ട��് ഉ�ാ�� എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി��്;

(എഫ്) ഉെ��ി� ആെക എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� �േദശ�് �സ് വ� �േവശനം ലഭി�ാ�വർ

1111. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി �േവശന�ി�� സ�ിെമ�റി അേലാ�്െമ�് പ�ിക �സി�ീകരി�തി�

േശഷ�ം േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം,  ക��, കാസ�േഗാഡ് ഉ�െ�� മലബാർ �േദശ�് ഒേ�െറ

��ിക��് ഇനി�ം �േവശനം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിട�ളി�ം സമീപ ജി�കളി�മായി നാ��തിനായിരേ�ാളം ��ിക��് ഇനി�ം �േവശനം

ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  മലബാ�  �േദശ�് എ� ��ിക�  ഇനി�ം �സ് വ�  �േവശനം

ലഭി�ാ�വരാ��്; ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �േവശന കാര��ി�  െെകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?
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പ�ാ�ി മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� പ�തിക�

1112. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ,  2017-18  ബ�ജ�കളിൽ പ�ാ�ി മ�ല�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�

അ�വദി�ി�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;ഈ പ�തിക��്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവി�  ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ക� സംര�ി��തിന് നടപടി

1113. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്,  ഈ അ��യനവ�ഷം ഒ� വിദ�ാ��ി േപാ�ം ഒ�ാം �ാ�ി�  �േവശനം

േനടിയി�ി�ാ� എ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളാണ് ഉ�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  വ�ഷം ഈ വിഭാഗ�ി�  എ� ��കളാണ് ഉ�ായി��ത്;  ഇ�രം ��ക�െട

എ��ി� വ��ന��ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ��ക� സംര�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� �േരാഗതി ഈ കണ�ക�മായി താരതമ�ം െച�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ി�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരപരിേശാധന

1114. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ�ിന് വിതരണം െച�� അരി�െട�ം മ�

ധാന���െട�ം �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനെമ�ാണ്;

(ബി) ഇ�രം ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരമി�ാ� േബാധ�െ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി��ത്;

(സി) ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരമി�ാ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ��ക� ഈ അ��യന വ�ഷം

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�്

ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�ര�യി�ാ� ��ക�

1115. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�യി�ാ� ��ക� എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫി�്നസ് സ��ിഫി��ി�ാ� എ� ��ക�  �വ��ി��െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ര�ിത��ാ� ��ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�  ഫ�് അ�വദി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അ�എയിഡഡ് േമഖലയി�  എ� ��ക�  �വ��ി��െ��ം അവയി�  എ�

��ക��ാണ് അംഗീകാര��െത�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അംഗീകാരമി�ാ� ��ക��് സ��ാ�  അ�ശാസി�� നിബ�നക�  പാലി�ാ�

അംഗീകാരം ന�കാ� കഴി�േമാെയ�് െവളിെ���േമാ ;

(എഫ്) സൗജന� നി�ബ�ിത വിദ�ാഭ�ാസം ല��മാ�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം േവ� വിധം

നട�ാ��തിന് േക�ം ഒ� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�്

പറയാേമാ ;

(ജി) ഇ�കാരം അ�വദി� �ക ഏെത�ി�ം സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ന�െ���ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� വിതരണം െച� കല�റി� എം.എ�.എ.�െട േഫാേ�ാ

1116. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�െട ഭാഗമായി തലേ�രി മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�

വിതരണം െച� കല�റി� ��ത നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട േഫാേ�ാ �ടി

ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ി� ഇതി�� നി�േ�ശം ആരാണ് ന�കിയെത�്

വ��മാ�േമാ?

ഈ അ��യന വ�ഷം ഒ�ാം �ാസി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�

1117. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി� ഈ അ��യന വ�ഷം ആെക എ� വിദ�ാ��ികളാണ്

ഒ�ാം �ാസി� �േവശനം േനടിയത്;

(ബി) ��വ�ഷം ഇത് എ�യായി��; ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട

എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാണ് വ��നവ് എ�് അറിയി�േമാ;
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(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  സ��ം മ�െള േച��� സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട�ം

െപാ��വ��ക�െട�ം സ��ാ�  ��കളിെല അ��ാപക�െട�ം എ��ി�

വ��ന��ായി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� കണ�് ��ി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ.ഐ.പി ��കളിെല അ��ാപക�െട നിയമനാംഗീകാരം

1118. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏരിയ ഇ��സീവ് േ�ാ�ാമി�െട സം�ാന�് �വ��നമാരംഭി� ��കളി� നിയമിതരായ

ഒ� വിഭാഗം അധ�ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി ശ�ളമി�ാെത േജാലി െച�� ഇവ��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി��തിന് സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ. ��കളിെല മലയാള ഭാഷാ പഠനം

1119. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാളം നി�ബ� ഭാഷയാ��തിന് സം�ാനെ� സി.ബി.എസ്.ഇ.  ��ക�  വി�ഖത

കാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മലയാളഭാഷ പഠി�ി��തിന് ��ത ��ക��് നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി സ��ിഫി��ി� തി��� വ���

1120. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗസ�് വി�ാപന�ി�െട ജാതി,മത  ,വ��ിപരമായ വിവര��  എസ്.എസ്.എ�.സി

സ��ിഫി��ി� തി���തിന് നിലവി� നടപടി�മ�� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ീ -ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

1121. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �ീ- ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ധാന�ം കണ�ിെല��് ഈ േമഖലയി� ��ത� �ണപരമായ

മാ��� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

1122. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം ��ത�  ശ�ിെ����തിനായി വിഷയ

പഠനേ�ാെടാ�ം വിദ�ാ��ി�െട സമ� വികസന�ം പരി�ിതി അവേബാധ�ം വള��ാനായി

എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഒ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ാദമിക മികവ് അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���േതാെടാ�ം സാ�ഹ�

�തിബ�ത�ം ��ി�ാ�ത�� തര�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ ��ിയെയ

ശ�ിെ�ട�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ട�ഷ�ം ൈഗഡ് സം�ാര�ം േകാ�ിംഗ് െസ��ക�ം അനിവാര�മാ�ിയത് പാഠ�പ�തി

അവതരണ�ിേ�േയാ അ��യന രീതി�െടേയാ തകരാ��ലമായതിനാ�  അ� കെ��ി

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�-എയിഡഡ് െ�ഷ�� ��ക�

1123. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.ആ�.,  സി.പി.  ഓ�ിസം എ�ീ പരിമിതിക�� വിദ�ാ��ിക��േവ�ി നട�� എ�

അ�-എയിഡഡ് െ�ഷ�� ��ക� ഉ�്;

(ബി) ഇതി� എ� ��കെള എയിഡഡ് ആ�ിയി��്;

(സി) ഇതി�േവ�ി എ� േപാ�ക��് അ�മതി ന�കിയി��്;

(ഡി) 50  ��ികളി�  ��ത�� ��കെള എയിഡഡ് ആ�വാ�  കഴി� ഗവെ��് എ��

തീ�മാനം നട�ിലാ�ിേയാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം എ�ാണ്;

(ഇ) �സ്-2 വെര എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം സൗജന� വിദ�ാഭ�ാസം ന��� േകരള�ി� െ�ഷ��

��കളിെല �േത�ക പരിഗണന േവ� ��ിക�� സൗജന� വിദ�ാഭ�ാസം നിേഷധി�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(എഫ്) എ�ി� ഇവ��േവ�ി�� എ�ാ ��ക�ം എയിഡഡ് ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.പി./�.പി. ��കളിെല ഭൗതിക സൗകര��� െമ�െ���ൽ

1124. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഒ� മ�ല�ിെല ര�് എ�.പി./�.പി.

��ക�  െതരെ���് അവിടെ� ഭൗതിക സൗകര���  െമ�െ���� പരിപാടി�െട

നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ാ�  ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ െതരെ���ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഏെത�റിയി�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് ��ത പ�തി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െപ�വ ഗവ. േബാ�സ് �� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

1125. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ക� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിനായി സം�ാന സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി��

പ�തിയി� ക����ി അസം�ളി നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം നി�േ�ശി�ി�� െപ�വ

ഗവ.  വി.എ�്.എസ്.എസ് േഫാ�  േബാ�സിെന ഉ�െ����തിന് ഹാബി�ാ�് ത�ാറാ�ിയ

ഡി.പി.ആ�. അന�ര നടപടിക��ായി സമ��ി�െ��െവ�ി�ം നാളി�വെര ഇതി�

�ട�നടപടിെയാ�ം ൈകെ�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� വികസന�ിെ� ആദ�ഘ��ി� 7 േകാടി �പ�െട പ�തിയായി ഹാബി�ാ�് ത�ാറാ�ിയ

ഡി.പി.ആ�.�കാരം ആവി�രി�ി�� ഈ പ�തി കി�്േകാ-�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  കി�്േകാ

പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� �ട�നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

തമിഴ് ന�നപ� േമഖലകളിെല ��കളി� മലയാളം

1126. �ീ.െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാള പഠനം നി�ബ�മാ�ിയ സാഹചര��ി� തമിഴ് ന�നപ� േമഖലകളിെല ��കളി�

മലയാളം അധ�ാപക ത�ികക� ��ി�െ�േട�ത് സംബ�ി� തീ�മാനം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തമിഴ് ന�നപ� േമഖലകളിെല ��കളി� �േത�ക മലയാളം പഠന േമാഡ��ക� ത�ാറാ��ത്
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സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �റവ്

1127. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി വ��് �പീകരി�െ��ത് എ�ാണ്; എ� ��കളിലായി എ� ബാ�കളാണ്

വ��ിെ� �പീകരണസമയ�് അ�വദി�െ��ത്; ��ത കാലയളവിൽ അ�വദി� അധ�ാപക

ത�ികക� എ�; മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട ത�ിക എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ��ക�ം,  ബാ�ക�മാണ് �വ��ി��ത്;  അംഗീകരി�െ�� അധ�ാപക-

അനധ�ാപക ത�ികക� എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആരംഭകാലെ� െപാ� പരീ�ക� എ�യായി��; ഇേ�ാ� എ� െപാ�പരീ�കളാണ് വ��്

നട��ത്;  പരീ��് രജി��  െച��ത് �തിവ�ഷം എ� വിദ�ാ��ികളാണ്;  എ�

ജീവന�ാ�െട ത�ികക� പരീ�ാ വിഭാഗ�ി� അ�വദി�ി��്;

(ഡി) ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  �തിയ ത�ിക ��ി�ാ�  ശിപാ�ശ�േ�ാ;  മതിയായ

ജീവന�ാ�െട അഭാവം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഹയ� െസ��റി �ി�സി��മാ�െട �ലം മാ�ം

1128. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി �ി�സി��മാ�െട �ലം മാ��ി�  വിവാദം ഉയ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2010  �  �ാന�യ�ം ലഭി�വ� �ി�സി��മാ�െട സീനിേയാറി�ി മറികട�്  2015  �

�േമാഷ�  ലഭി�വ�െട അേപ�ക��് �ാ�ഖ�ം ന�കി എ� ആേരാപണം ഉയ��

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� നിജ�ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ി�സി��മാ�െട �ലംമാ��ി� നിലവി�  �േത�ക മാനദ���  ഉേ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  �ലംമാ��ി� അേപ� ന��േ�ാ�  ആ��്

ഏതടി�ാന�ിലാണ് �ാ�ഖ�ം ന���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വളെര പിേ�ാ�ാവ�യി�ളള �ല�് േജാലി െച��വ�� �ലംമാ�ം കി�ാതിരി�േ�ാ�

അ�� കാല�് മാ�ം �ി�സി�ലായി �ാന�യ�ം ലഭി�വ�  ഇ��ല�ളിേല�

മാറിയി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ചില ��കളി�  വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം താ� എ� കാരണ�ാ�  �ി�സി��മാെര

മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� അ��ാപക�ാെര ഈ കാരണ�ാ�  ഏെത�ാം ��കളിേല�

മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) മാ�െ�� അ��ാപക�ാ�� ബദലായി വ�വ� �വ��ി� �ളി� മികവ് കാ�ിയവരാേണാ എ�്

44 of 116



പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ജി) �ി�സി��മാ�െട �ലം മാ�ം സംബ�ി� �ത�മായ മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  മാ��േരഖ ത�ാറാ��തിെന�റി�് ആേലാചന�േ�ാ;  മാ��േരഖ

അത��ാേപ�ിതമാെണ�് േബാധ�െ��ി�േ�ാ ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ -െതാഴി� േമഖലകളി� േകരള�ിെ� �ാതിനിധ�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

1129. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ -െതാഴി� േമഖലകളി� േകരള�ിെ� �ാതിനിധ�ം മ� പല സം�ാന�െള

അേപ�ി�് �റവാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� േന�ത��ി�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

1130. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഫലമായി െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  ഗണ�മായ

േതാതി�  വിദ�ാ��ിക�  വ��ി�� കണ�ിെല��് ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളിെല ഭൗതിക,

അ�ാദമിക �വ��ന�� കാര��മമാ�ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാ��ം �വ��ന�ളി�  സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം വ�ാപകമാ��തി�ം

ഫല�ദമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ�ിെ� അനിവാര�ഘടകമായ േബാധനരീതിയിെല മാ����ായി

പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

�തിയ പാ��്ൈടം ലാംേഗ�ജ് ടീ��/ ��ൈടം െബനിഫി�് ലാംേഗ�ജ് ടീ�� ത�ികക�

1131. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാ��്ൈടം ലാംേഗ�ജ് ടീ��/ ��ൈടം െബനിഫി�് ലാംേഗ�ജ് ടീ��മാ�െട എ� ത�ികയാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��്ൈടം ലാംേഗ�ജ് ടീ��/ ��ൈടം െബനിഫി�് ലാംേഗ�ജ് ടീ��മാ�െട �തിയ ത�ികക�

��ി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;എ�ിൽ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പാ��്ൈടം ലാംേഗ�ജ് ടീ��  /��ൈടം െബനിഫി�് ലാംേഗ�ജ് ടീ��മാ��് ജി.പി.എഫ്.

ഉ�െ�െട�� ആ��ല���  ന�കണെമ� ആവശ�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി. േകാേമ�് ഒഴി�ക�

1132. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.ടി. േകാേമ�ിെ� എ� സീനിയ�/�നിയ� ഒഴി�ക� വീതം നിലവി��്; ഇതി�

എസ്.സി./എസ്.ടി.  െ�ഷ��  റി��്െമ�ി�േവ�ി മാ�ിെവ� ഒഴി�ക�  ഒഴിെക

പി.എസ്.സി.യിേല�് റിേ�ാ��് െചേ�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�്.എസ്.എസ്.ടി. േകാേമ�് �നിയറിെ� എ� ഒഴി�ക� െ�ാേമാഷ� വഴി നിക��തിനായി

മാ�ിെവ�ി��്;

(സി) എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  േകാേമ�് �നിയറായി െ�ാേമാഷ�  ന�േക�വ�െട ലി�് നിലവി�

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ആ ലി�ി� എ� േപ�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ലി�ി� ഉളളതിേന�ാ� ��ത� ഒഴി�ക� െ�ാേമാഷന് േവ�ി മാ�ിെവ�ി�െ��ി�

ആയത് പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�േമാ;  ലി�് നിലവിലിെ��ി�  ഇതിനായി നീ�ിവ�

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(ഇ) എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  േകാേമ�് �നിയറിെ� എ� എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�്

റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി��്;

(എഫ്) 01.03.2015� േശഷം എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  േകാേമ�് �നിയറായി പി.എസ്.സി.  വഴി

നിയമി�െപ�വരിൽ എ� േപ� റിലീവ് െച�കേയാ രാജിവ�കേയാ െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

ഇ�ര�ി��ായ ഒഴി�ക� ���മാ�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ?

ത�ിക മാ�ം വഴി എ�്.എസ്.എസ്.ടി. സീനിയ� ത�ികയി� നിയമനം

1133. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് �� പാ��്  2  �� 28 ബി  (1)  �കാരം േകാേമ�്

വിഷയ�ി�  ത�ിക മാ�ം വഴി എ� �നിയ�  എ�്.എസ്.എസ്.ടി.മാെര സീനിയ�

എ�്.എസ്.എസ്.ടി.മാരായി നിയമി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹയ� െസ��റി വിഭാഗം െ�ഷ�� �� �കാരം 2015-17 വ�ഷെ� േകാേമ�് വിഷയ�ി�

എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  സീനിയ�  ത�ികയി�  ഉ�ാകാനിട�� ഒഴി�കളി�  േയാഗ�രായ

എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  �നിയ�  അ��ാപക��് ത�ിക മാ�ം വഴി നിയമനം ന���തിെ�

ഭാഗമായി ഒഴി�ക��് ആ�പാതികമായി സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ലി�ി�  നി�് എ� േപ��് ഇനി�ം െ�ാേമാഷ�  ലഭി�ാ�  അ�ഹത�െ��ം

ഇേത�ടർ��ാ�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�ം വ��മാ�േമാ?

'ക��് 'പ�തി

1134. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ആവി�രി�ി�� ക��് എ� പ�തിെയ�റി�്

വ�കതമാ�ാേമാ ; ഈ പ�തി എ� ��കളി� നട�ിലാ�ിയി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അധ�ാപക ത�ിക നി��യം

1135. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല അധ�ാപക ത�ിക നി��യം ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ത�ിക നി��യ�മായി ബ�െ��് അധ�ാപകെര �ന�വിന�സി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�വഴി േജാലി ന�െ��വെര സ��ം ജി�യി�  തെ� �ന�വിന�സി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വിഷയാ�പാതം അ�സരി�ാേണാ �ന�വിന�ാസം നട�ിയിരി��ത്;  ഏെത�ി�ം ജി�കളി�

വിഷയാ�പാതം േനാ�ാെത �ന�വിന�ാസം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) തി�വന��രം ജി�യി�  വിഷയാ�പാതം േനാ�ാെത എ� േപെര നിയമി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) നിയമം അ�സരി�് ഇം�ീഷ് അ��ാപക��് േവ� മിനിമം േയാഗ�തയായ ബി.എ.(ഇം�ീഷ്),

ബി.എഡ്.(ഇം�ീഷ്) ഇ�ാെത , മ�് അ��ാപകെര െകാ�് ഇം�ീഷ് പഠി�ി�വാ� വിദ�ാഭ�ാസ

െഡപ��ി ഡയറ��മാ� നി�േ�ശം ന��� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ;

(ജി) േയാഗ�ത�ളളവെര തെ� ഇം�ീഷ് പഠന�ി� നിയമി�ാ�  േവ� ക�ശന നി�േ�ശ��

ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

ൈ�മറി �� അധ�ാപക�െട നിയമനം

1136. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി�ാടി�ാന�ി�  ഇതര വ��കളി�  നിയമിതരാ�� ജീവന�ാ�ം,  ൈ�മറി അധ�ാപക�

ഒഴിെക�ളളവ�ം �േമാഷ�േശഷം സം�ാന തല�ിേല�് മാ�േ�ാ�, ൈ�മറി ��
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അധ�ാപകരായി നിയമനം ലഭി��വ� മാ�ം റി�യ�െമ�വെര അേത ജി�യി� �ട�� ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�മറി ��  അധ�ാപക��് നി�ിതേ�ഡ് ലഭി�തി�േശഷേമാ,  െ�ാേമാഷൻ ലഭി�തി�

േശഷേമാ,ജി�ാടി�ാന�ി�  ഇതര വ��കളി�  നിയമിതരാ�� ജീവന�െമേ�ാെല േ��്

ൈവസ് ആ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ� േകരള�െട �വ��ന��

1137. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ�ാ�  േകരള�െട മല�റെ� േമഖലാ േക��ിെല നിലവിെല �വ��ന��/�മതലക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റെ� േമഖലാ േക�ം അട���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� �സ് വ�  രജിേ�ഷ�  േഫാറ��  സ�ീകരി��ത് ഏെത�ാം

ഓഫീ�കളിലാണ്; മല�റം േമഖലാ േക��ി� ഏെത�ാം ജി�ക�േടതാണ് സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാ�  േകരളയി�  ഡയറ��മാെര നിയമി��തിന് േവ�ി ഇ�വെര െച� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) മല�റം േമഖലാ േക��ി� േകാ-ഓ�ഡിേന��/ഡയറ�� നിയമന�ിന് േവ�ി െച� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക�െട ബാഗിെല അമിതഭാരം

1138. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� വിദ�ാ��ിക� ബാ�കളി� അമിതഭാരം �മ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� ബാഗിെ� ഭാരം ��ിക�െട ശരീര ഭാര�ിെ� എ� ശതമാനം വെരയാകാം എ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ിക�  ��ക �മ�മായി േപാ��ത് തടയാ�  സ��ാ�  മാ��നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത മാ��നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�� എ�് ഉറ�് വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െച�ാനം ���േതാട് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� �ൗ�ം, െട�ീസ് േകാ��ം

T 1139.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി മികവിെ� േക�മാ��തിനായി

നി�േ�ശി�െ��ി�ളള െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല ���േതാട് ഗവ�െമ�് ഹയ�

െസ��റി �ളി� �ൗ�ം, െട�ീസ് േകാ��ം നി��ി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സംര�ിത അ��ാപക�െട �ന�വിന�ാസം

1140. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല ത�ിക നി��യം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; എ� അ��ാപക-

അന��ാപകരാണ് സംര�ിതരായി മാറിയി��ത്;

(ബി) 2015-16 � എ�േപരാണ് ത�ിക നി��യ�ി� അധികമായി കെ��ിയത്;

(സി) സംര�ിത അ��ാപക�െട �ന�വിന�ാസം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��� മഠം എ.എം.�.പി. �ളിെല അ��ാപകെ� ശ�ളം

1141. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���മഠം എ.എം.�.പി.�ളിെല വിപി�  വി.െക എ� അ��ാപകന്

കഴി� എ�് വ�ഷമായി ശ�ളം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  എ�� തീ�മാനം നട�ാ�ിയി�േ�ാ ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്

നട�ാ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഉ�രവ് നട�ാ�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

അ��ാപക ത�ിക നി��യം

1142. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  അ��യന വ�ഷെ� ത�ിക നി��യം സംബ�ി� സ��ാ�  ഉ�രവ്

57/2017ഉം  19/6/2017െല ഡി.പി.ഐ.�െട പരിപ��ം അ��ാപകേരാ�� ക��

വ�നയാെണ�� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) ഒ�് �ത�  അ�വെര�� �ാ�കളി�  120  �ത�  300  വെര�� ��ിക��് അ�്

ഡിവിഷ� മാ�േമ അ�വദി�ക��െവ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(സി) ��ത നി�േ�ശം  29-1-2016  െല ഉ�രവിന് വി��മേ�െയ�ം;  �തിയ ഉ�രവ് �ലം

അ��ാപക��് 1:30 ആ��ല�ം ന�െ��� അവ��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ

(ഡി) എ�ി�  ഈ ഉ�രവ് �ലം അ��ാപക��് ഉ�ായി�� ��ി��് പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഏല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�

1143. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) a)  ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) b) ഈ പ�തിക�െട �വ��ന�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി

1144. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാറ ഹയ�  െസ��റി ��, െകാ�വാ��  ഹയ�

െസ��റി ��, �തലമട ഹയ�  െസ��റി ��, വേ��ാട് �.പി.  ��  എ�ിവെയ

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ ��ക��് പ�തി�മായി ബ�െ�� എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� നി��ാണ ���ിക� എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

��കെള മികവിെ� േക��ളാ��

1145. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ അ��യനവ�ഷം സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ഒ�ാം �ാസി� േച��

��ിക� എ�യാണ്; കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�് ��ിക�െട എ��ി� വ��നവ് ഉേ�ാ;

സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖല തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിെല

ര� �ത�  പ�് വെര�ളള �ാ�കളി�  േച�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാെയ�് പറയാേമാ; ഉെ��ി� ഓേരാ �ാ�ി�ം കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�്

��തായി േച�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  ഉ�ായ വ�ത�ാസം എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ?

50 of 116



�ഴി�റ ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��

1146. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക�ിട��െട അപര�ാ�ത �ലം ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല �ഴി�റ ഗവ�െമ�് ഹയ�

െസ��റി �ളി��ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 4.80  േകാടി �പ െചലവഴി�് നി��ി��തിന് നി�േ�ശി�ി�� െക�ിട�ിെ� ഡി.പി.ആ�.,

കി�ബി പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ളിെ� പരാധീനതക�  പരിഹരി�് �ാ�ക�  �ഗമമായി നട��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

അരീേ�ാട് ���ംെപായി� ഗവ�െമ�് �.പി.�ളിെല �മേ��ക�

1147. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ���ംെപായി� ഗവ�െമ�് �.പി.�ളി� ��� െച�് െസ� നട�ിയ

പരിേശാധനയി� �മേ��ക� കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധന സംബ�ി� ഫയ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ��ം ഹയ�െസ��റി �ളിന് �തിയ െക�ിടം

1148. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  ഉൾെ�� ��ം ഹയ�െസ��റി �ളിെ� െക�ിടം

േശാചനീയാവ�യിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ �ക വിദ�ാഭ�ാസവ��ി� നി�ം

അ�വദി��തി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

അ�േ�ാട് സ��ാ� ��

1149. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല ഉ�വന�ിെല പ�ികവ�� േകാളനിയായ അ�േ�ാ�ി�  സ��ാ�  ��  എ�ാണ്

ആരംഭി�ത്;ഇേ�ാ�  ഇവിെട എ�ാം �ാസ് വെരയാണ് ഉ�െത�ം ഓേരാ �ാ�ി�ം എ�
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��ികളാണ് പഠി��െത�ം എ� അ��ാപകരാണ് ഉ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� �ളിെ� �വർ�നം നട��ത് എവിെടയാണ് ;

(സി) �ൾ െക�ിടം നി��ി��തിനായി വനംവ��് വക �ലം ഏെ����തി�� എെ��ി�ം

നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;�ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് േവ�ി എെ��ി�ം

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

ഡിജി�� വിദ�ാഭ�ാസ സം�ാനം

1150. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ആദ�െ� ഡിജി��  വിദ�ാഭ�ാസ സം�ാനമായി േകരളെ� മാ��തി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; ഈ വ�ഷം എ�് �കയാണ് ഇ�ാര��ിനായി

വിനിേയാഗി��ത്;

(സി) ഡിജി��  വിദ�ാഭ�ാസ സം�ാനമായി മാ��തിേനാെടാ�ം,  മിക� ��ംബ-വിദ�ാലയ

അ�രീ��ി�െട ��ിക�  ജീവിതെ��ം സ�ഹെ��ം േനരി�് അറി��തിന് അവസരം

ഒ���തി��� പഠന�മം ഒ���തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�� ഓഫീസി� നി�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� ത�ിക

1151. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�� ഓഫീസി� നി�ം 2016 െമയ് മാസം �ത� ഒഴി�ളള

ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� ഉപ.സി3/262/2016/ഉഭപവ.  പരിപ� �കാര�ളള

െ�ാേഫാ�മ എ�ാ മാസ�ം ഡി.പി.ഐ.�് ന�കാ�േ�ാ;

(സി) ഒഴി� വ� ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ത�ികക�  ഒഴി�വ�ത് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�  അതി�ളള

കാരണം േരഖക� സഹിതം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഒഴി�ക��ായി�ം റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?
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സർ�ാ�ക വിദ�ാഭ�ാസം

1152. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാഹിത��ി�ം കവിത�ം �ാധാന�ം നൽകി ��ക�  സർഗാ�ക�ം ശി�

സൗ�ദ�മാ��തിേല�ായി സർ�ാർ ൈകെകാ�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തിക�  �ഖ�ാപി��തി�ം നട�ിലാ��തി�ം

സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ?

ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ടീ�� (മലയാളം) ൈഹ�� - ഒഴി�ക�

1153. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ടീ�� (മലയാളം) ൈഹ�� - എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഒഴി�ം നിലവി�  വ� തീയതി�ം അവ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച� തീയതി�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  സമയബ�ിതമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�  ആയതിെ�

കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

ൈഹ���, ഹയ�െസ��റി േമഖലകളി� പരി�ിതി പഠനം

1154. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹ���, ഹയ� െസ��റി േമഖലകളി� പരി�ിതി പഠനം നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാഠ� പ�തിയി�  പരി�ിതി പഠനം നി�ബ�മാ�ം ഉ�െ���ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നടപടി

1155. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��കളിെല ഭൗതികസാഹചര�ം

െമ�െ����തി�ളള ര�ാമെ� �ീം �കാരം സ��ാരിന് സമ��ി�െ��ി�ളള പ�തി

റിേ�ാ��കളിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടിക� എെ��ാമാണ്; ഈ പ�തി�് ഭരണാ�മതി
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ന���തി�ളള നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  സമാഹരി�� ഏെത�ി�ം �ക

വിനിേയാഗി�ാ� വ�വ��േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� നട�ിലാ�� ഏെത�ി�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി

നട�ിലാ��തിന് വ�വ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് �� െക�ിട��െട നി��ാണ ���ിക�

1156. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഫ�് ഉപേയാഗി�� ��  െക�ിട��െട നി��ാണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭി��തിന് മാ�� �ാ� നി��ഷി�ി����ലം �വ ൃ�ിക� ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം

േനരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിനാവശ�മായ �ക ഏത് ഫ�ി�  നി�ം വിനിേയാഗി�ണെമ�്

സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിനായി െചലവാ�� �ക സർ�ാർ ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മാരായ��ം ഹയ� െസ��റി �ളിനാ�� ഡി.പി.ആ� അംഗീകാരം

1157. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��� മാരായ��ം ഹയ� െസ��റി �ളിനാ�� ഡി.പി.ആ�

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി��,  ഇതിേ��  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��കെളയാണ് മികവിെ� േക�മായി

ഉയ���ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;  ആയതിേല�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ഹയ� െസ��ഡറി ���കളിെല അ��ാപക ത�തിക

1158. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  ഹയ�  െസ��ഡറി ���കളി�  �തിയ അ��ാപക ത�തികക�

അ�വദി�ി�േ�ാ;ഏത് വ�ഷം �തലാണ് ഹയ�  െസ��ഡറി ���കളി�ം അധിക

ബാ�കളി�മായി�് �തിയ ത�തികക� അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഹയ� െസ��ഡറി സീനിയ� ടീ��, �നിയ� ടീ�� എ�ിവയി� എ� ത�തികക�

വീതം ��ടി�ി�െ��് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ���ത ത�തികക� പി.എസ്.സി�്

റിേ�ാ��് െച�തി�േ�ാ;

(സി) േമ��റ� ത�തികകളി�  �േമാഷെന �ട��് ഉ�ാ�� എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�തി��്;എ�ി�  ആെക എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�തി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� എ�ഡഡ് ��കളിെല ��ിക�െട വ��നവ്

1159. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� സം�ാനെമാ�ാെക ഒ�ാം �ാ�ി� കഴി� വ�ഷേ��ാ�

എ� ��ിക�െട വ��നവാണ് ഉ�ായി��ത്;

(ബി) ഈ വ��നവ് �ല��ാ�� അധിക ത�ികകളിേല�് സംര�ിത അ��ാപകെര

നിയമി�ി�േ�ാ;

(സി) ��  വ�ഷ�ളി�  ��ിക�െട എ�ം �റ�ത് കാരണം സംര�ിത അ��ാപകരായി മാ�ി

സ��ാ�  -  എ�ഡഡ് ��കളി�  �ന�വിന�സി�വെര�ം ���  േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി

നിയമി�വെര�ം ��ത ഒഴി�കളി� നിയമി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സ�കാര� �ാപന���� ചല �്ഫ�് 

1160. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖ ലയിെല സ�കാര�

�ാപന���� ചല�്ഫ�് സംബ�ി�് എെ�ാെ� തീ�മാന�ളാണ് സ��ാ�

എ��ി��ത്;

(ബി) ഈ ഫ�് അ�വദി��തി�� മാ�ഗനി�േദശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ��് �ാ��ം പ�തി

1161. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016-17  െല ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� �ാ��് �ാ��ം പ�തി�െട നിലവിെല അവ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം നട�ിലാ�ിവ�� ഐ.�ി@ �ളിെ� �വ��നം മ�ഗതിയിലാെണ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി 2017-18 � മ�് മ�ല�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�െമ� ഉറ�് പാലി�െ��െമ�

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല �ലംമാ�ം

1162. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓ�ൈല�  �ാ���  സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയേതാെട വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  �ലംമാ�ം

നട�േ�ാ�  വികലാംഗ വിഭാഗ�ിന് �േത�ക പരിഗണന ലഭി��ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതിേല�ായി ത�ാറാ�ിയ കംപ���  േസാ�് െവയറി�  ടി

വിഭാഗ�ിന് ആവശ�മായ �േത�ക പരിഗണന ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതിേല�ായി ഒ� �േത�ക സ��ല� �റെ��വി�് ഈ വിഭാഗ�ിന് അ�ഹമായ

പരിഗണന ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാസഹായ പ�തി

1163. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� തിരി�ടവ് �ട�ി ജ�ി ഭീഷണി േനരി�� വിദ�ാ��ിക��ം ��ംബ���മായി

ആശ�ാസ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് ��ത പ�തി�ായി വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ാസഹായ പ�തി ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വാ� എ��തിന് േശഷം മരണമട� വിദ�ാ��ിക�െട�ം ശാരീരിക-മാനസിക

െവ�വിളിക�  േനരി�� വിദ�ാ��ിക�െട�ം വാ� സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഇ) അ�ഹരായ എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��തിനാവശ�മായ
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നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� അ��ാപക �ന�വിന�ാസം

1164. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�ളള ��കളി�  അ��ാപക

�ന�വിന�ാസം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യിെല എ�ഡഡ് ��കളിെല എ� സംര�ിത അ��ാപകെര സ��ാ�

��കളി� എ�്.എസ്.എ.( മലയാളം )ത�ികയി� നിയമി�ി��്;

(സി) ഇ�െന താ�ാലികമായി നിയമി�െ�� അ��ാപക ത�ികക��് പകരമായി ഇൗ ഒഴി�കളി�

���ന�മററിയായി ത�ിക ��ി�് അ��ാപകെര നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ ത�ികക� അടിയ�രമായി പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േമാ?

ക�ിേയാ�് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെല കായികാധ�ാപകെനതിെര�� പരാതി

1165. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�ിേയാ�് ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��

കായികാധ�ാപകെനതിെര �� പി.ടി.എ പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പരാതിയി� എെ��ി�ം �ട�നടപടി ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) �ളിെ� �വ��ന�ിെലാ�ം സഹകരി�ാ� ��ത അധ�ാപകെനതിെര കാസ�േഗാഡ്

ഡി.ഡി.ഇ  ,  ഡി.പി.െഎ �് ന�കിയ റിേ�ാ��ി�േമ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� നടപടി എ��ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ�ാ� പ�തി

1166. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് പ�തി

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;
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(സി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഇത�സരി�് ഒ���ത്; വിശദാംശം

എെ��ാം;

(ഡി) പ�തിയ�സരി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള െതരെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�ാേ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി� ആ���ിക��് �േവശനം

1167. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി� ആ���ിക��് �േവശനം ന���ിെ��

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ���ിക��് �ടി �േവശനം അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് ��� വിദ�ാ��ി

സംഘടന�െട അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേപ�യി� ആവശ�െ�� �കാരം അ�� അ��യന വ�ഷം �ത� ആ���ികെള �ടി

�േവശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ���കളിെല നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

1168. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ���കെള കാല�ിന�സരി�� മാ��ളിേല�് ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സാധാരണ നിലവാര�ി� നി�വ�� ��ികെള എ�ാ േമഖലകളി�ം മ�ര േയാഗ�രാ��തിന്

എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത് ; വിശദ വിവരം ന��േമാ ;

(സി) െക വി പി ൈവ,  ടാല�് െസ��് �ട�ിയ പരീ�കളി�  സ��ാ�  ���കളിെല ��ികെള

�ാ�തരാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

സ��ാ� വിദ�ാലയ�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിലാ�� പ�തി

1169. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വിദ�ാലയ�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി�െട വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ; 2017 �� ഒ�ിന് ��് എ� ��ക� ��ത നിലവാര�ിെല�ി�;

(ബി) 45000  �ാ�് �റികൾ �ാ��് ആ�� പ�തി ഇതിനകം എ� വിദ�ാലയ�ളി�
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ആരംഭി�െവ�ം,  എ� �ാ�് �റിക�  �ാ��് �ാ�് ആ�ി മാ�വാ�  സാധി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി� നി�ം ഇതിനായി എ� �ക നീ�ിവ� ; അതി� എ� �ക െചലവഴി�;

(ഡി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിലാ�� പ�തി�െട �തിഫലനം ഈ

വ�ഷം സ��ാ�  ��കളി�  ��തായി �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�

�തിഫലി�ി�േ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ബേയാെമ�ിക് പ�ിംഗ്

1170. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  സമയ�ളി�ത പാലി�െ���ി� എ� ആ�പം ��യി�

വ�ി�േ�ാ ?

(ബി) �തന സാേ�തിക വിദ� നിലവി�� സാഹചര��ി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഓ�ൈല�

പ�ിംഗ് സംവിധാനം വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�േമാ?

(സി) നിലവി� ഇതി� എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��� ഉേ�ാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ൈവകല���� ��ിക��്സീ�സംവരണം

1171. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിത��ാ��  1995-െല േദശീയ നിയമ�ിെ�  39-� വ��് �കാരം എ�ാ

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം ൈവകല���� ��ിക�� സീ�ക�  സംവരണം െച��ത്

സംബ�ി� നിബ�നക� പാലി�ണെമ�് അംഗപരിമിത��ാ�� സം�ാന ക�ീഷണറി�

നി�് നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�ിെ� വിശദാംശ��ം ൈവകല���� ��ിക�� സീ�ക� സംവരണം

െച��ത് സംബ�ി� നിബ�നക�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ സ��ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം സ��ാരി�  നി�ം ധനസഹായം ലഭി�� മ�

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം ��് ശതമാന�ി�  �റയാെത സീ�ക�  ഇവ��ായി സംവരണം

െച�ണെമ� നിയമ�േ�ാ;

(ഡി) �ണിേവ�സി�ി പരീ�കളി�  അംഗപരിമിത�� േ�സ് മാ�� ന�കണെമ� നിയമ�േ�ാ;

എ�ി� കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിടയി� ഇ�ര�ി� േ�സ് മാ�� ന�കിയി�� ��ിക�െട

എ�ം �ണിേവ�സി�ി , േകാേളജ് എ�ിവ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ അ��യന വ�ഷം ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര,  െ�ാഫഷണ�  േകാ��കളിെല അ�മിഷ�

സംവരണ�ി�ം �േത�ക അേലാ�്െമ�ി�ം എ� ഭി�േശഷി�� ��ിക� അേപ�ി�ി�െ��ം

ഇതി� എ� അേപ�കളിേ�� അ��ല നടപടി ഉ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?
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സ��ാ� വിദ�ാലയ��െട നിലവാരം ഉയർ��തി�� പ�തികൾ

1172. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� മ�ല�ി� ഒ� സ��ാ� വിദ�ാലയം അ�ാരാ� നിലവാര�ി� എ� പ�തി �കാരം

അ��  മ�ല�ി�  ഏത് �ളിെനയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;  ആയതിെ� േ�ാജ�്

അംഗീകരി�് എ.എസ്.  ന�കിയി�േ�ാ;  നി��ാണ നി��ഹണം ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ര�് എൽ.പി.-�.പി.  ��ക�  ഒ�് എ�ഡഡ്,  ഒ�് സ��ാ�  എ� �കാരം ഓേരാ

മ�ല�ി�ം ഒ� േകാടി �പ അ�വദി�് നിലവാരം ഉയ��� പ�തി �ഖ�ാപി�ത�സരി�്

അ�� മ�ല�ി� നി�ം അ�ർ എം.എൽ. എ. നി�േ�ശി� മ��ിൽഭാഗം �.പി. �ളിെന�ം

െസ�് �ാ�സിസ് എൽ.പി.എസ്.  എരമ�രിെന�ം ഉ�െ���ി ഉ�രവ് എെ��ി�ം

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഉട� ന��േമാ; ആയതിെ� �ട� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 3  േകാടി �പ വീതം ന�കി നിലവാരം ഉയ���തിന് പരിഗണി��തിനായി അ��

മ�ല�ി� നി�ം തി�ന�� എ�്.എസ്.എസ്. െന�ം െപ��ളം എ�്.എസ്.എസ്. െന�ം

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആയതിെ� ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ി�ം അംഗീ�ത ഏജൻസിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഒ� മ�ല�ിൽ  50000  �പ എ� �കാരം �ട�ി  7  ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന��

അ�വദി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� നട�ിലാ�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ആെരയാണ്

നി��ഹണം ഏ�ി�ി��ത്; അ�� മ�ല�ി� നി�് ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�േളയാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയി��ത്;  ഇവിെട എ�േ��് പ�തി നി��ഹി�ാനാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

െ�ാഫഷണ� േകാ�ക��ായി േകാ�ിംഗ് െസ��ക�

1173. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക��ായി േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േകാ�ക�  ല��മാ�ിയാണ് േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ഇ�രം െസ��ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ��ിക� �റ��തി�� കാരണം
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1174. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം പ�് വിദ�ാ��ികളി� താെഴ ഒ�ാം �ാ�ി� �േവശനം േനടിയ

എ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ക� ഉ�്; അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ാ� ��കളി� �േവശേനാ�വം േപാ�� പരിപാടിക�ം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണ

പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�ി�ം സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ��ിക� �റ��തി�� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ��ികെള സ��ാ� ��കളിേല�് ആക�ഷി�� തര�ി�� ന�തന വിദ�ാഭ�ാസ

സ�ദായം നട�ിലാ��തി�ം ര�ിതാ�െള േബാധവ��രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ സ��യ നി��ാണം

1175. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ സ��യ നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ല�� പഴയ എ.ഇ.ഓ ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി� മാ��തിെ� കാലതാമസം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി�മാ��ത് സംബ�ി� ഉ�രവ് ൈവ��ത് വിദ�ാഭ�ാസ

സ��യ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�െള ബാധി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി�മാ��തി�� അ�മതി എ� ലഭി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

��കളി� മലയാളഭാഷാ പഠനം

1176. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ അധ�യനവ�ഷം �ത�  മലയാളം നി�ബ�ിത ഭാഷാ ആ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഒ�

�ത�  പ� വെര�� �ാ�കളി�  മലയാളഭാഷാ പഠനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇനി�ം എ� ��കളി�  നട�ിലാ�ാ�െ��റിയി�േമാ;  വിശദമായ ലി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ക�െട നിരാേ�പപ�ം റ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ന�നതക�  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?
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അംഗപരിമിതരായ വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�്

1177. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതരായ വിദ�ാ��ിക��് ന�കിയി�� വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാള�ഷി�് േച��ല ഡി.ഇ.ഒ

പരിധിയി�ളള എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ� ലഭി�ാ��്;എ�് കാരണ�ളാലാണ് അത്

ന�കാ� കഴിയാ�ത്;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാള�ഷി�് നൽ���മായി ബ�െ�� എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ്

ന�കാ�ളളത്; ഇത് എ�േ��് െകാ��ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

���കളി� ൈജവ ൈവവിധ� പാ��്

1178. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന പാ��ിന് ഏെത�ാം ���കെളയാണ്

െതരെ���ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���കളി�  ൈജവ ൈവവിധ� പാ��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേദ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ത ൈജവ ൈവവിധ� പാ��ിനായി നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� ���ത ���കളി�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

1179. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ��  പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഭൗതിക സാഹചര���  െമ�െ����തി� േവ�ി കായം�ളം ഗവ.  േബാ�സ്

എ�് എസ് എസ്, രാമ�രം ഗവ. എ�് എസ് എസ്, ഭരണി�ാവ് ഗവ. � പി എസ് എ�ിവ�െട

വിശദമായ േ�ാജ�് സമ��ി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ്

1180. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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ചാല�ടിയി� താ��് അ�വദി�്, �വ��നം ആരംഭി�് വർഷ�ൾ പി�ി� സാഹചര��ി�

ചാല�ടിയി� എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശാ�േപാഷിണി ലാ�ക�

1181. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി� ശാ� േപാഷിണി ലാ�ക� �ാപി��തിെ� മാ��നി�േ�ശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശാ� േപാഷിണി ലാ�ക� �ാപി��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത് എ�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ാപിക�െട നിയമനാംഗീകാരം

1182. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല മാറാ�ര  V.V.M.  HSSെല ��ിത.  പി.�.  എ�

അ��ാപിക�െട നിയമനാംഗീകാരം സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹ��  വിഭാഗം നാ��റ�  സയ�സ് അ��ാപികയായ ടിയാ�െട നിയമനാംഗീകാരം

സമയബ�ിതമായി അംഗീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല പാചക െതാഴിലാളിക��് െപ�ഷ�

1183. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി� വ�ഷ�ളായി േജാലിെച�വ�� പാചക െതാഴിലാളിക��്

െപ�ഷ�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �കയാണ് �തിമാസ െപ�ഷ�; �തിമാസ

െപ�ഷ� വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1184. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി മികവിെ� േക��ളാ��തിനായി

നി�േ�ശി�െ��ി�� മണ�� മ�ല�ിെല ക��ാംകടവ് െ�ാഫ.േജാസഫ് ��േ�രി ഗവ.

എ�്.എസ്.എസ്,  ��േ�രി ഗവ.എ�്.എസ്.എസ്,  ഗവ.എ�.പി.  ���  േകേ�രി എ�ീ

���ക�െട വികസന �വ��ന���ായി സ�ീകരി� നടപടിക� എ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ?
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െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1185. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  നട�ിലാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി�  അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി�ം ൈഹെടക് സംവിധാനം ഒ���തി�ം നിലവി�  ഏെത�ാം

�ാപന�ളാണ് സർ�ാരിന് സാ��ിക സഹായം വാ�ാനം െച�ി��ത്;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം വിജയി�ി��തിന് സം�ാന തലം �ത� �� തലം

വെര ഏെതാെ� സമിതികൾ �പീകരി�ാനാണ് സർ�ാർ നി�േ�ശം ന�കിയി�ളളത്;

(സി) �തിയ സർ�ാർ വ�തി� േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ���ാ�  സ�ീകരി� �േത�ക

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) �ീ-ൈ�മറി പഠനം കാര��മമാ��തിന്എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളളത്;

��തായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് �ീ-ൈ�മറി�ായി സർ�ാർ ആവി�രി��ത്?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

1186. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യന വ�ഷം സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  �േവശി� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�

ഗണ�മായ വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) വിവര സാേ�തിക വിദ��െട �തന സാധ�തക� ഉപേയാഗി�െകാ�് പഠനം ��ത� രസകര�ം

ആയാസരഹിത�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എ� �ത�  പ�� വെര��

നാ��ിയ�ായിരം �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക് ആ��തി�ം ഐ.ടി.  ലാബ്

�ാപി��തി��� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഹയ�െസ��റി തല�ി� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി�� പരി�ാര��

1187. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:
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(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഹയ�െസ��റി തല�ി� എെ�ാെ�

പരി�ാര�ളാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം സി.ബി.എസ്.ഇ.  പ�ാംതരം പാ�ായ എ� വിദ�ാ��ിക��് സം�ാനെ�

ഹയ� െസ��റി ��കളി� ��് വ� േകാ�ിന് �േവശനം ലഭി� എ�റിയി�േമാ ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം സി.ബി.എസ്.ഇ.  യി�  നി�ം സം�ാന സിലബസിേല�് മാ��

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  വ��ന��ാ��േ�ാ;ഉെ��ി�  സം�ാന സിലബസി�

ഹയ� െസ��റി േമഖല �ല��� മിക� �ണനിലവാരെ�യാേണാ ഇത് �ചി�ി��ത്എ�്

വ��മാ�േമാ ?

െന�ാ�ി�കര ഗവ�െമ�് ��

1188. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�ി� ഉയ��� െന�ാ�ി�കര ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെ�

ഡി.പി.ആർ കി�ബി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഉ� ���ികൾ എേ�ാ� ആരംഭി�വാൻ സാധി�ം; ഇതിെ� കാലാവധി

എ� മാസമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) മികവിെ� േക�മാ�� െപ�ംെപ���, �ള��  ��ക�െട ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ാ�

ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് �മതലെ���ിയെത� വ��മാ�ാേമാ ?

ഹയ�െസ��റി ��കളി� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

1189. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  എ�

ത�ികക�  ��ി�ി��്;  ഇ� വഴി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമന

ഉ�രവ് ന�ാ� കഴി�ി��്;

(ബി) നിലവി� പി.എസ്.സി. ലി�് ഇ�ാ� ഹയ�െസ��റി ടീ�� ത�ികകളിേല�് പി.എസ്.സി.

വഴി നിയമനം ന��തിന് ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി-െയ അറിയി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം

1190. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം സംര�ി��തിെ� ഭാഗമാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ഉ�മനം

ല��മാ�ി�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ�ാെ�
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കാര��� ആണ് തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� െച�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�ാ�� അ��ാപിക�െട നിയമനം

1191. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല രാജാസ് ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളി�

ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��് അ��ാപികെയ ലഭ�മാ�ണെമ� �� പി.ടി.എ. �െട നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ാണ് ലഭി�ത്;ആ�.എം.എസ്.എ യി� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി) ആ�.എം.എസ്.എ ഡയറ�േറ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എ�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ� അ��ാപകെര ആ�.എം.എസ്.എ നിയമി�ി��്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ���  രാജാസ് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  അടിയ�രമായി ��ത അ��ാപികെയ

നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അന�സം�ാന�ളിൽ പഠി�വ�� വിദ�ാ��ിക�െട മലയാള ഭാഷാപഠനം

1192. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളിെല ��കളിൽ പഠി�വ�� വിദ�ാ��ിക�  േകരള�ിെല ��കളിേല�്

�േവശനം േനടി വ�േ�ാ� മലയാള ഭാഷാപഠനം ��ി��് ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം �റയാതിരി�വാ�  ഇവ��് ഇം�ീഷ് �േത�ക

വിഷയമായി പഠനം നട��തി�ം പരീ� എ���തി�ം അ�വാദം ന���തിന് സ��ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം വ�� അേപ�കളി�  �ാസ് േഭദമി�ാെത പഠനം നട��തി�ം പരീ�

എ���തി�ം വിദ�ാ��ികെള സഹായി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാ��്�� പ�തി �േരാഗതി

1193. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശതാ�ിയി� എ�ിനി��� സം�ാനെ� എ�ാ എ�പി-�പി ��കെള�ം �ാ��ാ��

പ�തി �െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;.

(ബി) എ� ജി�കളി� ഈ പ�തി�കാര�� ��ക�െട ലി�് ���ിയായി��്;  ��ത പ�തി

നട�ാ��തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ.; ഈ പ�തി ഏത് അധ�യന വ�ഷം �തലാണ്
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നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ഫ�് കെ���ത് എ�കാരമാണ്;  ഓേരാ �ളി�ം എ� �പ�െട

എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല മയ�മ��് ഉപേയാഗം

1194. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ികളി�  മയ�മ��ിെ� ഉപേയാഗം വളെരയധികം വ�ധി� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��കളി� മയ� മ��് വിതരണം ഒ� �േത�ക ��മായി ക�് നിയമനി��ാണം നട�ാ�

സാധി�േമാ?

(സി) ��ികെള മയ� മ��് ഉപേയാഗ�ിെ� �ഷ�വശ�െള�റി�് േബാധവ��രി�ാ�ം

ക�ാംപ�കെള മയ�മ��ി�  നി�ം േമാചിതമാ��തി��� ��ായ �വ��ന��

ജന�തിനിധികെള�ടി ഉൾെ���ി ബ�െ�� വ��ക�മായിേചർ� നട�ിലാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല പരീ�കളി� പരി�ാരം

1195. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല പരീ�കളി�  പരി�ാരം വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദംശ��

ന��േമാ;

(ബി) േചാദ�േ���ക�  ത�ാറാ��തി�  എ�് തര�ി�� പരി�രണമാണ് ഉേ�ശി��ത്;

ഒ��ത�  പ��് വെര �ാ�ക��� പരീ�കളിെല േചാദ�േ���  സ��ാ�  േനരി�്

ത�ാറാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ വിഷയ���ം േചാദ�ബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  േചാദ�ബാ�ിേല�് വിദ�ാ��ിക��ം

േചാദ�ം ത�ാറാ�ി അയ��തി�� സംവിധാനം ഒ��േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിദ�ാ��ിനിക�െട �ടി ര�ായി പി�ിെ��ണം എ� ഉ�രവ്

1196. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിനിക� �ടി ര�ായി പി�ിെ��ി േവണം �ളി� �േവശി�വാ� എ� രീതിയി�ളള

ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ബി) �ടി ര�ായി പി�ിെ��ണം എ�് ��  അധി�ത�  ��ികെള നി�ബ�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ചില അ� എ�ഡഡ് / എ�ഡഡ് �� അധി�ത� വിദ�ാ��ിനികെള �ടി ര�ായി പി�ിെ��ി

േവണം �ളി� �േവശി�വാ� എ� നി�ബ�ി��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�

1197. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18 അധ�യന വ�ഷ�ി� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് എ�

��ികളാണ് ��തലായി �േവശനം േനടിയത്;

(ബി) എ� ��കളിലായി�ാണ് ഈ വ��നവ് �കടമായി��ത്;

(സി) �ടർ�� വ�ഷ�ളി�ം ��ത� വ��നവ് വ���തി�� ക�� പരിപാടിക� ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� െമ�െ�� പഠന സൗകര���

1198. �ീ.സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  അ�  എ�ഡഡ് ��കളിേലതിെന�ാ�  പഠന സൗകര���

ഒ���തിെ� ഭാഗമായി എെതാെ� പ�തിക� ഏെ���് നട�ാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�ളള,ഒ� മ�ല�ിെല ഒ� സ��ാ� �� അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�്

ഉയ��� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) 2016-17 � ഇതിനായി എ� �ക െചലവി� എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ായി '��' പ�തി

1199. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പഠന�ി� മികവ് �ല��ാ� കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക��ായി �� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�ം, പ�തി�െട വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി �കാരം �ാ�ക�  നട�� അധ�ാപക��് പരിശീലനം ന�കിയി�േ�ാ എ�്
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വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��� ഇ��റ�സ് പ�തി

1200. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  വിദ�ാ��ിക��ായി ഏ�െ���ിയ സൗജന� അപകട ഇ��റ�സ്

പ�തി സംബ�ി�് �ളിെല �ധാന അധ�ാപക��ം മ�് അധ�ാപക��ം വ��മായ ധാരണ

ഇ� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2013 വ�ഷം �ത�� െ�യിം �ക സമയബ�ിതമായി ന���തിന് െഹഡ് മാ��മാ��്

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  ന��� നി�േ�ശ��  ഡി.ഡി.,ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീ�കളി�  നി�്

�� അധി�ത��് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അപകട  -  മരണ ഇ��റ�സ് സംബ�ി�� അറിയി�ക�  എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ആ�ഹത�ാ നിര�്

1201. �ീ.സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േലാവ� െെ�മറി �ത� ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� വെര

പഠി�� വിദ�ാ��ിക��ിടയിെല ആ�ഹത�ാ നിര�് വ��ി� വ��തിെ�

കാരണ�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�രെമാ� പരിേശാധന നട�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

(ബി) ര�ക��ാ�ളി� നി�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനാധി�തരി� നി��� സ���ം വിദ�ാ��ികെള

ആ�ഹത�യിേല�് നയി��തിെല �ധാന കാരണമായി ��ി�ാ�ിെകാ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� വിദ�ാ��ി ആ�ഹത�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി�െ��തിെ� വിശദാംശം േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ?

ഡി േ�ഡ് േകാേള�കളിെല അന��ാപക ത�ികക�

1202. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഡി േ�ഡ് േകാേള�കളി�  അന��ാപക ത�ികക�  നി�യി�െകാ�്

G.O.(Ms)No.60/2016/HE തീയതി 29-2-2016 ന�� ഉ�രവ് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��  173/D3/2017/HE  ന��  ഫയലി�  എ�് തീ�മാനമാണ്

ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി. േയാഗ�തയായി നി�യി�ി�� ത�ികകളിെല നിയമനം

1203. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  2  വ�ഷ എം.എ�.ഐ.എ�്.സി.  (4  െസമ��),  എം.എ�.ഐ.എ�്.സി.

ഇ�റേ��ഡ് േകാ�് എ�ിവ ഏെത�ാം സ��കലാശാലകളി�  നട�ിവ���് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല ഡി��സ് എഡ�േ�ഷ�  വഴി നട�� ഏകവ�ഷ

എം.എ�.ഐ.എ�്.സി.�െട�ം ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി.  കറേ�ാ��സ് േകാ�ിെ��ം,

ഡി�ാ��്െമ�റ് ഓഫ് ൈല�റി സയ�സ് േനരി�നട��  2  വ�ഷ െറ�ല�

എം.എ�.ഐ.എ�്.സി. ഇ�റേ��ഡ് േകാ�ി�റ�ം ട�ഷ� ഫീസ് നിര�ക�, സീ� സംവരണം,

�േവശന മാനദ��� എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാല ൈല�റി സയ�സ് വ��് നട�� എം.എ�.ഐ.എ�്.സി. ഇ�റേ��ഡ്

േകാ�് വിജയി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ഏകവ�ഷ ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി.  േയാഗ�തയായി

നി�യി�ി�� ഉേദ�ാഗനിയമന�ളി�  അേപ�ി�വാ�ം േജാലിേന��തി�ം അ�ഹത

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് േകരളസ��കലാശാല �റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഇ�ാര��ി� സ��ാ� തല�ിൽ െപാ�വായ ഉ�രവ്

�റെ��വി��തിേല�ായി ഉേദ�ാഗാ��ികളി�  നി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയത് ലഭി� തീയതി�ം നാളി�വെര ആയതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി��

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ) എം.എ�.ഐ.എ�്.സി.  ഇ�റേ��ഡ്  2  വ�ഷേകാ�് വിദ�ാ��ിക��് ഒ�വ�ഷം

വിജയകരമായി ���ീകരി�� �റ�് ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി. ഡി�ി ന�കാ�� അടിയ�ിര

നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ബ�െ�� സ��കലാശാലക��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(എഫ്) ��ത നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി.  ഡി�ി ഇവ��് �േത�കം

ന�കി�ട���വെര ഏകവ�ഷ ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി.  ഡി�ി സ��ിഫി��ിെ�

അഭാവ�ി� ബി.എ�.ഐ.എ�്.സി. േയാഗ�തയായി നി�യി�ി�� വിവിധ ത�ികകളിേല�്

േനരി�� നിയമന�ിന് അേപ�ി��തി�ം മ� �േമാഷ�ക���� അ�ഹത

ഉറ�വ��ിെ�ാ�് സ��ാ�  തല�ി�  െപാ�വായി�� ഉ�രവ് അടിയ�ിരമായി

�റെ��വി�േമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണം
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1204. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് നിലവി�

�വ��ി��ത് ഒ� മ�സയിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േകാേളജ് െക�ിട

നി��ാണം ൈവ��തിനാ�  അ�േയാജ�മായ മെ�ാ� �ലേ��് േകാേളജ് മാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണം ൈവ��ത് േകാേളജിേയ�് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് നി�േ�ശ�� നി�വഹണ ഏജ�സിയായ കി�്േകാ-�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണം ത�രിതഗതിയി�  ആ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� വിവിധ

പ�തിക�

1205. �ീ.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 ആ�് സയ�സ് േകാേളജി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� വിവിധ

പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� എെ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര��  Mandatory Other Components എ�ിവയി� ഏെത�ി�ം

���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാേളജിന് നിലവി� സ��മായി െക�ിടമി�ാ�തിനാ� ��ത  Component  ക�

നട�ിലാ�വാ� സാധി�േമാ ; ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ?

േചല�ര കിളളിമംഗലം ഗവ�െമ�് ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജിൽ അടി�ാന സൗകര�ം

1206. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര കിളളിമംഗലം ഗവ�െമ�് ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജി�  െക�ിടമട��ളള

അടി�ാന സൗകര���  ലഭ�മാ��തിന്  8.85  േകാടി അ�വദി���കാരം മാ��  �ാ�,

ഡീെ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��്,  എ�ിവ ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയി�ളളത്;

(ബി) ഡീെ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി�ളള �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ

?

മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി� ത�തികക� ��ടി��തിന് നടപടി
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T 1207.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജി� അധ�ാപക-അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ആവശ�മായ

ത�തികക� ��ടി�� കാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാേളജി�  നിലവി�� േകാ��ക�ം വിദ�ാ��ിക�െട എ��മ�സരി�് എ� അധ�ാപക  -

അനധ�ാപക ത�തികകളാണ് േവ�ത്; �ാഫ് പാേ�� നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ി�സി��  ഉ�െ�െട ആവശ�മായ അധ�ാപക  -  അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ത�തികക�

��ടി�വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ബി-െടക് �േവശനം

1208. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിേല�� ഈ വ�ഷെ� ബി-െടക് �േവശന�ിന്

മാേനജ ുെമ�ക�മായി സ��ാ�  കരാറിേല�െ��ി�േ�ാ;  ഈ കരാറിെല �ധാന വ�വ�ക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) േകാ�ിനിടയി�  േകാേളജി�  നി�ം പിരി�േപാ�� വിദ�ാ��ികളി�  നി�ം ��വ�

വ�ഷെ��ം േകാ�് ഫീസ് ന�പരിഹാരമായി വാ�� വ�വ�യി�  എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത വ�വ� മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഗവ: ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

1209. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഒ� �തിയ ഗവ:  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജ്

ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സ�കാര�/സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ� േകാേള�കളിെല ഫീസ്

1210. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�/സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ�  േകാേള�കളിെല അ�ത് ശതമാനം സീ�കളി�  �റ�

ഫീസ് എ� സ�ദായം ഇേ�ാ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളിെല ഫീസ് നി�യി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ ;
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(സി) ഇ�രം േകാേള�കളി�  സാ��ിക േശഷി �റ� പ�ികജാതി/പ�ികവ��/പി�ാ�

വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് ഫീസിളവിന് അ�ഹത�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�ഷറിക� വഴി േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് േ�ാള�ഷി�ക�

1211. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് വിവിധ േ�ാള�ഷി�ക� ന���തിന് ആരംഭി�

ബാ�് അ�ൗ�കളി�  മിനിമം ബാല�സ് വ��ി�ി�െകാ�് തീ�മാനമായി�േ�ാ;  എ�ി�

നിലവി�� മാനദ��ളി� എ�് മാ�മാണ് ബാ�ക� വ��ിയി��ത്;

(ബി) ബാ�ക�െട �തിയ തീ�മാനം വിദ�ാ��ിക��ം വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന���ം എെ��ാം

��ി��ക�  ��ി�ി��്;  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ബാ�ക�  ഇ�ര�ി�  ഏ�െ���� നിയ�ണ��ം വ�വ�ക�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

പ�തികെള ബാധി�ാതിരി��തിന് സം�ാന �ഷറിക� വഴി ഇ�രം പ�തി നട�ി�ിെ�

സാധ�തക� പരിേശാധി�േമാ?

േകാഴേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല പി.ജി േകാ�ക�

1212. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ അ��യന വ�ഷം തെ� േകാഴേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  പി.ജി േകാ�ക�

ആരംഭി�ണെമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആതിെ� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�രമായി പി.ജി േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� അ�മതി ന��േമാ ?

�സ് � കഴി� വിദ�ാ��ിക���ാ�� ��ി��ക�ം ന���ം

1213. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �സ്  2 കഴി� വിദ�ാ��ിക��ാ�ളള ഉപരിപഠന �േവശന പരീ�കളായ

നീ�് (േക�സ��ാ� അധീനതയി�) മ� സം�ാന സ��ാ� എ���സ് പരീ�ക�, ഡി�ി

അ�ിഷ�  എ�ിവ നട��ത് പല വ��കളായതിനാ�, ആയതിന് ഒ� സം�ാനതല

കല��  ഇ�ാ��െകാ�് ��ത വിദ�ാ��ിക���ാ�� ��ി��ക�ം ന���ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാകാേമാ ;

(ബി) ഈവ�ഷം നീ�് അ�ിഷ�, ഡി�ി അ�ിഷ� എ�ിവ �ട�ിയി�ം 5 വ�ഷ നിയമേകാ�ക��ം

െമഡി��  അ�ബ� േകാ�ക��ം അ�ിഷ�  �ട�ാ���ലം വിദ�ാ��ിക��്
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അവ�േ�ശി�� േകാ�ക��് േചരാനാവാ� അവ� ��യി�െ��േവാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �സ് 2 കഴി� വിദ�ാ��ിക�െട ഉപരിപഠനരംഗ�ളള ഇൗ അവ� പരിഹരി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ം മ� വ��ക�ം േയാജി�െകാ�് ഒ� എകീ�ത േയാഗ�താ പരീ�ാ/റിസ��് �ഖ�ാപനം,

അ�ിഷ� എ�ിവ�ായി ഒ� ഏകീ�ത പരീ�ാ കല�� ഉ�ാ�ാ�ം ആയത് �സ് 2 െപാ�

പരീ� കഴി��ട� തെ� �സി�ീകരി�ാ�ം ആയതി��കാരം അ�ിഷ� �മീകരി�ാ�ം

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

(ഡി) സം�ാന�് അ�വ�ഷ നിയമേകാ�ക��് പല േകാേള�ക�ം എ���സ് പരീ�

നട��� തട�വാ�ം സം�ാനതല�ി� ഒ� എ���സ് നട��� പരിഗണി�ാ�ം മ�

വ��ക�മായി �ടിയാേലാചി�് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിെല ബി.എഡ് േകാ�ിെ�റ പരീ� നട�ി�ി�� കാലതാമസം

1214. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി�  2016-2018  ബാ�ിെല ബി.എഡ് േകാ�ിെ�റ ഏ�ി�  മാസം

നടേ�� 2-� െസമ�� പരീ��ം കഴി� ബാ�ിെല നാലാം െസമ�� പരീ��ം ഇ�വെര

നട�ിയി�ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരണം കഴി� വ�ഷെ� ബാ�ിന് ��്അ��യന വ�ഷ��  പഠന�ിന്

െചലവഴിേ��ിവ��ം,വിദ�ാ��ിക�െട ഉപരിപഠനം ൈവകിയ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതി��രവാദിക� ആയവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീവീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

പാ��് െെടം എം.െടക്. (��്ചറ�) േകാ�്

1215. �ീ.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 എം.െടക്.  (��്ചറ�)

േകാ�് ആരംഭി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�ളള അേപ� ലഭി�ി��േവാ;

(ബി) എ�ി�  ഇൗ േകാ�് ആരംഭി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ക���� േകാ�ക� വ�വ�ാപിതമാ�വാൻ നടപടി

1216. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� സംഘടനക�െട�ം �ണിേവ�ി�ിക�െട�ം േപരി�  ക����

േകാ�ക�  നട���ം പരീ�ക�  നട�ി അംഗീകാരമി�ാ� സ��ിഫി��ക�  വിതരണം

െച���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക����  പഠന�ം പരീ� നട�ി�ം െട�ി��  എഡ�േ�ഷ�  ഡി�ാ��െമ�ിെ�

നിയ�ണ�ി�കീഴി� െകാ�വ�് പരീ� നട�ി സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സി-ആ��് േകാ�്

1217. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� സി-ആ��് ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നട��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സി-ആ��് നട�� േകാ�ക� പാ�ായി ഇറ�� വിദ�ാ��ിക��് ഈ േമഖലയി� േജാലി

ഉറ� വ���തിനായി ടി �ാപന�� ന��� സ��ിഫി��ക� അടി�ാന േയാഗ�തയായി

അംഗീകരി�് ഉ�ര�കെളെ��ി�ം �റെ��വി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ടി �ാപനം ന��� സ��ിഫി��ക��ം, േകാ�ക��ം, സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികേളാ,

മ�് ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �ാപന�േളാ,  പി.എസ്.സി.േയാ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ  ;

േരഖക� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ടി �ാപന�ി�  നി�� േകാ�ക�  വിജയകരമായി ���ിയാ�ിയ വിദ�ാ��ിക��്

േ�െ��് ന���തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ �ാപനം

ൈകെകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

അ�� െക��ാ�് അഭി�ഖീകരി�� ����

1218. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� കീഴി� അ�� െക�േ�ാണി� �വ��ി� വ�ി�� �� ആ�ഡ് ൈട

േമ�ിംഗ് േകാ�്,  േപാളിെട�ി�ിെല ഡിേ�ാമാ േകാ�ിന് �ല�മാ�ിയതിെന �ട��് അ��

െക��ാ�് എ� �ാപനം അഭി�ഖീകരി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്  2015,  2016,  2017  എ�ീ വ�ഷ�ളിെല പരീ�ാ ഫലം

�സി�ീകരി��തി�ം �തിയ പരീ� നട�ി�ി�ം വ�തായ ����  പരിഹരി�വാ�

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017  വ�ഷെ� �േവശന നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;  എ�േ��്

�ാ�ക� ആരംഭി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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എ�ിനീയറിംഗ് സീ�ക� ഒഴി�കിട�� സാഹചര�ം

1219. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന�ി�� അവസാനഘ� അേലാ�്െമ�ും

���ിയായേ�ാ� പ�തിയിലധികം സീ�ക�ം ഒഴി�കിട�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� േകാേള�കളി�  ഏെതാെ� �ാ�കളിലായി എ� വിതം സീ�ക�

ഒഴി�കിട���്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇൗ സീ�കളിേല�് ഓ�െെല�  അേപ�യി�െട ഇനി �േവശനം ന�കാനാ�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) വിദ�ാർഥികൾ ഇൗ രംഗേ�ാട് വി�ഖത കാണി��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ;

എ.െഎ.സി.ടി.ഇ.�മായി ഇ�ാര�ം ച�� െച�േമാ;വ��മാ�േമാ?

വിള�ി�ശാലയി� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ആ�ാനം

T 1220.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട ആ�ാനം കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി�ശാലയി�

നി��ി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; �ട�നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

മലയാള സർവകലാശാല

1221. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാള സർവകലാശാലയിൽ ഇേ�ാൾ എ� �ിര ജീവന�ാരാ��ത് ; ഇതിൽ പി.എസ്.സി

�േഖന നിയമി�െ��വർ എ� േപരാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പി.എസ്.സി വഴിയ�ാെത നിയമനം നട�ിയ ത�ികകൾ ഏെതാെ�യാണ്;  ഈ

ത�ികകളിേല�� നിയമനം എ�െകാ�ാണ് പി.എസ്.സി �ഖാ�ിരം നട�ാ�ത്;

വിശദീകരി�ാേമാ ?

സ��കലാശാലകളിെല വി.സി., പി.വി.സി. നിയമനം

1222. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  ൈവസ് ചാൻസലർ,  െ�ാ-ൈവസ്

ചാൻസലർനിയമന�ൾ�് �..ജി.സി.  ഏർെ���ിയി�� മാനദ���  എെ��ാം;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം സ��കലാശാലകളി� വി.സി.മാെര തിരെ����തി�� സ��്

ക�ി�ിയി�  �.ജി.സി.  വ�വ�ക�  ലംഘി�െകാ�് സി�ഡിേ��ി�  നി�് അ�ാദമിക്

പാ�ിത�മി�ാ�വെര ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ�ിയി� സിവ� സ��ീസ് അ�ാഡമി

1223. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയി�  സിവി�  സ��ീസ് അ�ാഡമി ആരംഭി��തിന് കഴി� സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�ാണ് ;

(ബി) ഇതിേല�് െക�ിടം പണി��തിനായി MLA ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�ി��േവാ ; എ�ി�

എ�യാണ് ;

(സി) െക�ിടം പണി ആരംഭി��തിന് ഏത് �ലമാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അടിയ�രമായി പണിക� ആരംഭി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ;

(ഇ) നിലവി�  എെ��ി�ം തട��െ��ി�  അത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;  ആയത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ ?

എ�.സി.സി. േകഡ�ക��് െ��സ് മാ��്

1224. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.സി.സി. േകഡ�ക��് എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ��് െ��സ് മാ��്

ന��� സ�ദായം നിലവി�േ�ാ ;

(ബി) എ�.സി.സി. േകഡ�ക��് ന�കി വ�� ആ��ല��� എെ��ാം ?

വി.എസ്.എസ്.സി �െട േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിനായി ഏെ��� �മി

1225. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  െന�മ�ാട് താ��ി�  വലിയ മലയി�  വി.എസ്.എസ്.സി �െട

േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിന് എ� സ��ാ� �മി ന�കിയി��്;

(ബി) ഈ �മിയി� ഏെത�ാം �ാപന���് െക�ിട�� പണിതി��്;

(സി) വി.എസ്.എസ്.സി �െട ഇ��ി���് �ാപി��തിേല�് എ� �മി െപാ�ം വില�് എ��്
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ന�കിയി��്;

(ഡി) കഴി� പ�് വ�ഷമായി െപാ�ം വില�് എ��് ന�കിയ �മിയി�  യാെതാ�ം

െച�ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇേത ആവശ��ിന് േവ�ി �മി െപാ�ംവില�് എ��വാ� റവന� വ��് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് സംബ�ി�� പഠന

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

പരിയാരം വിേ�ജ്

T 1226.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��ിെല പരിയാരം വിേ�ജിെന  E.S.A  പ�ികയി�നി�ം ഒഴിവാ��തിനായി

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�കളി� എെ��ി�ം േമ�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ിൽ അവ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനാ�ളള �ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക �മി ഏെ���് �ഷി�ാ��് ന�ക�തിന് നടപടി

1227. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി കാ�ഷിക �മി എെ���് പാവെ�� �ഷി�ാ��്

ന���തിേല�ായി എ� നിയമ�� പാസാ�ിയി��്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) വ�ത�� നിയമ�� അ�സരി�് എ� �മി ഏെ���ി��്;  ഇതി� എ� �മി �ഷി�ാ��്

ന�കി; ഇനി എ� �മി �ഷി�ാ��് ന���തിേല�് ബാ�ി��്;

(സി) ഈ നിയമ��  അ�സരി�് ക�ഷക��് �മി വിതരണം െച��തിന് എെ��ി�ം

��ി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ി�� �മി എേ�ാേഴ�് ക�ഷക��് ന��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െച�േനാട് വിേ�ജ് ഓഫീസി� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച� സംഭവ�ിൽ നടപടി

1228. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നി�തി സ�ീകരി�ാ� അധി�ത�െട നടപടിയി�  മനംെനാ�് േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ

െച�േനാട് വിേ�ജ് ഓഫീസി� ക�ഷകനായ കാവി� �രയിട�ി� േജായി ആ�ഹത� െച�

സംഭവം ഉ�ായി�േ�ാ;
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(ബി) ഉേദ�ാഗ��െട അ�ഭാവ���മ�ാ� െപ�മാ�ം �ലം ക�ഷക�  ആ�ഹത� െച�തിന്

ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ആ�ഹത� െച� ക�ഷകെ� ആ�ിതന് സ��ാ� േജാലി ന��േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഇതിനകം എെ��ി�ം ന�പരിഹാരം

ന�കിയി�േ�ാ?

റീ-സ�േ�

1229. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ-സ�േ� ���ിയാ�ാ� വിേ��കളി� അടി�ാന േരഖകളായ െസ�ി� െമ�റ് രജി�� ,

ബി.�ി.ആ�.,  ഫീ�ഡ് െമഷ�െമ�റ് ��്,  ലിേ�ാ �ാ�  എ�ിവ ലഭ�മ�ാ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ ജന��െട ��ി��ക� പരിഹരി��തിനായി ഈ േരഖക�െട പക��ക� വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.ഡി.എ�് വിേ�ജിെല �മി

1230. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1975െല ജി ഒ(എം എസ്) 993/75 റവ(എ�) തീയതി  02/09/75 �കാരം ക�� േദവ�

ഹി�സ് വിേ�ജിൽ എ� േപർ�് �മി മാർ��് വില�് അെ��ിൽ തറവില�് നൽകിയി��്;

(ബി) ആർെ�ാെ� എ� െസൻറ് �മി വീതമാണ് നൽകിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 1975 െല ഉ�രവ് �കാരം �മി�് േവ�ി അേപ� ത�ി��വർ ആെരാെ�യാണ്; ഇതിൽ

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) 1975 െല എ�്െപർ�് ക�ി�ി റിേ�ാർ�് �കാരം ��ാർ,  േദവി�ളം എ�ിവിട�ളിൽ ജനി�്

വളർ�വർ�് �മി വില�് നൽകാ�� ആേലാചന�േ�ാ;

(ഇ) �ീ.  എം.െജ.ബാ� എ�യാൾ നൽകിയ അേപ�യിൽ ഇ��ി കലക�ർ ആവർ�ി�്

ആവശ�െ��ി�ം േദവി�ളം തഹസിൽദാർ റിേ�ാർ�് നൽകാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ� മിഷ�

1231. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  േകരള ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ�  മിഷ�  നട�ിയ �ധാന

�വ��ന��  എെ��ാം  ;അതി�  'ഇ-േരഖാ പ�തി"  �ായി നട�ിയ �വ ൃ�ിക�

എെ��ാമാെ��ം എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  േമാഡ�  െസ���  െറ�ാഡ് �ം �ാപി��  ���ി

എവിെടെയ�ാം നട�ി  ;  എ� �ക െചലവാ�ി  ;  14ജി�കളിെല ജി�ാ ഡിജി�ൈലേസഷ�

നടപടി കഴി� സ��ാ�  എ�േ�ാളം ���ിയാ�ിെയ�ം എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം

വ��മാ�േമാ ;

(സി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  െവബ് ജി.ഐ.എസ്(GIS)  �ഖാ�ിരം ലാ�് റിേ�ാ�ഡ്

ന��� പ�തി എ�േ�ാളം ���ിയാ�ി ; എ� �ക െചലവാ�ി ;ഹാ��െവയ� െസ�വ�

േ�ാേറജ് സംവിധാനം ഒ��� ബാ�് അപ് െസ�വ� പ�തി എ�േ�ാളം ���ീകരി�  ;

എ� �ക െചലവാ�ി ;വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) കഴി� സ��ാ� ജി.സി.പി. (GCP) േപായി�ക� സം�ാനവ�ാപകമായി �ാപി�� പ�തി

എ�േ�ാളം ���ീകരി�െവ�ം എ� �ക െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ആ� പ�തിക�െട�ം �വ��ന��  എ�ാണ് എ�ം ഓേരാ�ം എ�േ�ാളം

ഫലവ�ായി �വ��ി�ി�ാ� കഴി��െവ�ം പരിേശാധി�േവാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

േകരള ലാ�ഡ് ഡവല�െമ�റ് േകാ��േറഷ� നാദാ�രം മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

1232. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ലാ�ഡ് ഡവല�െമ�റ് േകാ��േറഷ�  2017-2018  കാലയളവി�  നാദാ�രം

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

�മി പതി� ന���തി�ളള നടപടിക�

1233. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം പി.എസ്.സി. ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് 30 െസ�് �മി സിവി�

േ�ഷ� വള�ി� പതി� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�ിെല റവന� വ��ി�  നിലവി�ളള

64171/എ�2/2011 ന�� ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) മല�റം ജി�ാ പി.എസ്.സി.  ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ�  �മി പതി�

ന���തി�ളള നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ?

ലീസ് വ�വ�യി� നൽകിയി�� സ��ാ� �മി, വന�മി, മി��മി
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1234. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി, വന�മി, മി��മി എ�ിവ ഉ�െ�െട�� എ� അളവ് �മി ലീസ് വ�വ�യി�

വ��ിക�േ�ാ �ാപന��േ�ാ അ�ാ�വയാേയാ ന�കിയി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലീസി� ന�കിയതി� ലീസ് �ടി�ിക വ��ിയവ� ആെര�ാം; എ� �കയാണ്

�ടി�ിക വ��ിയി��ത്; ജി�തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 6.02.16 - െല സ.ഉ(എം.എസ്) നം.96/2016/ആ�.ഡി. ഉ�ര� �കാര�ം 28.01.2016-

െല സ.ഉ.(പി)  നം.64/16/ആ�.ഡി.  ഉ�ര� �കാര��� ലീസ് നിര�് എ� എ�്

വ��മാ�േമാ; ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ലീസ് നിര�ക� കാേലാചിതമായി പരി�രിേ�� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഏെത�ാം നിര�കൾ എ�ം ആയത് എേ�ാ�  പരി�രി�വാ�  കഴി�ം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

�മി കേ���ാ�െ�തിെര നടപടി

1235. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം �മി കേ���ാ�െ�തിെര എ� േക�ക� രജി��

െച�ക��ായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഹത് വ�വസായ േസാ� നി��ാണം

1236. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഹത് വ�വസായ േസാ� നി��ാണ�ിന് മ�ട വിേ�ജി�െ�� 690 ഏ�� �മി വ�വസായ

വ��ിന് െെകമാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ാരംഭഘ� �വ��ന�� േപാ�ം നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാെത േപായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�ളള �മി അള�് തി�െ���ി കി���് അടിയ�രമായി െെകമാ��തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാവളം െകാ�ാരം നി��� �മി സ�കാര� ��ിന് ൈകമാറിയ നടപടി

1237. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാവളം െകാ�ാരം നി��� �മി രവി പി� ��് ഓഫ് ക�നി�് ൈകമാറിേയാ;  എ�ി�

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഈ ക�നി തി�വന��രം ജി�യി�  ൈകവശം വ�ിരി��

ആെക �മി എ�; എവിെടെയ�ാെമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  ടി ക�നി�െട േപരി�  േപാ�വരവ് െച� �മി എ�യാെണ�ം അവ ഏെത�ാം

വിേ�ജിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  ഇവെയ സംബ�ി�് േകാടതികളി�  േക�ക�

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എ� േക�കെള�ം ഏെത�ാം േകാടതികളില�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാവളം െകാ�ാര�ിെന സംബ�ി� വിഷയ�ി�  എ.ജി.  നിയേമാപേദശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകാവളം െകാ�ാരം നി��� �മി സ��ാ� ഉടമ�തയി� നിലനി��ണെമ�് എ.ജി.�െട

നിയേമാപേദശം എ�ാണ് ലഭി�ത്;  അതിേ��  എ� നടപടി ൈകെ�ാ�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െകാ�ാരം സ�കാര� േഹാ�ലിന് വി�ന���തിന് �റിസം വ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ��ത ഫയ�  �ഖ�മ�ി അംഗീകരി�് തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഇതിേ�� നാളി�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

റവന� വ��ിെല ഒഴി�ക�

1238. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  നി�്  2017  ഏ�ി�  �ത�  �ൈല വെര�ളള മാസ�ളി�  വിവിധ

ത�ികകളി� നി�് എ� ജീവന�ാ� വിരമി� എ�് ത�ിക�ം ജി��ം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; പി.എസ്.സി.

�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക� എ�െയ�ം അവ റിേ�ാ��് െച�ാതിരി�ാ�ളള കാരണ�ം

വ��മാ�േമാ?

െമഡി�� റീ ഇംേബ�്െമ�് അ�വദി��തിന് നടപടി

1239. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� ��� ജി�യി� വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��ായി േസവനം അ��ി� വ�� �ീ.

െക. സദാന�െ� മക� ഹരിഹ� െക. നായറിെ� േകാ�ിയ� ഇം�ാ�് സ�ജറിക� അട��ളള

ചികി��െട െമഡി�� റീ ഇംേപ�്െമ�് ലഭി��തിനാ�ളള അേപ�യി�, ആേരാഗ� വ��്

അ�മതി ന�കിയ സാഹചര��ി�, �ക അ�വദി� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� �ക അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പ�യം ന��തിന് നടപടി

1240. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� വ��ല താ��ി� നാവായി�ളം പ�ായ�ി� െെനനാേകാണ�്

12 ഏ�റി� താമസി��വ��് പ�യം ന��തി�ളള നടപടി എ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ �മി അള� തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാ� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തല�റകളായി അവിെട താമസി��വ��് പ�യം െകാ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ

തീ�മാനം എ�ാണ് എ��ത്;

(ഡി) എേ�ാ� പ�യം െകാ��വാ� സാധി�െമ� വ��മാ�േമാ?

െതാ��ഴ ഫയ� േ�ഷന് �മി

1241. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ഫയ�  േ�ഷന് �മി ന��ു�തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�ുേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഇ��ി കള�� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; ആയതിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ

?

ഇ��ി ജി�യിെല റവന� ഉേദ�ാഗ��െട �ലം മാ�ം

1242. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  മാ��് �ത�  ഇ�വെര എ� റവന� ഉേദ�ാഗ�െര ഇ��ി ജി�യിെല വിവിധ

ഓഫീ�കളി� നി�ം �ലം മാ�ിയി��്; ഇവ�െട േപ�ം ത�ിക���െ�െട�� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇവെര ��ത ത�ികയി� നി�ം മാ�വാ��ായ കാരണം എെ��ം വ��മാ�േമാ?

കിഴേ� ചാല�ടി വിേ�ജിെല സ��ാ� �മി ൈകേ��ം

1243. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല കിഴേ� ചാല�ടി വിേ�ജിൽ സർ�ാർ വക േതാ�ം,  േദവസ�ം വക �മി�ം

ൈകേ�റിയത് സംബ�ി�് സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��് ഡയറ�ർ 29.04.2015 ന് സമർ�ി�

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മധ�േമഖലാ വിജില�സ് െഡപ��ി കള��െട 04.05.2015 െല റിേ�ാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ടി ൈകേ��ം സംബ�ി�് �� ��� ജി�ാ കള�� എം.എസ്.  ജയ സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2015 �ൺ 11ന് ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണർ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�തി� േശഷം ടി ൈകേ��ം

ഒഴി�ി��തിന് ജി�ാ ഭരണ�ടം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത വിഷയ�ി�  നിലവിെല ���  ജി�ാ കള��  ത�ാറാ�ിയ �ാഥമിക അേന�ഷണ

റിേ�ാ��ിെ��ം സമ� റിേ�ാ��ിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ാടി-െകാ�നാട് �ടിെവ� പ�തി�് �ലം

1244. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാടി-െകാ�നാട് �ടിെവ� പ�തി�െട ��ീകരണ�ാ�റ് �ാപി��തിന് െന�ഷ�ബി�

പ�േ��് �കാരം �മി ഏെ����തിനാ�ളള അ�മതി�ളള അേപ� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

ഇതി�� അ�മതി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇനി�ം എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാണ്

���ീകരി�ാ��ത്;

(സി) �ല�ിന് ന�കാ�� വില �ാമപ �ായ�് ലഭ�മാ�ിയി�ം സ��ാ�  ഉ�രവ്

ൈവ����ലം പ�തി�െട നി��ഹണം അന�മായി നീ� േപാ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അടിയ�ിരമായി ഈ �ലം െനേഗാഷ�ബി� പ�േ��് �കാരം ഏെ����തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ ��ം െെ�സസ് പാ��ിന് �മി

1245. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ ��ം വിേ�ജി�  െെ�സസ് പാ��ിന് �മി ഏെ���� നടപടി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട �മി ഏെ���� ��ിയ ത�രിതഗതിയിലാ�ാ� നടപടി െെകെ�ാള�േമാ;

(സി) ആയ�മായി ബ��� ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട െെകവശമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി ഏെ���ലിന് ഉ�ായിരി�� �ധാന തട�ം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

�മി�െട ഉപ�ഹ ചി���
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1246. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡ�ാ ബാ�ി� െത�ായ വിവരം േരഖെ���ിയതിെനതിെര പരാതി ന���തിന് റവന� വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതിക��് �മി�െട ഉപ�ഹ ചി��� ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�്

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �മി�െട ഉപ�ഹ ചി��� ലഭ�മാ�� ഏജ�സി�് അതിന് ഫീസ് ഈടാ�വാ� അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; ഏ�ി�എ� �പയാണ് ഫീസ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ബല വിഭാഗ���ം ബി.പി.എ�.,  പ�ികജാതി/  പ�ികവ�� വിഭാഗ���ം ഫീസ് ഇളവ്

അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �മി�െട ഉപ�ഹ ചി����് േവ�ി ജന�� ന�ം തിരി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) വ�ത�� ഏജ�സിക��് നാളി�വെര ലഭി� അേപ�ക� എ�; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) ഉപ�ഹ �പടം ഇ�ാ� �ല�ളി� പകരം സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� അഴിമതി��മാ��തിന് നടപടി

1247. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� അട�ം അഴിമതി��മാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) റവന� ഓഫീ�കെള േസാഷ�� ഓഡി�ി�ിന് വിേധയമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ഓ�ൈല� േസവന��

1248. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�ം ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ഇേ�ാ�  ഓ�ൈലനായി

ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈലനായി അേപ� സമ��ി�വ��് സ��ിഫി��ക�  ലഭ�മാ�ാ�  എ� ദിവസം

കാലതാമസം വ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ലഭ�മാ�� സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�
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1249. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ഡിജി�ൈലസ് െച� എ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ�  വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ം ഡിജി�ൈലസ് െച�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഡിജി�ൈലേസഷ�  എ�േ��്

���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

1250. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഇ� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം ക�ാ�സ� െസ�� ആ�് റിസ��് ഇ��ി���ിനായി �മി

1251. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ക�ാ�സ�  െസ��  ആ�് റിസ��് ഇ��ിട��ിന് പാണ�ാട് വിേ�ജിെല ഇ�െക�

എഡ�സി�ിയി� അ�വദി� ഇ�പ�ിയ�് ഏ�� �മി ഏെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റവന� വ��് �മി ഏെ���് ആേരാഗ�വ��ിന് ൈകമാ��തിന് സാേ�തിക തട���

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� �നി�തി രജി�� സംവിധാനം

1252. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� �നി�തി രജി�� എ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�തി അട��തിന് ��വ�ഷെ� നി�തി രസീത് ഹാജരാ�ണം എ�

നിബ�ന ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �നി�തി രജി��  ഉെ��ി�  ��വ�ഷെ� രസീത് ഹാജരാ�ാെത തെ� നി�തി
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സ�ീകരി��തിന് നടപടി എ��േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�� േസവന��

1253. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ബി.സത��

,, പി. ഉ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�് ന��� സ��ിഫി��ക�ം േസവന��ം എെ��ാമാണ്;

അധികാര വിേക�ീകരണ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഇവെയ�ാം അനിവാര�മാ�ം ��ത

ഓഫീ�ക� തെ� ന�േക�വയാേണാ എ�് പരിേശാധനാവിേധയമാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാ��് നിര�രം ബ�െ�േട�ിവ�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാരി�

ഗണ�മായ ഒ� വിഭാഗം അഴിമതി�ാ�ം ജന�െള അനാവശ�മായി ��ി��ി��വ�ം ആെണ�്

വ�ാപകമായി ആേ�പ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ച�ി��ാറയി�ം തി�വന��ര�് െവ�റടയി�ം നട��േപാെല�� അനി�

സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� േവ�� സാഹചര�ം ��ി�ാ� എ��ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� െപാ� ആവശ����് റവന� �മി

1254. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി� െപാ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�വാൻ കഴി�� റവന� �മി�െട

വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� വിേ�ജ്, സ�െ� ന��, വി�ീ��ം എ� �മ�ി� വിവര�� ന��േമാ ?

മാ�ളം പ�ായ�ിെല മി��മി ൈകേ��ം

1255. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�ളം പ�ായ�ിെല ആന�ള�ി�  സി.പി.എം അ�ഭാവിക�  റവന� വ��ിെ�

ല��ണ�ിന് �പ വില വ�� മി��മി ൈകേ�റിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് റവന� അധികാരിക� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(സി) അടിയ�രമായി കേ��ം ഒഴി�ി�് �മി വീെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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വിേ�ജ്/താ��് ഓഫീ�ക�/ജി�ാ കളേ��ക� വഴി ന��� സ��ിഫി��ക�

1256. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  നി�ം  27.04.2007  -െല ജി ഒ  (എം എസ്)136/2007/ആ�ഡി ന��

ഉ�ര� �കാരം ന�േക�  24  സ��ിഫി��ക�  ഏെത�ാം,  എ� ദിവസ�ി��ി�

ന�കണം; വിശദാംശ��ം ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ജി ഒ (പി)24/10/04/08/2010-െല ഐ �ി ഡി നി��ഷി� സ��ിഫി��ക�

ഏെത�ാം; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി അേപ�ക�  അട�േ�� ഫീസ്  (അ�യ ഉ�െ�െട)  എ�  ;  പല േക���ം

സ��ാ� നി�ിത �കേയ�ാ� ��ത� ഫീസ് വാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�;എ� േപ�െട േപരി� 2010 � േശഷം നടപടിക� സ�ീകരി� ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ്/താ��്ഓഫീ�ക�/ജി�ാ കളേ��ക�  വഴി ന��� സ��ിഫി��ക��്

േസവനാവകാശ നിയമ �കാര�� സമയ പരിധി എ� ; ഇ� സംബ�ി� 23.01.2013െല

എ� ആ� എ�് 3/49142/13 �കാര�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േസവനാവകാശ നിയമലംഘനം നട�ിയതായി നാളി�വെര ലഭ�മായ പരാതിക� എ�,

തീ��ാ�ാ��വ എ�; വിശദീകരണം ലഭ�മാ�േമാ;

േബ�� �റ�ഖ വികസനം

1257. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ��  �റ�ഖ വികസന�ിനായി േബ��  േകാവിലക�ിെ� �മി െനേഗാേഷ��ഡ് പ�േ�സ്

�കാരം ഏെ����തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��്  B2/44020/2017,  B2/655251/2016,  B2/  6008/2015 എ�ീ

ഫയ�ക� റവന� വ��ി� ഉ�തായി അറിയാേമാ;

(സി) ��ത ഫയ�കളി� തീ�� ക�ി��തി� അസാധാരണമായ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഫയ�കളി� അടിയ�ിരമായി തീ�� ക�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�വാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം സംബ�ി�് അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

1258. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�േനാട് വിേ�േജാഫീസി�  ക�ഷക�  ആ�ഹത� െച�വാ�  ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയ റവന� അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ
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റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ി� ആെരാെ�യാണ് ���ാെര�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ാ� ൈകേ��ം ച��െച�വാ� �ഖ�മ�ിതല േയാഗം

1259. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� ൈകേ��ം ച��െച�വാ� �ൈല 1 ന് �ഖ�മ�ിേയാഗം വിളി�ി�േ�ാ;ഏെത�ി�ം ഒ�

�േത�ക വിഷയം ച��െച�വാനാേണാ ��ത േയാഗം വിളി�ത്;

(ബി) ��ത േയാഗം േചേര�തിെ��് കാണി�് റവന� മ�ി �ഖ�മ�ി�് ക�്

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിേയാജി�ി�ളള കാരണം എ�ായി��;

(സി) ��ാ�  േപാലീസ് േ�ഷന് സമീപ�ളള  22  െസ�് �ല�ം െക�ിട�ം ��ക�ാ�ച�ം

ലംഘി�തിനാ� ഒഴിയണെമ�് കാണി�് �� 9 ന് േദവി�ളം സ�കള�� ൈകേ���ാ��്

േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�  ;  �ലം ഒഴി�ി�്

സ��ാരിേല�് �ത���ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കേ��ം ഒഴി�ി��മായി ബ�െ�� �ലം മാ�ം

1260. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യി� സബ് കള���െ�െട�ളള ചില റവന� ഉേദ�ാഗ���് കേ��ം ഒഴി�ി��മായി

ബ�െ��് �ലം മാ�ം നൽകിെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് സബ് കള���ം റവന� ഉേദ�ാഗ���ം �ലം മാ�ം

നൽകിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സബ് കള��െട �ലം മാ��ി�േശഷം എ� ഏ�� �മി സ��ാ� തിരി� പിടി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

��ാ� െെകേ��െമാഴി�ി��

1261. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� കേ��െമാഴി�ി�� നടപടി�െട ഭാഗമായി ഇേ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; കേ��െമാഴി�ി�� നടപടി നി��ിവേ�ാ;

(ബി) ഇവിെട എ� കേ����  കെ��ിയി�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇത് ഏെതാെ�

എ�ം ആെരാെ�യാണ് �ലം കേ�റിയെത�ം വിവിധ �ല�ിെ� േപ�ം, ആ��ാ�െട
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അ��ം സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര എ� കേ���� ഒഴി�ി�് തിരി�് പിടി�ി��്; കേ�റിയവ�െട േപ�ം

അ��ം സഹിതം ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ാ� കേ��ം സംബ�ി�് �� സ�കള�� എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �ഖം േനാ�ാെത കേ���ാെര ഒഴി�ി�ാ�  സത�സ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  ഉട�

സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

��ാറിെല �മി കേ��ം

1262. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിൽ ഒ� എം.എ�.എ.  കേ�റിയതായി ആേരാപി�െ��� �മി സ��ാരിേല�് തിരി�്

പിടി�ാ� നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  ��ത േമഖലകളി�  എ� ഏ��  �മി കേ�റിയി�െ��ാണ് സ��ാരിെ�

കണ�്; ഇതിെന സംബ�ി�് േദവി�ളം, ഇ��ി സബ് കള��മാ�േടേയാ മേ�െത�ി�ം ഉ�ത

ഉേദ�ാഗ��െടേയാ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ.�െട വീട് ഇരി�� �ല�ം കേ���മിയായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; ഇതി��കാരം നാളി�വെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�?

േകരള�ിെല സബ് താ��ക�

1263. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� സബ് താ��ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവിെട എ� ജീവന�ാരാ��ത് ;

(സി) സബ് താ��്ഓഫീ�ക�  ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് ;

(ഡി) ഇവ താ��കളാ�വാ�� ശിപാ�ശ നിലവി�േ�ാ ;

(ഇ) തഹസി�ദാ�  ന��� സ��ിഫി��ക�  ന���തി�� അധികാരം സബ്

താ��ാ�ാനെ� െഡപ��ി തഹസി�ദാ�മാ��് െകാ���ത് സംബ�ി� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ ?

കാസ�േഗാഡ് തിമിരി വിേ�ജി� മി��മി�െട പ�യം ന�കാ� നടപടി
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1264. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക��-ചിേമനി പ �ായ�ി�  ഉ�െ�� തിമിരി വിേ�ജി�  ൈകമാ�ം

െച�കി�ിയ മി��മി�െട പ�യം നൽ��തി�� നടപടി ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�െ�� �റ�് േപ��് പ�യം ന�കിയതിെ� അടി�ാന�ി�

അവേശഷി��വ��് �ടി പ�യം ന�കാ� എേ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാറിെല അനധി�ത ൈകേ��ം

1265. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല അനധി�ത ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ാർ ൈകേ�� �മി തിരി�പിടി�വാ�  സ��ാരിന് ഇ�ാശ�ി േവണെമ�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി നട�ിയ പരാമ�ശം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഈ പരാമ�ശ�ിന്

അടി�ാനമായ വ�ത എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ാറിെല ലൗെഡയി� േഹാം േ��ം 22െസ�് �മി�ം തിരി�പിടി�വാ�ളള നടപടി�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ാ�  വിഷയം ച��െച�വാ�  �ഖ�മ�ി േയാഗം വിളി�ി�േ�ാ;��ത േയാഗ�ിെല

തീ�മാന��  ��ാറിെല അനധി�ത ൈക��ം ഒഴി�ി��തിന് സഹായകമാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആ�ഹത� െച� ക�ഷകെ� ��ംബ�ിന് സഹായം

1266. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െച�ാേനാട് വിേ�ജിെല ആ�ഹത� െച� േജായി എ� ക�ഷകെ�

��ംബ�ിന് എെ��ാം സഹായം ന�കാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േജായി�െട ��ംബ�ി� ഒരംഗ�ിന് േജാലി ന�കണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) േജായി�െട മരണം സംബ�ി� റവന� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി�െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) റിേ�ാ��ിെല കെ���ം നിഗമന��ം െവളിെ���േമാ?
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ച��� �റെ��വി��തിെല കാലതാമസം

1267. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെന സംബ�ി� ച���  �റെ��വി��തിെല കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� വ��് �റെ��വി�ാ�� ച���െട�ം ച���െട േഭദഗതിക�െട�ം വിശദ വിവരം

ന��േമാ;

(ഡി) നടപടി�മ��  േവഗ�ി�  ���ീകരി�് െപ�ിംഗി�� ച���  വി�ാപനം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� ആെക �മി

1268. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആെക �മി എ�; ഇതി� റവന� �മി (സ��ാ�/വ��ിക��വകാശെ��ത്) ,

മി��മി , �റേ�ാ�് �മി , വന�മി എ� എ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മികളി�  എ� അളവ് സ��ാ�  �മി,  മി��മി,  വന�മി,  േകരള�ിറവി� ��്

ൈക�ലാ�ിയി�� �മി �ട�ിയവ ലീസി�ം മ�നടപടി�മ�ളി�െട�ം

വ��ിക�/�ാപന�� (അ�ാ��വ ഉ�െ�െട) ൈകവശം വ�് അ�ഭവി�വ��; (TATA

Tea ഉ�െ�െട ���ാപന��േട�ം) എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�രം �മിയി�  ലീസ് ന�ി ഉപേയാഗി�� �മി എ�,  ലീസ് നിര�് എ� �ക,  ലീസ്

അട��തി�  �ടി�ികയായി സം�ാന�ി� ലഭിേ��താ�� �ക  (നിലവിേലത്)  എ�

എ�ം ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ാനായി ലീസ് പിരിവ് കാര��മമാ�ാ�ം, ലീസ് അട�ാ� �മി

തിരി� പിടി�ാ�മായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി ൈകേ�റി പാറ ഖനനം

1269. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിൽ സർ�ാർ �മി കേ�റി പാറ ഖനനം നട�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ�

സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സബ് കല�റായി�� �ീ.  �ീറാം െവ�ി�രാമ� ഐ എ എസ് ഇത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി ൈകേ��ം

1270. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ികൾ സർ�ാർ �മി ൈകേ�റിയത് സംബ�ി�് 2015 , 2016 വ�ഷ�ളിൽ

ലാൻഡ് റവന� ക�ീഷണർ എ� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�കൾ വീതം സമർ�ി��്;  ഏെത�ാം

േക�കളിലാണ് റിേ�ാർ�് നൽകിയത്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്  2017 �ൺ  31 വെര�� കാലയളവി� എ� അേന�ഷണ റിേ�ാർ�കൾ

സമർ�ി�ി��്; ഏെത�ാം േക�കളിലാണ് റിേ�ാർ�് നൽകിയത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

പ��� താ��് �പീകരണം

1271. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� പ��� താ��് �പീകരണ�ി�ളള ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം

വെരഎ�ി ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി താ��ിെ� �വ��നം എേ�ാ�  �ട�ാ�  കഴി�ം  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി� പ��� താ��ി� ഏെത�ാം വിേ��കളാണ് ഉ�െ���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലേ�ാത�് നിക��

1272. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  പ�ായ�ിെല �ളിയി��ിറ േകാളനിയി�  ��ിടി�് ജലേ�ാത�് നിക��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ജലേ�ാത�് നിക���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

��ാറി� കേ��ം ഒഴി�ി�ലി� പെ���� �സംര�ണ േസന

1273. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  കേ��ം ഒഴി�ി�ലി�  പെ����,വി��ഭട�മാ�  മാ�ം ഉ�െ�� �സംര�ണ

േസനെയ പിരി�വി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര പിരി�വി�് �േദശവാസികെള ഉ�െ���ി ഒ� �തിയ േസന�് �പം ന��� കാര�ം
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ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അത് കേ��ം ഒഴി�ി��  �മ�െള �തി�ലമായി ബാധി�െമ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േസനയി� ഇേ�ാ� വി��ഭട�മാരായി എ�േപ��്; അവ�െട അംഗബല�യ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� ൈകവശ�മി�് പ�യം െകാ���തിന് നടപടി

1274. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  ൈകവശ�മി�് പ�യം െകാ���തിേല�ായി ഇനി എ� േക�ക�

നിലവി�െ��് വിേ�ജ് തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകാ�ിയി�  'േ�ാ േമാ�  �ഡ്'  പ�തി �കാരം ൈകമാറിയ �മി�് പ�യം ന�കിേയാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�നംതി� ജി�യി� േശഷി�� പ�യ�� എ�േ��് വിതരണം െച�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം ഇന�ി�� പ�യ�ളാണ് ന�കാ��െത�് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ?

��ാറി� ��കപാ�ം ന�കിയ �മി�് പ�യം

1275. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല െക.ഡി.എ�്. വിേ�ജി� ടാ� ക�നി�ം സ��ാ�ം ��ക�ാ�ം ന�കിയ �മിയി�

അ�ഹരായവ�െ��ാം പ�യം ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ടാ� ക�നി�് പാ��ിന് ന�കിയ �മിയി�  നി�് ക�നി ��ക�ാ�ം ന�കിയവ��്

സ��ാ�  പ�യം ന���ത് നിയമാ��തമാേണാ;  ആെണ�ി�  ഏത് നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിെല�് െവളിെ���േമാ?

��ാറി� ൈകേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് ക�ശന നടപടി

1276. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  �മി ൈകേ���ാെര ഒഴി�ി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി� േദവി�ളം സബ്

കള��  �ീ.�ീറാം െവ�ി�രാമെന �ലം മാ�ിയതിന് �റെമ അേ�ഹ�ിെ�

സഹ�വ��കരായ അ�് റവന� ഉേദ�ാഗ�െര�ം �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി� ഉേദ�ാഗ�െര �ലം മാ��ത് ഉചിതമാേണാ

എ�് വ��മാ�േമാ?
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�റേ�ാ�് �മിയി� താമസി��വ��് പ�യം

1277. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റേ�ാ�് �മിയി�  താമസി��വ�െട ആെക എ�ം എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� �മിേയാട് േച��് കിട�� �റേ�ാ�് �മിയി� �ടി� െക�ി താമസി��വ��് പ�യം

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി�ര പ�ായ�ിെല െച��� െപാ�� ചിറയി� നേവാദയ �ളിേനാട് േച��് കിട�� റവന�

�മിയി�  കഴി�  15  വ�ഷമായി �ടി�  െക�ി താമസി�� ആദിവാസിക��് പ�യം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െച�േനാട് വിേ�ജിെല ക�ഷക ആ�ഹത�

1278. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �നി�തി താ�ാലികമായി അടവാ�� ഒ� സ�ദായം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െച�േനാട് വിേ�ജി�  ആ�ഹത� െച� ക�ഷകനി�നി�ം

താ�ാലികമായി നി�തി പിരി�ാ�  അ�െ� െകായിലാ�ി തഹസീ�ദാ�  ഉ�രവി� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ നടപടി നിയമപരമാേണാ; അെ��ി� ഇതിെനതിെര ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി

1279. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  (FRW)  ഉ�െ���ി േറാഡ് �ന��രി��തി�

നിലവി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� മാനദ�മ�സരി�് േറാ�ക��് േകാ��ീ�് നട�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� മാനദ���  പരി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�പരി�രണ നിയമ�ിെ� പരിധിയി� നി�ം ക�മാവ് േതാ��െള ഒഴിവാ�� നടപടി

1280. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�
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,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരി�രണ നിയമം അ�ശാസി�� പരമാവധി �പരിധിയി�  നി�ം ക�മാവ് േതാ��െള

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� എ� �തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� െഹ�റി�  എ� ക�മാവ് മര��  �ഷി െച�� �മിെയയാണ് പരിധിയി�  നി�്

ഒഴിവാ�ിയി�ളളത്;

(സി) നിലവി�  ക�മാവ് �ഷി�ളള േതാ����് മാ�മാേണാ ഇളവിന് അ�ഹത എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��തായി ക�മാവ് �ഷി ആരംഭി�� േതാ����് ഇളവ് ബാധകമാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� വ�കിട േതാ���

1281. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി� വ�കിട േതാ���  സ��ാ�  ഏെ���ണെമ�് െ�ഷ��

ഓഫീസറായി�� �ീ.  രാജമാണിക�ം റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിേ��

സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാ��് സംബ�ി�് നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അെത�ാണ്

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) വ�കിട േതാ���  ഏെ����ത് സംബ�ി�് േകാടതി ഉ�രവ് ഉേ�ാ  ;  നിയമവ��ിെ�

ഉപേദശം േകാടതി ഉ�രവിന് വി��മാേണാ;

(ഡി) പീ�േമ�ിെല ആ�.ബി.ടി.  എേ��് ഏെ���ാ�  റവന� വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

മതപരിവ��നം നട�ിയ വ��ിക��്സ��ിഫി��്

1282. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതപരിവ��നം നട�ിയ വ��ിക��് അവ�െട �തിയ വിശ�ാസ�ം മാറിയ നാമ�ം ഗസ�ി�

വി�ാപനം െച��തിന് മ�് േരഖക��് �റേമ വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട സ��ിഫി��്

േവണെമ�് നി�ബ�ി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�ാര��ി�  വിേ�ജാഫീസ��് ന�കിയിരി�� �േത�ക അധികാരം അവസാനി�ി�്

പരിവ��കെന അറി�� ഒേ�ാ അതിലധികേമാ ഗസ�് ഓഫീസ�മാ��് ടി സ��ിഫി��്

ന���തി�� അധികാരം ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഈരാ�ി��റം �റി�് പ�തി

1283. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ�����  വിേ�ജിെല ഈരാ�ി��റം �റി�്

പ�തി�മായി ബ�െ��് പ�തി �േദശെ� �റംേപാ�് �മി അള�് തി�െ����തിന്

െന�ാ�ി�കര താ��് ഓഫീസ��് െന�ാ� ഇറിേഗഷ� വിഭാഗം ന�കിയ ക�് അ�സരി�്

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈരാ�ി��റം �േദശെ� �റംേപാ� �മി കെ��ി അതി��ി തിരി��ത് ൈവകി�ി�തിെ�

േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴി�േമാ ;

(സി) ഇതിെ� �മതല ആ��ാണ് ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െന�വയ�ക�െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

1284. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി താ��ിെല െന�വയ�ക�െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

കേ���ാരി� നി�ം �മി തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

1285. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ�ാ�ാെക കേ���ാരി� നി�ം എ�

െഹ�� �മി തിരി�പിടി�ാ� കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� ഇ��ി ജി�യിെല കണ�്

�േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ഹതെ��വ�െ��ാം സമയബ�ിതമായി പ�യം ന�കാ� നടപടി

1286. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്
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,, സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ഹതെ��വ�െ��ാം സമയബ�ിതമായി പ�യം ന��െമ� വാ�ാനം നിറേവ�ാനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി�  പ�യവിതരണം നട�;  ഇ��ി ജി�യി�  ന�കിയ പ�യം

േസാപാധികമാേണാ; പ�യ �മിയി� ക�ഷക� ന�വള��ിയ മര�� �റി��തിന് നിയ�ണം

ഉേ�ാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി� വ�ാപകമാ�ളള സ�ീ��മായ ���ം പരിഹരി�ാ� സമ� നിയമനി��ാണം

നട�ി �േത�ക അേതാറി�ി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) മ� ജി�കളി� ലാ�് െെ�ബ�ണ�ക�െട ��ാെക ദീ�ഘകാലമായി തീ�മാനമാകാെത കിട��

േക�ക� സമയബ�ിതമായി പരിഗണി��തിന് നടപടി��ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

റീസ�േ� നടപടിക�

1287. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീസ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജന���് സൗജന�മായി ത��െട വ�വിെ� െ��് ന���തിന് എെ��ാം സൗകര���

ഒ��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്  ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

റീ സ�േ� �ാനി� മാ�ം വ��ണെമ� ആവശ�ം സംബ�ി� ഫയലിെ� �ടർനടപടി

1288. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� തി�വന��രം താ��ി� �ീമതി. ബി.�സ��മാരി, എസ്.പി.ഭവ�,

െകാ��േ�ാണം, െവള��, അ��േ�ാണം, റീ സ�േ� �ാനി� മാ�ം വ��ണെമ� ആവശ�ം

സംബ�ി�്  2014  �  തി�വ��രം ജി�ാ സ�േ� ���് വഴി ന�കിയ പരാതിയി�

ജി�ാകള�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�  ന��  J2/26513/2017  �  ജി�ാ കള��  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ�ാെയ�ി�  ��ര വ�ഷമായി ഈ ഫയലി�
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തീ�മാനെമ��ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) പാവെ�� ഒ� പ�ികജാതി ��ംബ�ിെ� പരാതിയി� ഉേ��ാഗ�തല�ി� ഉ�ായിരി�� വീ�

പരിേശാധി�് ഇവ��് നീതി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട ൈകവശമാെണ�് വ��മാ�േമാ; 2014 �ത� ഈ ഫയലി�

തീ�മാനെമ���തി�ം നടപടി�മ��  ���ീകരി��തി�ം ഏെതാെ� സീ�കളിലാണ്

കാലതാമസം േനരി�െത�് അറിയി�േമാ?

റീ-സ�േ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

1289. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് റീ-സ�േ� നടപടിക� ��തായി ആരംഭി�ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) റീ-സ�േ� �വ��ന�ളി� എ�മാ�ം �േരാഗതി��ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീ-സ�േ� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�ിറ േദശീയപാത ൈകേ��ം

1290. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറയിെല പഴയ േദശീയപാതയിേല�് സ�കാര� വ��ിക�  നട�ിയി�� കേ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട സ�േ� െ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഭാഗ�് കേ��ം നട�ി നി��ാണ �വ��ന��  നട�ിയവെര ഒഴിവാ��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഭാഗം റീസ�േ� െച�് കേ����  ഒഴി�ി�് പഴയ േദശീയപാത �ന��രി��തിന്

സഹായകമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െകാര�ി ൈവൈഗ െ��സ് ക�നി�െട �മി

1291. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  പാ��ിന് ന�കിയ �ല�് �വ��ി� വ�ി�� െകാര�ിയിെല ൈവൈഗ

െ��സ്  (ആദ�ം മ�രാേകാ�സ്)  ക�നി അട� ��ി,  �വ��നം

അവസാനി�ി�്,ലിക�ിേഡ��െട നടപടിക�� കീഴിലായിരി�� സാഹചര��ി� ��ത �ലം

തിരി� പിടി��തി�ം,  െകാര�ി �ാമപ�ായ�ിെ�യട�ം മ� വികസനാവശ����്

ഉപേയാഗി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�നി�െട േപരി� പ�യം ലഭി��ം,  ചാല�ടി �ഴേയാട് േച��്,  �രി��-വട�ം�റി

വിേ�ജി� സ�േ� 72/1� െ�� 64 െസ�് വ���ം ക�നിയിേല�ളള േമാേ�ാ� പ�െസ�ക�

�ാപി�ി���മായ �ലം ഏെ����തി�ം,  െകാര�ി പ �ായ�ിനായി ഒ� �ടിെവ�

പ�തി നട�ാ��തിനായി ��ത �ല�ം സൗകര���ം ഉപേയാഗെ����തി�ം

ആവശ�മായ അടിയ�ിരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി - ശബരി െറയി� പാത�െട സ�െ� നടപടിക�

1292. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി-  ശബരി െറയി� പാത�െട സ�െ� നടപടിക� ആരംഭി��തിനായി റവന� വ��്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി ��തായി അ�വദി� ഓഫീ�ക�ം അതിെല ത�ികക�ം

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�ക� എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�െമ�ം സ�െ� നടപടിക� എേ�ാ�

���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

റീസ�േ� േജാലിക� സ�കാര� ക�നികെള ഏ��ി�� നടപടി

1293. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീസ�േ� േജാലിക�  സ�കാര� ക�നികെള ഏ��ി���മായി ബ�െ��്

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

(ബി) സ�കാര� ക�നിക��് റീസ�േ� നട�വാ� കരാ� ന��േ�ാ� ഇ�മായി ബ�െ���ാ��

�ഷ�വശ�െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന�,-സ�േ� വ��കളി�  നി�ം വിരമി� പരിചയസ��രായ ഉേദ�ാഗ�െര റീസ�േ�

േജാലിക��് ദിവസ�ലി അടി�ാന�ി�  നിയമി�് സ�േ� േജാലിക�  കാര��മമായി

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയാകാ� സാഹചര�ം
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1294. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 1965-� ആരംഭി� റീസ�െ� നടപടിക� 52 വ�ഷം പി�ി�ി�ം ���ിയാകാ�

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പ�തി വിേ��കളി� േപാ�ം ഇനി�ം റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയായി�ിെ��

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) റീസ�െ� ���ിയായവയി�  തെ� ഇ� സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�െട ബാ�ല�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാലഹരണെ�� സംവിധാന�ളാണ് നടപടിക�െട ���ീകരണ�ിന് തട�െമ�

റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  അ�ിമ തീ�മാന�ി�ളള അധികാരം സ��ാറി�  നിലനി��ി ആ�നിക

ഉപകരണ��െട സൗകര�േ�ാെട ഓേരാ �േദശ�ം സ�േ� നട��തിന് സ�കാര�

ഏജ�സികെള നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റിസ�േ� ���ീകരി��തിനായി നടപടിക�

1295. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിസ�േ� ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വാ��ഴ താ��ിെ� റിസ�േ� നടപടിക� ആരംഭി��തിനായി ഒ� സ�െ� ഓഫീസ് ��തായി

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാന�് പ�യ വിതരണം

1296. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  മാസം �ത�  2017  �ലായ് വെര�ളള കാലയളവി�  എ�േപ��് സ��ാ�

തീ�മാന�കാരം പ�യം വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പ�യം വിതരണം െച�തിെ� ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് താ��ിെല റീ സ�േ� നടപടിക�

1297. �ീ.െക.എം.മാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന�മ�ാട് താ��ി�  റീ സ�േ� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് താ��ിെല കരി�� വിേ�ജി� റീ സ�െ��െട ഭാഗമായി അവകാശ േപാ�വരവ്

െച��തിേല�� എ� അേപ�ക� െക�ി�ിട��്;

(സി) ഈ അേപ�ക�  വ�ഷ�ളായി തീ��ാ�ാതിരി��ത് �ലം നി�തിയട�െകാ�ി��വ��്

ഇേ�ാ� നി�തിയട�ാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ി�ിട�� അേപ�ക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക���� �ാ�്സ് മാ� േകാ�്

1298. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��്,  ക����  �ാ�്സ് മാ�  േകാ�് നിലവി�  നട��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ി�  േച��തിനായി നിലവി�  എ� അേപ�ക�  വ��ി�  ലഭ�മായി�െ��ം

അവയി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  േകാ�് ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�ം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

സ�േവയ�മാ�െട നിയമനം

1299. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� �േരഖ വ��ി� ആവശ��ിന് സ�േവയ�മാ� ഇ�ാ�തിനാ� റീ സ�േ� സംബ�ി�ം

വ� ത�����ം പരിഹാരം കാ��തി�  കാലതാമസം വ��െവ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ സാഹചര�ം സാധാരണ ജന��െട ജീവിതെ�

ബാധി��െ��ത് ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ബി) സ�േവയ�  ത�തികയി�  നിയമനം നട��തിനായി അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�ാണ് ഈ ത�തിക�െട പരീ� നട�ി��ത്; റാ�് ലി�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാലതാമസ�ിന് എ�ാണ് കാരണം;  നിലവി�  എ� ഒഴി�കളാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

ഇത് എ�ാണ് റിേ�ാ��് െച�തത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം എ� ഒഴി�ക� ഈ ത�തികയി� ഉ�ായി��്; ഈ ഒഴി�ക� നിക��തിനായി

പി.എസ്.സി.��് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) സ�േ� �േരഖ വ��ി�  സ�േവയ�  ത�തികയി�  നിയമനം നട��തിന് അവസാനമായി

പരീ� നട�ി��ത് എ�ാണ്  ;  അ�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;എ� േപ�െട റാ�്
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ലി�് ആണ് �സി�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) സ�െ� സംബ�ി� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് സ�േവയ�മാ�െട അധിക ത�തികക�

��ി�േമാ; ഇെ��ി� �� ഉ�ര�കളി� െവ�ി�റ�് ത�തികക� �നഃ�ാപി�േമാ;

(ഇ) സ�േ� സംബ�ി� േജാലിക�  സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ��ി��തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� പ�-�ശ� മാധ�മ�ളി�  വ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�കാര� ഏജ�സിക�  �േഖന െച�� േജാലികളിെല

സ�ീകാര�തെയ �റി�് ഗൗരവമായി ആേലാചി�ി�േ�ാ;  ഇ�െന ത�ാറാ�� േരഖകളിെല

അപാകതക�െട ഉ�രവാദിത�ം സ��ാ� ഏെ���േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ; ഇ�ര�ി��

�� സംരംഭ�� വിജയകരമായി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) സ�േ� േജാലിക� സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ��ി�ാ� സ�േവയ� േയാഗ�ത�� െതാഴി�

രഹിതരായവ��് സ��ാ�  േജാലി സാധ�ത ന�െ��� സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ� കാര�ം

ഗൗരമായി കാ�േമാ;  എ�ി�  സ�േ� േജാലിക�  സ�കാര� ഏജ�സിെയ ഏ��ി��ത്

�നഃപരിേശാധി�േമാ?

സ�േ�യ�മാ�േട�ം �ാ�്മാ�മാ�േട�ം േയാഗ�താ മാനദ���

1300. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� വ��ിെല സ�േ�യ�മാ�േട�ം �ാ�്മാ�മാ�േട�ം േയാഗ�താ മാനദ���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േയാഗ�തക�  �ല�മാെണ�ി�  ര�് വിഭാഗ�േള�ം ഫീ�ഡ് സ�േ��്

നിേയാഗി��തി� തട��േ�ാ;

(സി) അത�ാ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് സ�േ� �വ��ന��  നട�േ�ാ�  ഫീ�ഡ്

�ാഫ്,  ഓഫീസ് �ാഫ് എ� േവ�തിരിവ് വ��ിെ� കാര��മതെയ ബാധി��േ�ാ;

ഇെതാഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ വാ�ക�

1301. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹൗസീംഗ് േബാ�ഡി� നി�ം വിതരണം െച� ഭവന നി��ാണ വാ�കളി� ദീ�ഘകാലമായി

തിരി�ടവ് �ട�ി�ിട��വ എ�തി��ാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;
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(ബി) കടാശ�ാസ�ി�െട അട�തീ�� ഭവനവാ�കളി�  പലതി�ം ഈടായി ന�കിയ വ�വിെ�

�മാണം തിരി�ന�കിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ആയത് തിരി�്

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ ?

േക� ഭവന നിർ�ാണ പ�തിക�

1302. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ഏെതാെ� ഭവന നിർ�ാണ പ�തികളാണ് സം�ാന സർ�ാർ

നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഉ�െ���ി േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� േപർ�് ഭവന��

നിർ�ി� ന�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ� േദവി�ളം എ�ിവിട�ളി� ഭവന പ�തി�ായി �ലം

1303. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ൻ േദവൻ �മി ഏെ���തിെ� �ടർ�യായി നിേയാഗി�െ�� വിദ� സമിതി റിേ�ാർ�്

�കാരം ��ാർ,  േദവി�ളം എ�ിവിട�ളിൽ ഭവന പ�തി നട�ാ�ാൻ ഭവന നിർ�ാണ

േബാർഡിന് എ� �മി നീ�ി വ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇത് ഏെതാെ� സർേവ ന��കളിലാണ്;

(സി) ഇൗ �മി ഇേ�ാൾ ആ�െട ൈകവശമാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ാർ േമഖലയിൽ ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ് ഭവന പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇത് എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േ�തവലക�

1304. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലിെ� അടി��ിെല ആവാസയിട��, േ�തവലകളാ�  നശീ�ി�െ���താ�ളള പഠന

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ത��ലം മ�� സ��ി�  �മാ�ഗതമായ �റ��ാ�ം എ�ത് കണ�ിെല��് ആയത്

നിയ�ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േ�തവലക�െട �ട��� നിേ�പം തട��തിനായി മ��ബ�ന േമഖലയി�

േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

104 of 116



കട�േ�ാഭം �ലം ��ി��ക� അ�ഭവി��വെര �നരധി വസി�ി��തിന് നടപടി

1305. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ഴ താ��ിെല വ�ാനം �ത�  �റ�ാട് വെര തീരേദശ േമഖലയി�� ജന��

കട�േ�ാഭം �ലം ��ി��ക� അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �േദശെ� വീട് ന�െ�� ��ംബ��  �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�ം,  െറയി�േവ

�റേ�ാ�ി�ം താമസി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�ം,  �റേ�ാ�ി�ം താമസി�� ഈ ��ംബ�െള

�നരധിവസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

ന� മാഹി �ാമപ�ായ�ി� മ��മാ���്

1306. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ന� മാഹി ഹാ�ബ� പരിസര�് �തിയ മ��മാ���് പണി���മായി ബ�െ�� ���ി�്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അക�ാ െവേ��് ഇ��നാഷണ� ലിമി�ഡിെ� �വ��ന��

1307. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അല�ാര മ����െട ഉ��ാദന,വിപണന േമഖലകളി� ഇടെപ��തിന് േവ�ി �പീ�തമായ

േകരള അക�ാ െവേ��് ഇ��നാഷണ�  ലിമി�ഡിെ� നിലവി�� �വ��ന��

െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ സ�� മ��ബ�ന നയം

1308. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ സ�� മ��ബ�ന നയം സം�ാനെ� പര�രാഗത മ��േമഖല��് കന�

ആഘാതം ഏ�ി�ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ നയ�ിെല ഏെതാെ� വ�വ�കളാണ് സം�ാന�ിന് േദാഷകരമാെണ�്
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കെ��ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) േക�സ��ാ� ഈ നയ�ിെ� ന�� �സി�ീകരി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം

േതടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� മാ���  വ��ണെമ�ാണ് സം�ാന സ��ാ�

േക�െ� അറിയി�ത് ; അതിേ��� േക� �തികരണം എ�ായി�� ;

(ഡി) പര�രാഗത മ��േമഖല��് േദാഷകരമായ നിബ�നക� നീ�വാ� േക��മായി ഇതിനകം

ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ ?

വ�ം, കിളിമാ�� മ�� ച�ക�

1309. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  മ�ല�ിെല വ�ം,  കിളിമാ��  മ�� ച�ക�  നവീകരി��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

േക� മ�� നയം

1310. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� ��തായി �ഖ�ാപി� മ�� നയ�ി�െട സ�കാര� ക��ക��് 12 േനാ�ി��

ൈമ� അകെല വെര മ��ബ�ന�ിന് അ�മതി ന��� സാഹചര��ി� പര�രാഗത

മ��െതാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിനായി സം�ാന സ��ാരിന് എെ��ാം െച�ാ�

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ:

(ബി) മ�� നയ�ി�  മാ�ം വ��ാ�  േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  �തികരണം

എ�ായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സ�കാര� നിേ�പം േ�ാ�ാഹി�ി�ാെന� േപരി�  വിേദശ സാേ�തിക വിദ��െട സഹായം

േത�െമ�ം പി.പി.പി. േമാഡ� േ�ാ�ാഹി�ി�െമ��� േക� നയം മ��ബ�ന രംഗെ�

��കവ��രണ�ിന് കാരണമാ��തിനാ�  ��ത നയ��  തി��ി�ാ�  േവ�

ഇടെപട� നട�ാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അല�ാര മ���ഷി�ം വി��ന�ം �ദ�ശന�ം വില�ിെ�ാ�് വി�ാപനം

1311. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���
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,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അല�ാര മ���ഷി�ം വി��ന�ം �ദ�ശന�ം വില�ിെ�ാ�് േക�സ��ാ� വി�ാപനം

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�തരം അല�ാര മ����െട �ദ�ശന�ം വി��ന�മാണ് േക�സ��ാ� വില�ിയി�ളളത്;

(സി) ഇ��ലം ഈ േമഖലകളി� േജാലി െച�� ആയിര�ണ�ിന് ആ�ക��് ഉ�ായി�ളള ആശ�

പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സം�ാന സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ഫിഷറീസ് സ��കലാശാല�െട ഉ�രേമഖലാ ഉപേക�ം

1312. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഫിഷറീസ് സ��കലാശാല�െട ഉ�രേമഖലാ ഉപേക�ം

പ��രി� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ��  �ട��തിെ� �ാരംഭ �വ��ന���ായി കഴി� ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് വകയി��ിയി�ളളത്

എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1313. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  ഫിഷറീസ് വ��് വഴി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

മാസ��  കഴി�ി�ം നി��ാണ�വ��ന��  ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2013  �ത�  നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി

1314. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, വി. േജായി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
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എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�മാസ�ളി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആശ�ാസം ന���തിനായി സ�ാദ� സമാശ�ാസ

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി� എ� �പയാണ് ��ത പ�തി �കാരം ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  കടേലാര മ��െ�ാഴിലാളിക��ം ഉ�നാട�  മ��െ�ാഴിലാളിക��ം �േയാജനം

ലഭി�ം വിധം ��ത പ�തി വി�ലീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

1315. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  മ���ഷി�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�, നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിെ� നിബ�നക�  എെ��ാമാണ്  ;  എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് പ�തിവഴി �ഷി�ാ��് ന��വാ� കഴി��ത് ;

(സി) പ�തി �ട��തിന് ഒ� ക�ഷക�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��ത്  ;  ഏത്

ഉേദ�ാഗ�െനയാണ് ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടിക��ായി സമീപിേ��ത്  ;  വിശദ വിവരം

ന��േമാ ?

മ��വി�് ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

1316. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��വി�് ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നിലവി�� ഹാ�റിക�  നവീകരി��തി�ം �തിയ ഹാ�റിക�

നി��ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീര�ടലിെല മ�� ലഭ�ത വ��ി�ി��തിനായി ��ിമ�ാ�ക�  �ാപി��തി��

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

രാസവ��� കല��ിയ മ��ം വി��ന
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1317. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല മാ���കളി�ം ചി�റ വി�ന �ല�ളി�ം ഇതര സം�ാന�ളി� നി�ം െകാ�

വ�� രാസവ��� കല��ിയ മ��ം വി��ന നട��ത് ��ിയി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) േ�ാളിങ് നിേരാധന കാലയളവി�  ഇ�ര�ി�ളള മ��ം വി�പന നട�ിയ� സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം പരാതികൾ ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

മ��േമഖലയിെല ആ�നികവ��രണം

1318. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എ��ാം;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െഫഡിെ� നവീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം മ��െഫഡ് െെകവരി� �വ��ന ലാഭ�ിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ മാ���്, െപാഴി�� ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളിെല ഫിഷറിസ് വ��ിെ�

നി��ാണ ���ിക�

1319. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറിസ് വ��് ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�. അ�സരി�് െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ മാ���്,

െപാഴി��  ആ�പ�ി എ�ിവിട�ളിെല നി��ാണ ���ിക��് കി�ബി ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമ��റ� പ�തിക��് ഡി.പി.ആ�. എ�ാണ് കി�ബിയി� നലകിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏ�തരം ���ികളാണ് െന�ാ�ി�കര നഗരസഭാ മാ���്,  െപാഴി��  ആ�പ�ി

എ�ിവിട�ളി� ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

േക�ാവി�ത പ�തിക��് അ�വദി�� �ക

1320. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��ി� ,  േക�ാവി�ത പ�തിക��് ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി�� �ക �ി�

ഓവ�  ആയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17  �  ഏെതാെ� േ�ാജ�് റിേ�ാ��കളാണ് േക��ിന് ന�കിയെത�ം ഇവ�െട

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

�ത�ാ�െക�് മ��ി �ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി

1321. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �വ��ി�� മ�� ഹാ�റിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ

;

(ബി) �ത�ാ�െക�് മ��ി �ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി�െട നിലവിെല അവ� എെ��്

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) �ത�ാ�െക�് മ��ി �ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� �വ��നം ഏത്

േ�ജിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയിെല ജലപരി�രണനിയമം

1322. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളികെള മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട ഉടമകളാ�ി മാ��തിന്

സമ�മായ ജലപരി�രണനിയമം നട�ി� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി�  അതി�െട എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ��ത നിയമനി��ാണ�മായി ബ�െ��് കരട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  �ധാന

ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�ാേമാ ?

െപാ�ജലാശയ�� മ�സ��ഷി�് പാ��ിന് ന�കാ� നടപടി

1323. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ ഫിഷറീസ് നയം �പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ നയ�ിെല �ധാനെ�� നി�േ�ശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജലാശയ��  മ�സ��ഷി�് പാ��ിന് എ��ാ�  ആേലാചന�േ�ാ;  എ�

വ�ഷേ��ാണ് ജലാശയ�� പാ��ി� എ��ക എ�ം ആയതിന് നിര�് നി�യി�ി�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ�ജല മ�സ��ഷി�െട�ം ��ജല മ�സ��ഷി�െട�ം വിളെവ��് ഇര�ിയാ��തിന്
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�തിയ പ�തിക� ആവി�രി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി വനിതാ��ക��് മ��ബ�ന പരിശീലനം

1324. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��െ�ാഴിലാളി വനിതാ��ക��് ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ി��

പരിശീലന�ം,യാന��ം ന���തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

1325. �ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണ േമഖലയി�  വസി�� മ��െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി�ാനായി

ആവി�കരി� പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ; �ാരംഭ നടപടിക� ആയി�േ�ാ; പ�തി

എ�േ��് �ട�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) എ�ാ മ��െതാഴിലാളിക��ം വീ�ം �മി�ം ന�കാ�� പ�തി അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��വ�  മ��െതാഴിലാളി ഭവന�ളി�ം ശൗചാലയം ഉറ�ാ��തി�� പ�തി

���ിയായി�േ�ാ; നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക� അ�ഭവി�� �ഷണം

1326. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ിനിരയാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളികളി�  നി�ം മ����  ��വില�് വാ�ി ഇടനില�ാ�  അമിത വില�്

ജന���് വി���ത് ഒഴിവാ�ാ�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ����  മ��െഫഡ്

,സഹകരണ സംഘ��  എ�ിവ േനരി�വാ�ി ഇവ��ം െപാ�ജന���ം മ��ം ന�ായ

വില�് ന�കാ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ��ലം ഒ� പരിധിവെര ഇടനില�ാ�െട �ഷണം തട�വാ�  കഴി�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മ��െഫഡ് സഹകരണ സംഘ��െട �വ��നം േകരള�ിെല�ാ�ം ഊ��ിതമാ�ാ�
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�േത�ക പ�തി നട�ിലാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മനം

1327. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് �തിയ രീതികളി�  മ��ബ�നം നട��തിന് ആവശ�മായ

യ�സാമ�ിക� വാ��തി�ം മ�ം സ��ാ� പലിശരഹിത വാ� ന���തിനായി എെ��ി�ം

�തിയ പ�തി ത�ാറാ�ാ� നടപടി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �തിയ പ�തി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി േകരള�ിെല �ധാന

മ��േമഖലകളി�  വിവിധ തരം �ാ�് സ��യ��  ന�ായമായ നിര�ി�, സ��ാ�

സ�ിഡിേയാെട പണി� െകാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ:

(ഡി) േകരള�ി�  എവിെടെയ�ി�ം ഇവ��ായി �ാ�് സ��യ�ിെ� പണി നട��േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� വാ�ക�

1328. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�� ഇേ�ാ� ഏെത�ാം വാ�കളാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വാ�ക� ലഭി��തി�� നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം വാ�ക� എ��ി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാ��ടി�ിക�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ�ക� എ�തി��ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

(എഫ്) എ�ി�  ഏത് തര�ി�� വാ�ക�  ഏെത�ാം നിബ�നക�െട അടി�ാന�ിലാണ്

എ�തി��ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല തീരേദശേമഖലയിെല ജന��െട �രിത��.

1329. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല അ�ല�ഴ താ��ി�  ഉ�െ��� വ�ാനം �ത�  �റ�ാട് വെര��

തീരേദശ േമഖലയിെല ജന�� കട� േ�ാഭം �ലം �രിതമ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�ം െറയി�േവ �റേ�ാ�ി�ം കഴി�� �രിതബാധിതെര

�നരധിവസി�ി�വാ� എെ��ാം ത�രിത നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

1330. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�ാനം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  നി��ാണ�ിനായി നാളി�വെര എ� �കയാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബ�  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ���ീകരി�ി���ം ���ീകരിേ���മായ

�വ��ിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) 04.01.2010 െല ഫിഷറീസ് വ��ിെ� 13/2012 ന�� ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� 2990

ല�ം �പ എെ��ാം ���ിക��ായാണ് വിനിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 12/3/2012 െല ഫിഷറീസ് വ��ിെ�റ 205/2012 ന�� ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി� 208

ല�ം �പ വിനിേയാഗി�് 1.713 െഹ�� �മി ഫാ�് �ാ�ി� ഉ�െ���ി ഏെ���ി�േ�ാ;

ഇ� സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 4/9/2013  �  റവന� വ��ിെ�  5371/2013  ന��  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�

അ�ബ�ഘടക��െട നി��ാണ�ിനായി,ഫിഷറീസ് വ��ിെ�  11/9/2015  െല

750/2015  ന��  ഉ�രവ് �കാരം അ�വദി�  10  േകാടി �പ അ�വദി�കി��തിെല

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ �ക അ�വദി�് കി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ഇനി

സ�ീകരിേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) േമ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ��ണി�റ മ�ല�ി� നട�� ���ിക�

1331. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ��ണി�റ

മ�ല�ി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

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

(സി) ��ത ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ത�േ�രി ഹാ�ബറിെ� ��ാംഘ� വികസന �വ ��നം

1332. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ത�േ�രി ഹാ�ബറിെ� ��ാംഘ� വികസന �വ��ന�� നട�ിലാ��തിനായി ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� �േഖന�ളള ���ിക�

1333. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മായി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; ��ത ���ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ����തിനായി തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന ��ത

മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ���ിക�െട െ�ാേ�ാസ�കളാണ് സമ��ി�ി�ളളെത�റിയി�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ�് �വ��ി�ി�വാ� നടപടി

1334. �ീ.ബി.സത��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. �േകഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ��ി�ിട�ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ� �വ��ി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�കാരം എ� ഫാ�റികളാണ്

�റ�് �വ��ി�ി�ത്;

(ബി) െപാ�േമഖലയി�  �വ��ി�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട �ഗമമായ �വ��ന�ിന്

തേ�ശീയമായി ഉ�പാദി�ി�� േതാ��ി സമാഹരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ീ�ിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ�കാര� ക�വ�ി വ�വസായിക�, ബാ�് �തിനിധിക� എ�ിവ�മായി ച��

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ സംര�ണം

1335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�
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,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വ�വസായെ� സംര�ി��തിനായി  15  ആ�ി��  രാ���െട നയത�

�തിനിധിക�െട ഒ� സേ�ളനം തി�വന��ര�് വിളി�് േച��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആ�ി�യി�  നി�ം ഇടനില�ാരി�ാെത േനരി�് �ണനിലവാര�� േതാ��ി ഇറ�മതി

െച��തിെ� സാധ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി�  ക�മാവ് �ഷി അഭി��ിെ����തിന് ആ�ി��  രാജ���െട സാേ�തിക

സഹായം �േയാജനെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��ര�് േച�� സേ�ളന�ി� ആെക എ� �തിനിധിക� പെ���െവ�ം ��ത

സേ�ളന�ിന് എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം

1336. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി�  പണിെയ��� െതാഴിലാളിക�  ഇേ�ാ�

എ�യാണ് ;

(ബി) േകരള�ി� �തിവർഷം എ� ട� ക�വ�ി ഉ��ാദി�ി�� ; എ� ട� ക�വ�ി ഇറ�മതി

െച�� ;

(സി) ക�വ�ി േമഖലയിെല �തിസ�ി�് കാരണം എ�ാണ്  ;  ഇ� സംബ�ി� പഠന��

നട�ിയി�േ�ാ ?

ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

1337. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി ക�ാഷ� േബാ�ഡ്

�പീകരി�� കാര�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നി�ം �റ�് നി�ം ക�വ�ി സംഭരി��തി�ം ആ�ി��  രാജ��ളി�

നി�ം േനരി�് േതാ��ി ഇറ�മതി െച��തി�ം േബാ�ഡ് �പീകരി��ത് സഹായകമാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി ലഭ�ത വ��ി�ി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  മ�്

സം�ാന�ളി� �ലം പാ��ിന് എ��് ക�വ�ി �ഷി െച��തിന് എ�� തീ�മാനം

നട�ിലാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;
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(ഡി) ക�വ�ി േബാ�ഡ് വഴി േനരി�് വിേദശ വ�ാപാര കരാ� ഉറ�ി��തി�െട ക�വ�ി േമഖലയിെല

ഇട��കാ�െട ��ക അവസാനി�ി��തി�ം ഇൗ േമഖലയിെല �ഷണം തട��തി�ം

സാധ�മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി

1338. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശനാണ�ം േനടി��� �ധാന വിളയായ ക�വ�ി വ�വസായം തക��െയ േനരി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�മാ�ക�െട എ��ി� വ� �റവ് ഉ�ായ��ലം ഈ െതാഴിലി� ഏ�െ��ിരി�� നിരവധി

��ംബ�� പ�ിണിയിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് ��ത�  െതാഴിലവസരം ലഭി��തിനായി േതാ��ി ഇറ�മതി

െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ� ട� ഇറ�മതി െച�; ഇ�വഴി എ� െതാഴി� ദിന��

ന�കാ� കഴി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി�രി�ിെ��ം �ല�വ��ിത ഉ�����െട�ം വി��ന

1339. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��ര വിപണിയി�  ക�വ�ി�രി�ിെ��ം �ല�വ��ിത ഉ�����െട�ം വി��ന

വി�ലമാ�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി�രി�ിെ� കയ�മതി വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ണനിലവാരമി�ാ� ക�വ�ി�രി�് േകരള�ിേല�് വ��ത് തട��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-08-2017

�േ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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