
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 20, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--321]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 3715 �ത� 3854 വെര
റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി : 3855 �ത� 3927 വെര
ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

: 3928 �ത� 3964 വെര

െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി : 3965 �ത� 4035 വെര

പി.ഇ.ഇ.സി.എസ്. െസ�� ആരംഭി�ാ� നടപടി

3715. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െമഡി��  എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ��് വിദ�ാ��ിക�െട അഭി�ചി
വള���തിനായി സം�ാനെ� എ�ാ അസം�ളി നിേയാജക മ�ല�ളി�ം
പ�ളിക് എ���സ് എ�ാമിേനഷ�  േകാ�ിംഗ് �ീം െസ��  അ�വദി�� കാര�ം
പരിഗണി��േ�ാ ;

(ബി) പ�ളിക് എ���സ് എ�ാമിേനഷ� േകാ�ിംഗ് �ീം െസ�� ആരംഭി�വാ� എെ��ാം
നിബ�നക� ആണ് നി��ഷി�ിരി��ത് ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ളി മ�ല�ി�  ഏത് �ളിെനയാണ് പി.ഇ.ഇ.സി.എസ്.  െസ��
ആയി െതരെ���ി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഹയ� െസ��റി വ��ി� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലി െച�ി��
സ��കലാശാലാജീവന�ാ�

3716. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി വ��ി� ഓ�ഷ� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലി െച�ി��
സ��കലാശാലാജീവന�ാ�,  OP  (KAT)  162,  165  ന��കളായി ബ�.  േകരള
ൈഹേ�ാടതിയി�  ഫയ�  െച�ി�� അ�ീ�  െപ�ീഷ�കളിേ��� േകാടതി വിധി
എ�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

1 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



(ബി) ��ത േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�,  30.05.2015-�  വി�ത�  െച�െ��
സ��കലാശാലാജീവന�ാെര ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  തിരിെക
�േവശി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം തിരിെക �േവശി�ി�െ�ടാ�� ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി �ടി സ��ാ�
ഉ�രവി�  നി��ഷി�� ഇ��േസ സീനിേയാറി�ി ത�ാറാ�� ��ിയയി�
പരിഗണി�േമാ;  ��ത ഇ��േസ സീനിേയാറി�ി ലി�ി� സ��കലാശാലാജീവന�ാ�
ഏത് സീനിേയാറി�ി �മ�ി� �ിരെ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േചാ�സ് േബ�ഡ് െ�ഡി�് ആ�് െസമ�� സി�ം

3717. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴിെല സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലകളിെല ആ��സ് ആ�്
സയ�സ് േകേള�കളി� േചാ�സ് േബ�ഡ് െ�ഡി�് ആ�് െസമ�� സി��ി�ളള
(CBCSS) ഡി�ി േകാ�കളി� "ഇ�ഫ�മാ�ി�് " ഒ� നി�ബ�ിത പാഠ�വിഷയമാേണാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിെ� പാഠ�പ�തിയി�  �ാേയാഗിക പരിശീലനം ഉ�െ���ിയി�ി�
എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) "ഇ�ഫ�മാ�ി�്" പഠി�ി��തിനായി േകാേളജ് അധ�ാപക��് നി�യി�ി�ളള േയാഗ�ത
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�ിത േയാഗ�ത�ളള അധ�ാപകരാേണാ ��ത വിഷയം പഠി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ; അെ��ി� അ� സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക���റി�  പരി�ാനം േന��തിന് ��കളി�  സംവിധാന�ളള സാഹചര��ി�
േചാ�സ് േബ�ഡ് െ�ഡി�് ആ�് െസമ�� സി��ി� വിവിധ വിഷയ�ളി� പഠനം
നട�� ഡി�ി വിദ�ാ��ിക��് ക���റി�  പരി�ാനം ന���തി� മാ�മായി
�ാേയാഗിക പരിശീലനം ന�കാെത�ം േയാഗ�ത�ളള അധ�ാപകരി�ാെത�ം
ഇ�ഫ�മാ�ി�് നി�ബ�ിത പാഠ� വിഷയമാ��ത് ആശാസ�മാേണാ എ�്
പരിേശാധി�േമാ ?

എ�ഡഡ് േകാേളജ് നിയമന�ളി� എസ്. സി./എസ്. ടി. വിഭാഗ���് സംവരണം

3718. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് േകാേളജ് നിയമന�ളി� എസ്.  സി./എസ്.  ടി.  വിഭാഗ���് സംവരണം
ഏ�െ���ണെമ� ��ീം േകാടതിവിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�
ആയതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ഡഡ് േകാേളജ് നിയമന�ളി� എസ് സി  /  എസ് ടി വിഭാഗ���് സംവരണം
ഏ�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് �.ജി.സി സം�ാന
ഗവ�െമ�ിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ��ത ക�് എ�ാണ് ലഭി�ത് ;
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ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ ?

േചല�ര ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

3719. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ��തായി �വ��നം ആരംഭി� ആ��സ് ആ�്
സയ�സ് േകാേളജിെ� ഭൗതിക സൗകര��� സ�മാ��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് വ��ിെ� പ�തി �കയി�  നി�്
എെ��ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി�  ഈ വ�ഷെ� പ�തിയി�  നി�ം േകാേളജി� േവ�ി ആവശ�മായ �ക
അ�വദി�് അടി�ാന സൗകര��� ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓ�� സ��കലാശാല

3720. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�� സ��കലാശാല ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) വി�രവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരി�� െവ�വിളിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല േകാ�ക� സംബ�ി� അവ��ത നീ��തിനായി എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

ഓ�ഷ� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�

3721. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ഡയറ�േറ�ി�ം േമഖലാ ഓഫീ�കളി�ം ഓ�ഷ�  െഡപ�േ�ഷ�
വ�വ�യി�  േജാലി െച� വ�ി�� എ� സ��കലാശാലാ ജീവന�ാെരയാണ്
30.05.2015- � വി�ത� െച�ത്;

(ബി) ��ത രീതിയി� വി�ത� െച� ജീവന�ാ�  ഓേരാ���ം ഡയറ�േറ�ി�ം േമഖലാ
ഓഫീസി�ം േജാലി െച� കാലയളവ് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ഉയ�� ത�ികയിേല�� െ�ഷ�� ���ം സംേയാജിത സീനിേയാറി�ി ലി�ം  2015

േമയ് 31 നകം ത�ാറാ�ണെമ� സ��ാ� ഉ�രവിെല നി�േ�ശം പാലി�ി�േ�ാ ; ഇ�
സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട �ിതിെയ�് ;
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(ഡി) പി  & എ ആ� ഡി �െട നി�േ�ശ�ം  31.05.2015 നകം ഉയ�� ത�ികകളിേല��
െ�ഷ��  ���ം സംേയാജിത സീനിേയാറി�ി ലി�ം ത�ാറാ�ണെമ� ഉ�ര�ം
ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ� സാഹചര��ി�  സ��കലാശാലാ ജീവന�ാ�െട വി�ത�
മാ�ം ഏക അജ�യായി പരിഗണി�് നട�ിലാ�ിയതിെ� സാംഗത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി

3722. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേള�ക��ാണ് സ�യംഭരണ പദവി
അ�വദി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചില സ�കാര� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�  യാെതാ� മാനദ��ം പാലി�ാെത
വിദ�ാ��ി �േവശനം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി�  വിദ�ാ��ി �േവശന�ിനാ�ളള മാനദ���
�സി�െ���േമാ;  അേപ� ന��� വിദ�ാ��ിക�െട�ം �േവശനം ലഭി��
വിദ�ാ��ിക�െട�ം ലി�് �സി�െ����െവ�് ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ
?

ല�റ� �ീ. പി.വി. േജാ�ജിന് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�്

3723. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ� ഇവാനിേയാസ് േകാേളജി� നി�ം വിരമി� െസല�� േ�ഡ് ല�റ� �ീ. പി.വി.
േജാ�ജിന് അഡ�ാ�സ് ഇ��ിെമ�് ന���ത് സംബ�ി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ�  34180/C/2012/ഹയ�  എഡ�േ�ഷ�  എ� ഫയ�  ധനകാര� വ��്
പരിേശാധന കഴി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് തിരി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെ� അഭി�ായ �കാരം ��ത ഫയലി�  �ീ.  പി.വി.  േജാ�ജിന്
ഇ��ിെമ�് അ�വദി��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം തീ��ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) തീ��ാ�ിയതിെ� വിശദാംശ��ം ഉ�ര�ം എ�ാണ്;  ��ത വിശദാംശ��
അേപ�കന് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് മാേനെ��ക�മാ�� വ�വ�ക�

3724. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം. ഹംസ
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ അ��യന വ�ഷം സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് മാേനെ��ക�മായി ഒ�വ�
കരാറിെല വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  �േവശനം േന��തിന്
േനരെ���ായി�� എെ��ാം വ�വ�കളിലാണ് ഇളവ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ; േയാഗ�താ മാ��ി� ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േയാഗ�താ മാ��് സംബ�ി� ��വ�ഷ�ളിെല വ�വ�ക� എ�ായി�� ;

(ഡി) �തിയ കരാ� �കാരം സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �േവശനം േനടാ�
െമരി�് സീ�കളി�  േയാഗ�തയി�  ഇളവ് ന�കിയവ��് �േവശനം ന�കാ�
വ�വ��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) സ�ാ�യ മാേനെ��ക�െട എെ��ാം ആവശ��ളിലാണ് തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാര�ക��

3725. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, പി.�ീരാമ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാര�ക��
സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ക��ാേയാ  ;  ഇ� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി
നി�േ�ശ�� പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവാര�ക�� സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി പരാമ�ശ�ിന് വിേധയമായ
േകാേള�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്  ;  ഇ�രം േകാേള�ക�െട കാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  �േവശനം േനടാെത ഒഴി� കിട��
സീ�ക�െട എ�ം വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; കഴി� അ��യന വ�ഷം
ഇത് എ�യായി�� ;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി�  �തിയ േകാേള�ക�  അ�വദി�� കാര��ി�  നിയ�ണം
െകാ�വരാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  ഈ സ��ാ�  ഇ�വെര എ� സ�ാ�യ
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

�തിയതായി ആരംഭി�� േകാേള�ക�

3726. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്
ആരംഭി��തി�� നടപടിക� പരിഗണനയി��്;

(ബി) ബ�ജ�ി� ��ാവി�� �കാരം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�ാ� �േ�ാസ�ക� ഉ�
േകാേള�ക� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

റീജ�ണ� ഇ��ി���് ഓഫ് ലാംേഗ�ജ് െ�യിനിംഗ് െസ�റി� സാരി നി�ബ�മാ�ിയ നടപടി

3727. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� പ�ം റീജ�ണ� ഇ��ി���് ഓഫ് ലാംേഗ�ജ് െ�യിനിംഗ് െസ�റി�
അധ�ാപക പരിശീലന�ിനായി അേപ� സമ��ി� അവസര�ി�, പഠനകാലം
നി�ബ�മാ�ം സാരി ഉ��ണം എ� നി�േ�ശം ന�കിയതിെന�ട��്
വിദ�ാ��ിനിക�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���ം വനിതാ ക�ീഷ�ം നിേവദനം
ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അധ�ാപക പരിശീലന േക��ളട��� വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപികമാ��ം
വിദ�ാ��ിനിക��ം സാരി,  �ൗസ് �ടാെത �രിദാ�/സ�വാ�  ക�ീസ് �ട�ിയ
വ���  �ടി അ�വദനീയമാെണ�  04.02.2008-െല  68725/ജി3/07/െപാ.വി.
സ��ല� ബാധകമാ�ാ� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല നിയമന�ളിെല അഴിമതി

3728. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി� അസി��് ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് േകാഴ
ആവശ�െ���മായി ബ�െ��് ഒ� ചാന�  �റ�െകാ�വ� െതളി�ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമനം ലഭി��തിന് ഉേദ�ാഗാ��ിയി� നി�ം േത�ി�ാലം പ�ായ�് �സിഡ�്
േകാഴ േചാദി�� �ശ�ം ചാന�  �റ�വി�തിെ� ഭാഗമായി നട� �േ�ാഭ�ിെ�
ഫലമായി പ�ായ�് �സിഡ�ിന് �ാനം രാജിെവ�േ��ി വ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ��കലാശാല ഗ�് ഹൗസി� പ�ായ�് �സിഡ�ിന് എ�െന �റി ലഭി�െവ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ:

(ഡി) ��ത സംഭവ�ി� പി�ി�  സ��കലാശാല�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം
അധികാരേക���െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വി ഷ യം സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��തിന് സ��കലാശാലാ
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സി�ഡിേ��് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവി�ി�േ�ാ; അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

(എഫ്) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല നിയമന�ളി�  നട�� അഴിമതി സംബ�ി�്
സമ�മായ അേന�ഷണ�ിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

െന�മ�ാട് േകാേളജിന് േപര് ���ി ന�ക�

3729. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് സ��ാ�  േകാേളജിന് സ�ാത�� സമര േസനാനി�ം ��  എം.പി �ം
ദീ�ഘകാലം െന�മ�ാട് എം.എ�.എ.�ം ആയി�� �ീ. െക.വി. �േര�നാഥിെ� േപര്
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റെ� േകാേള�കളി� ഡി�ി തല�ി� െപാളി�ി�� സയ�സ് അ�വദി��

3730. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ഹയ�െസ��റി തല�ി� െപാളി�ി�� സയ�സ് വിഷയം പഠി�
��ിക��് ഉപരിപഠന�ിന് ജി�യിെല േകാേള�കളി�  ഇേത േകാ�കളി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ജി�യി�  െപാളി�ി��  സയ�സ് വിഷയം പഠി�ി�� സ��ാ�/എ�ഡഡ്
ഹയ�െസ��റി ��ക�െട എ�ം,  ഈ വിഷയം പഠി�� ��ിക�െട എ�ം എ�ിവ
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ജി�യി� ബി.എ.  (െപാളി�ി�� സയ�സ്),  എം.എ.  (െപാളി�ി�� സയ�സ്)  എ�ീ
േകാ�ക�� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േകാേള�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി,  മല�റം,  മ�ട,  താ��  േകാേള�കളി�  ഡി�ി തല�ി�  െപാളി�ി��
സയ�സ് അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക��ണി�ി േകേള�ക�

3731. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംസി്��് ക��ണി�ി േകേള�ക� ആരംഭി�ാ�� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇതി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
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(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതലതതി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

സി.പി. നാരായണ� �ാരക ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �� "

3732. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 3-1-2000-െല ജി.ഒ  (എം.എസ്)  11/2000/െപാ.വി.വ ഉ�രവ് �കാരം മാതമംഗലം
ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളിെ� േപര്  ''  സി.പി.  നാരായണ�  �ാരക
ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��''  എ�് �ന�  നാമകരണം െച�ി�ം ��ത
നാമകരണം ൈഹ�� വിഭാഗ�ി� �ാബല��ി� വരാ�തിനാ� �� അധി�ത�
അ�ഭവി�� �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവായി  15  വ�ഷം കഴി�ി�ം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��
ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ��  െഹഡ് മാ��  ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�
സ��ാ�  ആവശ�െ�� �കാരം  (31-10-2014-െല  60710/എം1  /14/െപാ.വി.വ ന��
ക�്  )റിേ�ാ��് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�റി�  നി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഹ�� വിഭാഗ�ിെല േപര് മാ�ം എേ�ാ� �ാബല��ി� വ��ാ� കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�ാഫല�ിെല പിഴ�ക� സംബ�ി� അേന�ഷണം

3733. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-2015  അ��യന വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�ാഫല�ി� ഉ�ായ
��തരമായ പിഴ�ക� സംബ�ി� അേന�ഷണം ആെരെയാെ�യാണ് ഏ�ി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

�� പി .�ി.എ. െതരെ���്

3734. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� പി .�ി.എ െതരെ���മായി ബ�െ�� ച�ം നിലവി�േ�ാ  ; എ�ിൽ ച��ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ച��കാരമാേണാ പി.ടി.എ.  െതരെ���് നട��ത്  ;  ച��ി�  ഇളവ്
ന�കാ� അധികാര�േ�ാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ��ാ��  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��റി ��  പി.ടി.എ.
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�സിഡ�് െതരെ���് ച��കാരമാേണാ നട�ത്;  ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിന്
വ� പരാതി�ം ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�ാണ് പരാതി ലഭി�ത് ; പരാതിയി�േമ� എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ച�മ�സരി�് േലാ��  ഗാ�ഡിയെ� നി�വചനെമ�ാണ്  ;  േലാ��  ഗാ�ഡിയന്
പി.ടി.എ. �സിഡ�് ആകാൻ ച�ം അ�ശാസി��േ�ാ ?

സ�� ശി�ാ അഭിയാ� �േഖന�� ��കളിെല വികസന �വ��ന��

3735. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�� ശി�ാ അഭിയാനി�  വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന� ളിൽ എ� �ക
��ക�െട വികസന �വ��ന���ായി കഴി� അ�് വ�ഷ�ാല�ി��ി�
നിേ�പി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ.  �േഖന ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിയ ���ിക�ം െചലവഴി� �ക�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന��  ഏെത�ാം ഏജ�സി �േഖനയാണ് എസ്.എസ്.എ.

നി��ഹി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം എസ്.എസ്.എ.�് കീഴി�  നി��ാണ േമഖലയി�  സാേ�തിക
പരി�ാന�� എ� ജീവന�ാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത ജീവന�ാ�െട നിയമനം താ��ാലികമാേണാ െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യിലാേണാ
എ�� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ സമ�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

3736. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ സമ�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് പറയാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ിക�െട പഠനനിലവാരം െമ�െ���വാ�ം പാേഠ�തര
�വ��ന��  െമ�െ���വാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ഭൗതിക
സാഹചര���  െമ�െ���വാ�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) മ�ല�ിെല സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി നട�ി�ിേല�ായി  2015-16  അ��യന
വ�ഷം എെ��ാം പ�തികളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  നട�വാ�
ആേലാചി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ഇ) മ�ല�ി�  വ�ഷ�ളായി നട�ിവ�� സമ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന
�വ��ന��െട�ം ഇേ�ാ� സ��ാ� തല�ി� നട�ിലാ�ിയ സമ� വിദ�ാഭ�ാസ
പ�തി�െട�ം ഫലമായി ഉ�ായി�� േന���  വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��ന വി.ഐ.എം. ഹയ� െസ��റി �ളിെല അ��ാപക�െട ത�ിക അംഗീകാരം

3737. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ��ന വി.ഐ.എം. ഹയ� െസ��റി �ളി� 2013

�ത�  ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗ�ിെല ��ികെളപഠി�ി�� ��് അ��ാപക�െട
ത�ിക അംഗീകാരം നാളി�വെര നട�ിയി�ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അ��ാപക�െട ത�ിക അംഗീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളിെ� �ഗമമായ �വ��ന�ിന് ��ത അ��ാപക�െട ത�ിക അംഗീകരി�
ന�കാ� ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക അ�ടി

3738. �ീ.െക.രാധാ���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ അ��യന വ�ഷേ��് ആവശ�മായ ��വ�  പാഠ��ക��ം സ��ാ�
�ാപന�ളി�  അ�ടി��തിന് േനരെ� തെ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക അ�ടി�ായി െട��  ന�കിയ ഓേരാ സ�കാര� ക�നി�ം േക�ാ�് െച�
നിര�് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പി�ീട് സ�കാര� �ാപന�െള അ�ടിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ാ��ായ കാരണം
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െക.ബി.പി.  എസിന് അ�ടി നട��തിന് ഉ�രവ് ന�ിയെത�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

സ��ാ� - എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന അംഗീകാരം

3739. �ീ.�ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� -  എ�ഡഡ് ��കളി� നിയമനം അംഗീകരി�് ന�കാെത
കിട�� അേപ�ക�െട വിശദവിവരം എ.ഇ.ഒ,  ഡി.ഇ.ഒ തല�ി�  േവ�തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ.ഇ.ഒ �ത�  ഡി.പി.ഐ.  വെര അ��ാപക�െട വിവിധ പരാതിക�ം നിേവദന��ം
തീ��് ക��ി�ാെത കിട��ത് പരിഹരി�വാ� എ�ാ അ��യന വ�ഷ�ം അദാല�്
നട��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട�ം അ��ാപക�െട�ം നിയമാ��തമായ വിവിധ ആവശ���
അംഗീകരി�് ന�കാെത ��ി��ി�� ജീവന�ാ�െ�തിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��കളിെല ഭി�േശഷി�� വിദ�ാ��ിക�

3740. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ഭി�േശഷി�� എ� വിദ�ാ��ിക�  പഠി���്;
എ�ഡഡ്-സ��ാ� േമഖല തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഭി� േശഷി�� വിദ�ാ��ിക��േവ�ി സ��ാ�  േനരി�് നട�� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന��േ�ാ; എെത�ാം;

(സി) ഭി�േശഷി�� ��ിക��ായി എ� െ�ഷ�� ��ക� �വ��ി���്;  ഇവ�െട
ആരംഭ�ി�  തെ� എ�ഡഡ് പദവി��വ��ായി�േ�ാ;  ഇതി�  എ�
��ക��ാണ് സ��ാ�  ഇേ�ാ�  എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയി��ത്;  ��ത�
��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ഡഡ് പദവി
ന���തിന് മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് പദവി ന��� ഇ�രം �ാപന�ളിെല അ��ാപക നിയമന�ം
അ��ാപകേരതര ജീവന�ാ�െട നിയമന�ം സംബ�ി�് വ�വ� എ�െനയാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയി�� ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ലാ�്േ�ഡ് ജീവന�ാ��� സംവരണം

3741. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ീസിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് �ാ��് ത�ികയിേല�്  10%

സംവരണം അ�വദി�്െകാ�� ഉ�രവ് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
നട�ിലാ�ക��ാേയാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ഐ. സ��ല� ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;
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(സി) സ��ാ�  ഉ�രവിന് വി��മായി നിബ�നക�  ഉ�െ���ി ഇറ�ിയ സ��ല�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െഹ�ക�ാ�േ��ി�ം എ�ാ ജി�കളി�ം േമ�  ഉ�ര��കാരം െ�ാേമാഷ�
അ�വദി�ക��ാേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(എഫ്) �േമാഷ� അ�വദി�ാ�ിട�് അടിയ�രമായി െ�ാേമാഷ� ന���തിന് നി�േ�ശം
ന��േമാ?

ഇ-�ാ�്സ് േ�ാള�ഷി�്

3742. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര ഓേരാ അ��യനവ�ഷ�ി�ം എ� വിദ�ാ��ിക��്
ഇ-�ാ�്സ് േ�ാള�ഷി�് �ക ന�കിയി�െ��് ജി�തിരി�� കണ�്
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��തയിന�ി� എ� വിദ�ാ��ിക��് എ� �ക വീതം എ� ഗ� േ�ാള�ഷി�് �ക
�ടി�ിക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ�  കഴി�െമ�ം ഇതിനായി ആെക എ� �ക
ആവശ�മാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ.ഇ.സി. വിഭാഗ�ാ�െട സംവരണം ആ��ല�ം

3743. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ.ഇ.സി വിഭാഗ�ാ�െട മ���് ��് ശതമാനം സംവരണം അ�വദി�് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ബ�െ�� ഏെതാെ� കാര����ാണ്
പരിഗണി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ��ല�ം �സ് വ�  �േവശന�ിന് ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പരാതി പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

ആഭ ഇ��നാഷണ� അ�ാദമി�െട �വ��നം
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3744. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആഭ ഇ��നാഷണ� അ�ാദമി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) മി�െ�യി�  �ി�േലഷ�  പരിപാടിെയ�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാശം ന�കാേമാ ;

(സി) ഇ� പാഠ�പ�തി�െട ഭാഗമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െക.ജി.ടി.എ ൈട�് ൈറ�ിംഗ് പരീ�കളി� ബധിര-�ക വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��്

3745. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തികവിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� െക.ജി.ടി.എ ൈട�് ൈറ�ിംഗ് പരീ�കളി�
ബധിര-�കരായ വിദ�ാ��ിക��് നി�ിത സമയ പ�തിയി� ��ത� സമയ�ം േ�സ്
മാ��ം അ�വദി�വാ� ച�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാ�പ�ം ഇ�രം വിദ�ാ��ിക�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം സഹായ�ി�മായി
ഇ�മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം ച��� �പീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ജി.വി.രാജ േ�ാ��സ് �ളിെ� �വർ�നം െമ�െ���ാൻ നടപടി

3746. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.വി.രാജ േ�ാ��സ് �ളിെ� �വ��നം േ�ാ��സ് സയ�സി�  ഉ�ത
േയാഗ�ത�� ഒ� െഹഡിെ� കീഴി� ഏേകാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആവശ�ാ�സരണം കായിക പരിശീലകരി�ാ�ത് ��ത �ളിെ� തക���്
കാരണമാെയ�� വിദ� സമിതി�െട റിേ�ാ��് കണ�ിെല��് കരാ�
അടി�ാന�ി� അടിയ�രമായി പരിശീലകെര നിയമി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ; ഇതിെന സംബ�ി�� ഫയ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്
എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സായി �െട സഹായ�ാ�  �ളിെ� �വ��നം െമ�െ����തിനായി സായി
ഡയറ��  ജനറലിന് ന�കിയ െ�ാേ�ാസ�  �കാരം ��ത�  സഹായം
ഉറ�ാ��തിനായി സ��ാർതല�ി� സായി െയ സമീപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2014-15 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� 550 ല�ം �പ�െട
വികസന�വർ�ന�ൾ ��ിക�െട പഠന�ിന് തട���ാകാ� രീതിയി�  2015

െമയ് മാസ�ിന് ��പ് ���ിയാേ��തായി��െവ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��, �ലായ് മാസ��  മഴ�ാലമായതിനാ�ം മാ��് മാസം പരീ� നട��
സമയമായതിനാ�ം മ��േവനലവധി ഉ�െ�െട �ട��യായി വിദ�ാ��ിക��്  5 മാസം
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പരിശീലനം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇതിന് പരിഹാരമായി മ��േവനലവധി�ാലം കായികപരിശീലന�ിന് ഉപേയാഗി�ാ�ം
ദിവസം  12  മണി�� കായിക പഠന �വ��ന�ളി� ഏ�െ��� വിദ�ാ��ിക��്
ഉ��േശഷം വി�മം അ�വദി�� രീതിയി� �മീകരി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ പാഠ�പ�തി നവീകരണം

3747. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ടി.എ�. �താപ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി.എ�്.എസ്.ഇ.  പാഠ�പ�തി നവീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പാഠ�പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�് എെ��ാം േക� സഹായമാണ് ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്  ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

ഒ� എ�ഡഡ് ൈഹ�ളി� നി�് മെ�ാ� എ�ഡഡ് ൈഹ�ളിേല�� നിയമനം

3748. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� എ�ഡഡ് ൈഹ�ളി� നി�് ഡിവിഷ� ഫാ� �ലേമാ മ�കാരണ�ളാേലാ ഒ�
അ��ാപകെന മെ�ാ� എ�ഡഡ് ൈഹ�ളി� ��തായി നിയമി�േ�ാ� അയാ�െട
��  ശ�ള�ം ��കാല സ��ീ�ം ആ��ല���ം സംര�ി� ന��േമാ  ;  ഇ�
സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നിയമനം ലഭി�� അ��ാപകെ� സീനിേയാറി�ി നി�യി��തിെ�
മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��കളിെല തി���ക�

3749. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം എസ്.എസ്.എ�.സി.  സ��ിഫി��കളി�  തി���ക�
വ���തി�ം ഡ��ിേ��് ലഭി��തി�മായി പരീ�ാഭവനി�  എ� അേപ�ക�
ലഭി�െവ�ം എ�െയ��ി� തീ�� ക��ി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) സ��ിഫി��കളി� െത�ക� കട� ���തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി�
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(സി) ഇ�രം െത�ക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ല� ക�ീഷെ� �പാ�ശക�

3750. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് ല� ക�ീഷെ� �ധാന
�പാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ക�ീഷ�  �പാ�ശയി�  �ി�സി��മാ�െട േജാലിഭാരം �റ�ണെമ� നി�േ�ശം
ഉ�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഹയ�െസ��റി ��കളി�  �തിയ �ാ��്,  ഓഫീസ് അസി��് ത�ികക�
അ�വദി��തിേനാ,  �നഃ�മീകരണ�ി�െട ത�ിക ��ി��തിേനാ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

അധിക അ��ാപകെര സ�വീസി� നിലനി���തിന് നടപടി

3751. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��കളി� അധിക അ��ാപക� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ; അവെര സ�വീസി�
നിലനി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) അ��ാപക പാേ�ജിെല നി�േ�ശ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ജിജി ഉ�െ�െട�ളള അധ�ാപക�െട നിേവദനം

3752. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല  L1/6666/2015  ഫയലി� ജിജി �ട�ിയ അധ�ാപക�െട
നിേവദന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാം  ;  ഫയലിെ� സ��� പക��്
(േനാ�് ഫയ�, നടപടി�മ��, ഫയ� തീ��ാ�ിയ ഉ�രവ് �ട�ി ഫയലിെല ��വ�
േരഖക�ം ഉ�െ���ത്) ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഫയലി�  സമ��ി�െ�� പരാതി�ാ�െട വാദപ��ി�  മല�റം ജി�യിെല
ഏറനാട് ��ീം എഡ�േ�ഷണ� െസാൈസ�ി�െട കീഴി�� വിദ�ാലയ�ി� സമാന
സാഹചര��ി�  അധ�ാപക��് നിയമന അംഗീകാരം ന�ിയ�മായി ബ�െ��
ഫയലിെ� സ��� പക��്  (േനാ�് ഫയ�, നടപടി�മ��, തീ��ാ�ിയ ഉ�രവ്
�ത� ഫയലിെല ��വ� േരഖക�െട�ം പക��്) ലഭ�മാ�ാേമാ ;
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(സി) േകാഴിേ�ാട് വിദ�ാഭ�സ ഉപഡയറ�േറ�ി�  ഇത് സംബ�ി�ളള ഫയ�  ന��
വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത ഫയലി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ  ;

ഫയലിെ� സ��� പക��്  (േനാ�് ഫയ�, നടപടി�മ��, തീ��ാ�ിയ ഉ�രവ്
�ട�ി ��വ� േരഖക�ം) ലഭ�മാ�ാേമാ ; േകാഴിേ�ാട് വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�റാ�ീസി�
പരിപാലി�െ��ി�� സംര�ിതാധ�ാപക�െട രജി��/�ിതിവിവരം അവലംബമാ�ി
2006-07 �ത� 2010-2011 വെര വിവിധ കാ�ഗറിയി� ഉ� സംര�ിതാധ�ാപക�െട
വ�ഷം തിരി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െഹഡ് മാ��മാ�െട�ം ഹയ� െസ��റി �� �ി�സി��മാ�െട�ം നിയമനം

3753. �ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��കളി�  െഹഡ് മാ��മാ�െട�ം ഹയ�  െസ��റി ��കളി�
�ി�സി��മാ�െട�ം എ� ഒഴി�ക� വീതം നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ൈഹ�� അ��ാപക�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് നിലവി�േ�ാ  ;  ഈ ലി�ി� നി�ം
െഹഡ് മാ��മാ�െട നിയമനം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�  െഹഡ്
മാ��മാ�െട ഒഴി�ക� എ�േ��് നിക�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െ�ാേമാഷ�  െട�ി�  ജയി��വെര െഹഡ് മാ��മാരായി നിയമി�ാ�  മതിെയ�്
തീ�മാന�േ�ാ ;

(ഡി) സ��ീസ് ��  അ�സരി�് അ�ത് വയ�് കഴി�വെര �േമാഷ�  െട�്
എ���തി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ ;

(ഇ) ഹയ�  െസ��റി ��  �ി�സി��മാ�െട ഒഴി�ക�  എ�േ��് നിക�ാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

�ീ-ൈ�മറി �ാ�ക� നട��തി�ളള അംഗീകാരം

3754. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��കളി� �ീ-ൈ�മറി �ാ�ക� നട��തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�
ഏെത�ാം ��ക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയത്;  സർ�ാർ  ,  എ�ഡഡ് േമഖല
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലെ� പഴയ ല�ിടി ജി.എസ്.ബി.  ��  �ീൈ�മറി �ാ�് �ട��തിനായി
അ�വാദം ആവശ�െ��ി��േവാ  ;  അതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?
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�തിയ ഹയ� െസ��റി ��കളിെല മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം

3755. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി അ�വദി� ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം
ജീവന�ാെര നാളി�വെരയായി നിയമി�ി�ി� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;

മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം ജീവന�ാെര അടിയ�രമായി നിയമി��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി ഡയറേ��ിെല ജീവന�ാ�െട ദൗർലഭ�ം

3756. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ഡയറേ��ി�  ആവശ��ിന�സരി�് ജീവന�ാരി�ാ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�സ് � താ�കാലിക അധ�ാപക�െട േവതനം

3757. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �� അ�വദി� ��കളി�  താ�ാലികമായി പഠി�ി�� അധ�ാപക��്
േവതനം ലഭി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� േജാലിേനാ�� എ� താ�ാലിക അധ�ാപകരാണ് സ��ാ� എ �ഡഡ്
േമഖലയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ��കളി� �തിയ അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ�
ഏത് ഘ��ിലാണ് വ��മാ�േമാ?

�സ് � അ�ിഷ�

3758. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇെ�ാ�ം �സ് � േകാ�ിന് നിരവധി വിദ�ാ��ിക��് അ�ിഷ�  ലഭ�മാകാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(സി) കഴി� കാല�ളി� �സ് � േകാ�ക� അ�വദി�് ആരംഭി�ാ� ��ക�െട ബാ�ക�
റ�െച�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

�സ് � അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

3759. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളി�  �സ് � തലംവെര അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്  ;

ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ ?

�സ് വ� �േവശനം

3760. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ് വ�  �േവശന�ിന് ഓേരാ ജി�യി�ം വ��ി�ി� സീ�ക�  എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം �േവശന�ിനായി എ� അേപ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ി�ി� സീ�കളി�  �േവശനം നട�ിയാ�ം അേപ� ന�കിയി�� എ�
വിദ�ാ��ിക��് �സ് വ� അ�ിഷ� ലഭി�ി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയ�ളിേലാ,  ജി�കളിേലാ അേപ�കെര�ാ�  ��ത�  സീ�ക�
നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�രം സീ�ക� മ� ജി�കളിേല�് �ന�വിന�സി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി െ�ഷ�� �� േഭദഗതി

3761. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി െച�ാ�  �േത�ക ക�ി�ി
�പവ��രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി ക�ി�ിയിെല അംഗ��  ആെര�ാമാെണ�ം കാലാവധി
എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി അ��ാപേകതര ജീവന�ാെര സംബ�ി�� ഏെത�ാം
വിഷയ�ളാണ് ��ത ക�ി�ി പരിേശാധി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഡി) ലാബ് അസി��മാ�െട നിലവി�� ലാബ് അ��േഡ�് െട�് എ� നിബ�ന മാ�ി
അവ��് െതാഴിലിന് സഹായകരമാ�� �ാേയാഗിക പരിശീലന പരിപാടി  (ഇ�
സ��ീസ് േകാ�്)  ഏ�െ���വാ�� ആവശ�ം െ�ഷ�� �� േഭദഗതി സമിതി�െട
പരിഗണനയി� ഉ�െ���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ലാബ് അസി��മാ�െട േയാഗ�താപരി�രണം,അധ�ാപക/അനധ�ാപക �േമാഷ�
എ�ീ വീഷയ�� െ�ഷ�� �� േഭദഗതി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ;

(എഫ്) െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�� �റ�് ��ത വിഷയ��
സംബ�ി�് നിലപാ�ക� വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി �ല�താ േകാ�്

3762. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി �ല�താ േകാ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട െെകവരി�ാ�േ�ശി�� ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

ഹയ� െസ��റി വ��ിെല �തിയ അധ�ാപക ത�ികക�

3763. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി വ��് ��തായി എ� അധ�ാപക ത�ികക� അ�വദി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഷയ�ളിലാണ് ��ത ത�ികക�  അ�വദി�ി��ത്  ;  അവ�െട
തരംതിരി�� കണ�ക� െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് അടിയ�രമായി റിേ�ാ��് െച�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല �സ് � സമയ�മം

3764. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹയ� െസ��റി ��കളിെല �സ് � സമയ�മം 9am �ത� 4.45 വെര ആ�ിയേ�ാ�
മധ�ാ��ി�� ഇടേവളക� ൈഹ�ളി�ം ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ി�ം വ�ത��
സമയ�ിലായി മാറിയി��� �ല�� അപാകത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഹയ�  െസ��റി ��  �വ��ന സമയം ൈഹ�ളിന് ഇടേവളയായി മാ���
�ല��ാ�� ശ�ദായമാനമായ അ�രീ�ം �ലം മി� ��കളി�ം ഹയ� െസ��റി
വിഭാഗ�ിെ� അ��യനം തട�െ���� ഒഴിവാ�ാൻ േവ� അടിയ�ര പരിഹാര
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ആയത് പരിഹരി��ത് സംബ�ി�് നിലവി�  പരിഗണനയി�� നി�േ�ശ��
എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട �വർ�ന�ൾ

3765. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ിലാ�ി വ�� കരിയ�
ൈഗഡ�സ് പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാം  ;  പ�തി�െട വിശദാംശ��
ന��േമാ ;പ�തി നട�ി�് ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവി വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിക��്
മാ��നി�േ�ശ��  ന��� ടി പ�തി�െട നട�ി�ി�  ��തരമായ പാളി�ക�
സംഭവി�ി��തായി ആഡി�് പരാമ�ശ�ം പ�വാ��ക�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം തരാേമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റി ഡയറ�േറ�ിേ��ം േമഖലാ ഓഫീ�ക�േട�ം �വ��നം താളം
െത�ി�ം വിധം ജീവന�ാ�െട ഓ�ഷ� െഡപ�േ�ഷ� വ�വ� അവസാനി�ി�വാ�
എെ��ി�ം കാരണ�േ�ാ  ;ജീവന�ാെര സ��ാ�  തീ�മാന�കാരം വി�ത�
െച�ി�േ�ാ  ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ  ;സ��ാ�  ഉ�രവി� വി��മായി വ��ി�
സാധാരണ െഡപ�േ�ഷനി� �ട��വ�േ�ാ;

(ഡി) ഹയ� െസ��റി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ്, സംേയാജിത സീനിേയാറി�ി ലി�് എ�ിവ
ത�ാറാ�ണെമ� ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ��ിെ� ശിപാ�ശ നട�ി�
വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��ിെ� ശിപാ�ശ �കാരം
മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ��് ഉയ�� ത�ികയിേല�് നി�ിത ശതമാനം ത�ികക�
നീ�ിവ�ി�േ�ാ ?

ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�ക�

3766. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

20 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



(എ) ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗ�ി�  �ി�സി��, അ��ാപക�, ലാബ് അസി���മാ�
എ�ിവ�െട എ� ഒഴി�ക��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ി�സി��മാ�െട �േമാഷ�  ലി�് നിലവി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ഇൗ ലി�ി�
നി�ം നിയമനം നട��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�.പി,  �.പി,  െെഹ��  എ�ിവിട�ളി�  നി�ം ഹയ�  െസ��റി
വിഭാഗ�ിേല�� അ��ാപക�െട �േമാഷ� ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ�
വിഷയ�ളിെല അ��ാപക�െട ലി�് ആണ് നിലവി��െത�ം നിയമന നടപടി
ഏ�വെര ആയി എ�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അധ�ാപക�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി� മാനദ�ം

3767. �ീ.എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപക�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി� മാനദ��ി�  മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത മാനദ�ം മാ��ത് സംബ�ി�് എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്  ; പരാതികളി�
ഉ�യി�ിരി�� ആവശ��ളി� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) 2015  �െെല-ആഗ�് മാസ�ളി�  ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപകെര ��േ�ാെട
അന�ജി�കളിേല�് മാ�ാ� നയപരമായി തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി� സ��ാ�
വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാദമിക അ�രീ�െ� ബാധി�� ��ത തീ�മാന�ിെ�റ
അടി�ാനം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) 2015 േമയ് മാസ�ിെല ഉ�രവ് �കാരം മാ��് മാസം നടേ�� �ലംമാ�ം �െെല-

ആഗ�് മാസ�ളി� നട��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത �ലംമാ�ം സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഇടെപ�ി�േ�ാ ; 2015 േമയ്
മാസ�ി� ക�ീഷ� ന�കിയ ഉ�രവ് സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) ��ത ഉ�രവിന് വി��മാണ് ഇേ�ാഴെ� �ലംമാ� ഉ�രവ് എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ജി) ഇതിനകം നട�ിയ �ലംമാ���ം �േമാഷ�ം സംബ�ി��ായ പരാതികളി�
ഇനി�ം തീ��ാ�ാ� അവേശഷി��വ�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി കാര�ാലയ�ൾ �ഖാ�ിരം ന��� േസവന��
േസവനാവകാശനിയമ�ിെ� പരിധിയി� െകാ�വരാൻ നടപടി
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3768. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസവനാവകാശനിയമം നട�ിലാ�ിയേ�ാ� ഹയ� െസ��റി േമഖലാ കാര�ാലയ�ൾ
�ഖാ�ിരം ന��� േകവലം ര� േസവന��  മാ�മാണ് ഇതിെ� പരിധിയി�
െകാ�വ�ി��ത് എ�തിെ� അപാകത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത കാര�ാലയ�ൾ �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� ഇതര േസവന��, െപാ�ജന���്
ബ�െ��വ� ന�േക��തിെ� സമയപരിധിയി�ാ�യിലാേണാ ഇ�രം നടപടി എ�്
അറിയി�േമാ ;

(സി) അടിയ�രമായി ഈ കാര�ാലയ�ിെ� പരിധിയി�െ��� എ�ാ േസവന��ം
േസവനാവകാശനിയമ�ിെ� പരിധിയി�  െകാ�വ��തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി പാഠ��ക��െട അ�ടി

3769. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി പാഠ��ക��  അ�ടി��തി�ളള �മതല ഏ� ��ിനാണ്
ന�കിയിരി��ത് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) െട�ഡ� നടപടിക� പാലി�ാേണാ ��ത ��ി� പാഠ��ക�� അ�ടി��തി�ളള
�മതല ന�കിയിരി��ത്  ;  ഇെ��ി�  െട�ഡ�  �ടാെത സ�കാര���ിന്
പാഠ��ക��  അ�ടി��തി�ളള �മതല ന�കാനിടയായ സാഹചര�ം
വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഹയ� െസ��റി പാഠ��ക�� അ�ടി���മായി ബ�െ�� നടപടിക� െെവകി�്
െട�ഡ� �ടാെത സ�കാര� ��ിന് ന�കാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) ഹയ� െസ��റി പാഠ��ക�� അ�ടി��തിന് സ�കാര� ��ിന് എ� �പയാണ്
ന�േക�ിവ��ത് ?

ഹയ� െസ��റി ��ക��് അ�വദി� അധിക ബാ�ക�

3770. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര� വ�ഷ�ളിലായി എ� സ��ാ�  ��കളിെല ഹയ�  െസ��റി
വിഭാഗ�ിന് അധിക ബാ�ക� അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇ�കാരം ��തായി ബാ�ക�  അ�വദി� സ��ാ�  ��കളി�  ��തലായി
അധ�ാപകെര നിയമി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ��ത അധിക ബാ�കളിേല�് അധ�ാപകെര നിയമി�ാ���ല�ളള േപാരാ�ക�
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എ�കാരമാണ് പരിഹരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത േപാരാ�ക� പരിഹരി�ാ� താ�ാലിക അധ�ാപകെര നിയമി��തിന് ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  ��ിക�െട അ��യനം
എ�കാരം നട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ��ത ��കളി�  അടിയ�രമായി അധ�ാപകെര നിയമി��തിേനാ അ�ാ�പ�ം
മാന�മായ േവതനം ന�കി താ�ാലിക അധ�ാപകെര നിയമി��തിേനാ ആവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല ഭരണപരമായ െപാ��േ�ട്

3771. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗം ഉ� ��കളി�  ഒേര സമയം ര�് അ�ിനിേ��ീവ്
ആഫീസ�മാരായി �ി�സി��ം െഹഡ് മാ��ം ഒ� �ാപന�ി��ാ��തിെല
ഭരണപരമായ െപാ��േ�ട് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് േവ�ി നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത വിഷയം സമയബ�ിതമായിപരിഹരി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയി� ഉ�െ�� അസം�ി മ�ല��

3772. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയി� ഉ�െ�� ഏെത�ാം അസം�ി മ�ല�ളാ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത മ�ല�ളി� നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത മ�ല�ളിെല ��ക��് അ��ള നവീകരണ�ി�ം േടാ�ല�്
നി��ാണ�ി�ം ഫ�് ന���േ�ാ  ;  എ�ി�  ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഏെത�ാം
��ക��് എ� ഫ�് വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

ഹയ� െസ��ഡറി ഡയറ�േറ�ിെല ജീവന�ാ�

3773. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഹയ�  െസ��ഡറി ഡയറ�േറ�ി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി�  നി�ം എ� േപ�  െഡപ�േ�ഷനി�  ഹയ�  െസ��ഡറി
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ഡയറ�േറ�ി� േജാലി െച��;

(സി) െഡപ�േ�ഷനി� വിവിധ ത�ികകളി� േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട യഥാ�� ശ�ള
െ�യി�ം അവ� ഇേ�ാ� വാ�ിെ�ാ�ിരി�� െ�യി�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� ശ�ള��ീഷ�  �ണിേവ�ി�ി ജീവന�ാെര തിരിെക അവ�െട മാ�വ��ി�
അയ�ണെമ�് �പാ�ശ െച�ി�ം നാളി�വെര അയ�ാ�െത�െകാ�്;
ഇ�കാരം െഡപ�േ�ഷനി�  �ട��വ�  �ലം ഹയ�  െസ��ഡറി ഡയറ�േറ�ി�
കഴി� 5 വ�ഷം എ� േകാടി �പ ശ�ളയിന�ി� അധികെ�ലവ് വ�ി��്; ��ത
ജീവന�ാെര തിരിെക അയ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�് േലാവ� ഡിവിഷ� ���്
ലി�ി��വെര നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഏേഴാം ഗവ�െമ�റ് െവ�ഫയ� എ�.പി �ളിന് സ��മായി െക�ിടം

3774. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഏേഴാം ഗവ�െമ�റ് െവ�െഫയ�  എ�.പി.  �ളിന്
സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) �ളിന് സ��ം �ല�് െക�ിടം നി��ി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട
വിഭാഗം ത�ാറാ�ി സമ��ി� എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

എ�്.എസ്.എ യി� നി�് എ�്.എസ്.എസ്.�ി( േകാേമ�്) ആയി �േമാഷ�

3775. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എ.  യി�  നി�് എ� േപ��് എ�്.എസ്.എസ്.�ി  (േകാേമ�്)ആയി
�േമാഷന് അ�ഹത��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ആയതിനായി മാ�ി വ�ി��്;
(സി) അവ�െട അഭാവ�ി�  ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�്

നിയമനം നട�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.�ി സീനിയ� േപാ�ിേല�ളള നിയമനം

3776. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.�ി സീനിയ� റാ�് ലി�ി� ഒഴിവി�ാെത വ�േ�ാ� �നിയ� േപാ�ി�
നിയമി� കഴി�ാ�ം റാ�് ലി�് കാലാവധി തീ��തി� �െ� സീനിയറി�  ഒഴിവ്
വ�കയാെണ�ി�  ��ത �നിയ�  േപാ�ി�  േജായി�് െച� ഉേദ�ാഗാ��ി�്
സീനിയറിേല�് മാ��തിന് തട��േ�ാ ; ഇ� സംബ�ി�ളള അവ��ത മാ�ാേമാ ;
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(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗാ��ിക��് സീനിയ�  േപാ�ിേല�് അവസരം ഒ���തിന്
നീതി���മായ നടപടി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ൈകെ�ാ�േമാ  ;  ഇ� സംബ�ി�്
വ��മായ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3777. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി� നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി� സൗജന��ണിേഫാം പ�തി� എസ് എസ് എ
യി� നി�ം ലഭി� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി നട� അധ�യന വ�ഷ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�ിെ�
കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ� ��ിക��ാണ് നട� അധ�യന വ�ഷം �ണിേഫാം വിതരണം െചേ��ത്;
ഇതിനായി വകയി��ിയിരി�� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അട� ��� എ�ഡഡ് ��ക�

3778. �ീ.എളമരം കരീം
,, വി.ശിവ���ി
,, െക. ദാസ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ഷ�ളായി �വ��ി�� എ�ഡഡ് ��ക�  വാണിജ�
സ��യ�� പണി��തിനായി അട���� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ അധ�യന വ�ഷാരംഭ�ി� എ� മാേനജ് െമ�് ��കളാണ് േനാ�ീസ് ന�ി ��ിയത്
എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) 2011  െല േകരള വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം �കാരം ഈ ��ക�  അട���ാ�
സ��ാരിെ� ���� അ�മതി ആവശ���ായി�േ�ാ ;

(ഡി) സ��ാ� തീ�മാന�ിനായി േകാടതി എ� മാസമാണ് അ�വദി�ി��ത് ;
(ഇ) ഈ സമയപരിധി�ളളി� ഒ� തീ�മാനെമ��ാ� സാധി�ി�േ�ാ ;

(എഫ്) ഈ അനാ� കാരണമാണ് മാേനെ��ുക����ലമായ േകാടതി വിധി ഉ�ായെത�
ക�താേമാ ?

ഒ�ാം �ാ�ി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം
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3779. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം ഗവ�െമ�റ് ��കളി�  ഒ�ാം �ാ�ി�  �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട
എ�ം ��  വ�ഷേ��മായി താരതമ�ം െച�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എ��ി�
വ��ന��ായി�േ�ാെയ�ം അതി�ളള കാരണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉയ�� �ാ�കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  �റ��ായി�േ�ാ  ;  എ�ി�
സം�ാന സിലബ�ിന് അതി�� പ�് എ�തേ�ാളമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം

3780. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക നിയമന�ളി�  എെ��ി�ം നിയ�ണ��
ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) റി�യ�െമ�് ഉ�െ�െട വ�� ഒഴി�കളി�  യഥാസമയം അ��ാപകെര
നിയമി�ാ�തിനാ�  ഇ�രം ��ക�െട നിലവാരം െമ�െ���ാ�  കഴിയാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) നിയമനാംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� അേപ�കളി� എേ�ാൾ തീ�മാനം എ��െമ�്
വ��മാ�േമാ ?

�ട� വിദ�ാഭ�ാസ േക��ളി� െതാഴി� ൈന�ണ� വികസനം

3781. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ�
,, ടി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�രതാ �ട� വിദ�ാഭ�ാസ േക��ളി� �േത�ക െതാഴി� ൈന�ണ�
വികസന പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
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(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

�� - േകാേളജ് ൈല�റിക�

3782. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ഖ രാജ�ത��നായി�� പന�ി�ി േഗാവി�േമേനാെന �റി�് േകരള ഭാഷാ
ഇ��ി���് �സി�ീകരി� 'പന�ിളളി േഗാവി�േമേനാ� ചരി�വഴിയിെല ദീപശിഖ'എ�
ജീവചരി� ��ം സം�ാനെ� ��  -  േകാേളജ് ൈല�റികളി�  വാ�ണെമ�
നി�േ�ശ��ായി�ം ബ��രിപ��ം വാ�ാ�തിെന�റി�േന�ഷി�ാേമാ ;

(ബി) ��  -  േകാേളജ് ൈല�റിക�െട �മതല വഹി��വ�  �ാപന��െട
ഫ�പേയാഗി�്  ,ത��െട അഭി�ചി��സരി�് സ�കാര� �സാധക�െട
നിലവാരമി�ാ� ��ക�� വാ��തിെന�റി�േന�ഷി�ാേമാ ; ഇത് പരിഹരി�വാ�
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന�കാേമാ ?

�ളി� ഗവ. എ�.പി.എസ്. അ�േ�ഡ് െച�ാ� നടപടി

3783. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� നിേയാജകമ� ല�ിെല േമ�ാടി �ാമപ�ായ�ി�െ�� �ളി� ഗവ.

എ�.പി.എസ്.  അ�േ�ഡ് െച�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് പി.ടി.എ.  സമ��ി�
അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

�ീമതി അ� എ�സാഎ�ഹാമിെ� നിയമനാംഗീകാരം

3784. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� സി.എം.എസ് ൈഹ�� ,മ���ി യിൽ  2013 ആഗ�് �ത�
െസ��റി �� ടീ�� (�നിയ� ക���� ആ�ിേ�ഷ�) ആയി േജാലി െച�� �ീമതി
അ� എ�സാ എ�ഹാമി� സർ�ാർ അംഗീകാരം കി�ാ�തിനാ�  ശ�ളം
കി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയെ� സംബ�ി�� ഫയലിെ� അവ� എ�ാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ; (RDD Office File No. TRD/6/9746/HSE/12)

(സി) സി.എം.എസ് ൈഹ�� മാേനെ��് നട�ിയ ഇ��വ�വിെ� റാ�് ലി�് കി�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  �ീമതി അ� എ�സാ എ�ഹാമിെ� റാ�് ന��  എ�യാെണ�്
െവളിെ���ാേമാ;
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(ഡി) ��ത ടീ���് എ��ം െപെ��് അംഗീകാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�� േകാേളജ് ജീവന�ാ�െട എ�ം

3785. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളി�ം േകാേള�കളി�മായി എ� അ��ാപക  -

അ��ാപേകതര ജീവന�ാ� േജാലി െച���് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവരി� പ�ികജാതി - പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

�� ബാഗിെ� അമിത ഭാരം

3786. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ ൈ�മറി,  ൈ�മറി,  ൈഹ��  എ�വിട�ളി�  ഓേരാ �ാസി�ം
േ��്/സി.ബി.എസ്.ഇ.  �ട�ി മ� സിലബ�കളി�  എ� ��ിക�  പഠി��  ;  ജി�
തിരി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ സിലബ�് �കാര�ം സ��ാ�/സ�കാര� േമഖല തിരി�ം
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ��കളിെല �ീ ൈ�മറി/ൈ�മറി ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ��ക സ�ി,
പഠന ഭാര�ം ശാരീരിക ����ം ഉ�ാ��ത് കഴി� സ��ാ�ം ഈ സ��ാ�ം
പരിേശാധി�േവാ; എ�ി� കഴി� സ��ാ� ഇെതാഴിവാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�
എ�ം ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) �� ബാഗിെ� അമിത ഭാരം കാരണം 10 വയ�ി� താെഴ�� 58% ��ികളി�ം അ�ി
സംബ�മായ േരാഗ��തായി മഹാരാ� ൈഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണം
��യി�െ��േവാ എ�ം േകരള സ��ാ� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േവാ എ�ം എ�ി�
വിശദാംശം എ�് എ�ം ഇ� തടയാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ?

��ലത ടീ��െട മരണം

3787. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി��ി ഗവഃ ൈഹ��  �ധാന അധ�ാപികയായി�� ��ലതടീ��െട
മരണ�മായി ബ�െ��് എ.ഡി.പി.ഐ.  അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��്
ന�കിയി��േവാ; റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) അ�ിനിേ��ീവ് അസി��ി�ം സീനിയ�  ���ി�ം എതിരായി നടപടി
സ�ീകരി�ണെമ�് ശിപാ�ശ െച� ��ത റിേ�ാ��ിേ��  എ�് നടപടിയാണ്
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സ�ീകരി�ി��ത്; നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ.ഡി.പി.ഐ.  അേന�ഷണം നട�ി ഡി.പി.ഐ.  �് സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ�� നടപടി
സ�ീകരി�ാെത �തിയതായി ഹിയറിംഗ് നട�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി ഹിയറിംഗ് നട�ി എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം
ന�കാേമാ;

(ഇ) ��ലത ടീ��  മരി�ാനിടയായ സംഭവ�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ജീവന�ാ��് വീ�
പ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ജീവന�ാ��് എതിെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�ാേമാ?

നാ�ചിറ ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെല അ��ാപക-അന��ാപക നിയമനം

3788. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ചിറ ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി�, ൈഹ��  വിഭാഗ�ി�  ആവശ�മായ
അ��ാപക�െട എ�ം എ�;  ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം
എ� അ��ാപക� േജാലി െച��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16  അധ�യന വ�ഷം ൈഹ��  വിഭാഗ�ി�  ഓേരാ �ാസി�ം എ�
ഡിവിഷ�കളാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹ�ളായി ഉയ��ിയതിെന�ട��് ആവശ�മായ അനധ�ാപകെര നിയമി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ��ാപക�െട�ം അന��ാപക�െട�ം �റവ് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

�� ൈല�റിക�െട �വ��ന�ം നവീകരണ�ം

3789. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ൈല�റിക�െട നവീകരണ�ിന് സ��ാ� ന�കിവ�� �ാ�് �ക  2011-12

�ത� 2014-15 വെര�� കാലയളവി� വിതരണം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇ�ാലയളവി�  എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത്;  അതി�  എ� �ക
വിതരണം െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �� ൈലേ�റിയ�മാ��് �റ� േവതനം നി�യി�ി�േ�ാ; �ക എ�യാണ്; അത്
അവ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� ��  ൈല�റിക�  ൈലേ�റിയ�മാരി�ാെത
�വ��ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� ��ിക��� ഉ�ഭ�ണം
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3790. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��� ഉ�ഭ�ണ�ിെ� െമ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െമ� �കാര�� ഉ�ഭ�ണവിതരണം നട��ി� എ� വിവരം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�ഭ�ണ വിതരണ�ിന് വിദ�ാ��ി ഒ�ിന് നിലവി� നി�യി�ി�� �ക എ�യാണ്;
(ഡി) ��ത �ക കാേലാചിതമായി ഉയ���തി�ം ഉ�ഭ�ണ വിതരണം

കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

�� ��ിക��ാ�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി

3791. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��ാ�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ് എ�ം
ഇതിനായി ഓേരാ ��കളി�ം എ� �ക മ� ഭ��സാധന��� ന��� എ�ം
ഇതിനായി ഓേരാ ജി�യി�ം ചിലവാ�� �ക എ� എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല ��കളി�ം ഉ�ഭ�ണം ഫല�ദമായി ന���ി� എ�ം ആയതിെ� കാരണം
സ��ാ� സഹായം ലഭി��ത് യഥാസമയമ� എ��ം പരിേശാധി�േവാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ പരിേശാധി�ാ�  നിേയാഗി�െ�� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം എ� ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അഴിമതി�ം യഥാസമയം പരിേശാധനയി�ാ��ം �ലം സ��ാ�  ��  ��ിക��്
േപാഷകസ��മായ ആഹാരേമാ അത് യഥാസമയം ലഭി��േതാ ഉറ�ാ�ാ� ��ത
ഉേദ�ാഗ���് കഴിയാ�ത് പരിേശാധി�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ം എ�
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േപാഷകസ��മായ ആഹാര�ിന് സ��ാ�  അ�വദി� �ക എ�;  ഇതി�ാ��
സ��ാ�  പാചക�ലി എ�;  കയ�ിറ��ലി എ� എ�ം �ീൈ�മറി �ട�ി ഓേരാ
വിഭാഗ�ി�ം സ��ാ�  നി��ഷി� ആഹാരസാധന��  എെ��ാം എ�ം ഇതി�
ന�കിവ��ത് എ� എ�ം ഇവ ��ത ��ിക��് ഇ�് സ��ാ�  നി�യി�
�കയി� െകാ��ാ� പ�േമാ എ�� കാര��ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി� ��ത �ക ��ി നി�യി�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഫിസി�് അ��ാപക ഒഴിവ് സംബ�ി�്

3792. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഹയ�  െസ��റി  /  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ഫിസി�്
അ��ാപക�െട ഒഴി�കൾ എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ  ;  നിലവി��
ഒഴി�കൾ പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2012-ന് േശഷം അ�വദി� �തിയ ബാ�ിന് േപാ�് അ�വ് െച�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഫിസി�് വിഷയ�ിന് അ��ാപകരി�ാ�തിനാ�  വിദ�ാ��ിക�  അ�ഭവി��
��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആയ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടി അറിയി�േമാ ?

ഫിസി�് അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

3793. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി, വി. എ�്. എസ്. ഇ. വിഭാഗ�ളി� ഫിസി�് വിഷയ�ി� സീനിയ�,
�നിയ� അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് ;

(ബി) നിലവി�� ഫിസി�് റാ�് ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നിയമി� ;

(സി) വി.  എ�്.  എസ്.  ഇ.  വിഭാഗ�ി�  െഡപ�േ�ഷനി�  മ� ത�ികകളി�  നി�ം
അ��ാപകരായി േജാലി െച��വ� എ�യാണ് ;

(ഡി) ഹയ�  െസ��റി,  വി.  എ�്.  എസ്.  ഇ.  വിഭാഗ�ളി�� ഫിസി�് വിഷയ�ിെല
ഒഴി�ളള ��വ� ത�ികകളിേല�ം നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റം ജി�യിെല എ�. പി. എസ്. എ. റാ�് ലി�ി� നി�ളള നിയമനം

T 3794.�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  നിലവി�ളള എ�. പി.  എസ്.  എ.  റാ�് ലി�ി�  നി�ം
നാളി�വെരയായി എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്; എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്. സി.
�് റിേ�ാ��് െച�ി��്; ��ത ലി�ി� എ� േപ� അവേശഷി���് ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി പി.എസ്. സി. �് റിേ�ാ��്
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ മലയാളം ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3795. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യി�  എ�്.എസ്.എ.  മലയാളം ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�
നിലവി�െ��ം ഏെതാെ� ��കളിലാണ് ഒഴി�ക� ഉ�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  റിേ�ാ��് െച�
തീയതി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

ക�� േ�ാ��സ് ഡിവിഷ� േഹാ�ലിെ�റ േശാച�ാവ�

3796. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േനരി�് നട�� ക�� േ�ാ��സ് ഡിവിഷ� േഹാ�ലിെ� േശാച�ാവ�
സംബ�ി� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� �ിരം ജീവന�ാ� ഇ�ാ�തിനാ� ഉ�ാ�� �യാസ��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� ന��� ഭ�ണ വിഹിതം അപര�ാ�മായതിനാ� അത് വ��ി�ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ിക��് ആവശ�മായ േ�ാ��സ് കി�്,  കളി ഉപകരണ�� എ�ിവ ന���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േകാ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) �തിയ െക�ിടം പണി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ജി) േ�ാ��സ് േഹാ�ലിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്?

ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട �ന�മീകരണം

3797. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഓേരാ ഉപജി�ാവിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക��് കീഴി��� എ�.പി, �.പി.
വിദ�ാലയ��െട എ�ം പ�ിക സഹിതം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ ഉപജി��് കീഴി�ം ഉ� വിദ�ാ��ിക�, അധ�ാപക അനധ�ാപക ജീവന�ാ�
എ�ിവ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത�  വിദ�ാലയ��ം വിദ�ാ��ിക�ം ഉ� ഉപജി�ക�
ഏെത�ാം;

(ഡി) ഏ��ം �റവ് വിദ�ാലയ��ം വിദ�ാ��ിക�ം ഉ� ഉപജി�ക� ഏെത�ാം ;
(ഇ) വിദ�ാലയ��െട�ം വിദ�ാ��ിക�െട�ം എ�ം കണ�ാ�ി ഭരണസൗകര��ിനായി

ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക� �നഃ�മീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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കാണ�ാരി ഗവ�െമ�് �.പി.എസ്-െ� വഴി യി�െട േകാ��റം നിവാസിക��
സ�ാരസ�ാത��ം

3798. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കാണ�ാരി ഗവ�െമ�്
�.പി.എസ്-െ� വഴി േകാ��റം നിവാസിക���ടി സ�ാരസ�ാത��ം
അ�വദി�ണെമ� കാണി�്  17-5-2015,  1445/VIP/2015  ന��  െപ�ീഷന് വ��്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് ഡി.ഡി.ഇ �് അയ�തിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഫയലിന് ജി.ഇ.ഡി ഫയ�  ന��  ആയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� ന��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക����ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കട��  ഗവ.എ�്.എസ്.എസ് െ� വഴി
ഉപേയാഗി���സംബ�ി�് 1585/VIP(Medn)/ 2013 തീയതി 15-7-2013-� ന�കിയ
െപ�ീഷെ� റിേ�ാ��് േകാ�യം ഡി.ഡി.ഇ ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� എ��ം േവഗം സ��ാരിേല�് റിേ�ാ��് ന��േമാ?

പാഠ��ക അ�ടി

3799. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാഠ��ക അ�ടി നി�ിത സമയ�് ���ീകരി�ാ� കഴിയാതി��തി� ഉേദ�ാഗ�
തല�ി�  എെ��ി�ം വീ� സംഭിവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� എെ��ം െവളിെ���േമാ?

ഉ�ഭ�ണ പ�തി

3800. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിന് ഓേരാ ��ി�ം ഒ� ദിവസം െചലവഴി�� �കെയ�െയ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) �ക അപര�ാ�മാെണ�് വിലയി�തിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വർ�ി�ി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

(ഡി) ��കളി� ഉ�ഭ�ണ വിതരണം നില�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) �ടി�ിക ഇന�ി� എ� �ക െകാ�� തീ��ാ��്; അടിയ�രമായി അത് െകാ��്
തീ��േമാ ;
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അ��ാപക പാേ�ജ്

3801. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.മ��ി
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക പാേ��മായി ബ�െ��്,  അ��ാപക സംഘടനക�മാ�� ച���േശഷം
തീ�മാന�െളെ��ി�ം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) സം�ാന താ�ര�ം ഇ�ാര��ി�  സംര�ി��േതാെടാ�ം,  അ��ാപക�െട
ആവശ����് �ാ�ഖ�ം ന�കിെ�ാ�� തീ�മാനം എ��ം േവഗം ൈകെ�ാ�േമാ
?

അ��ാപക പാേ�ജ്

3802. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക പാേ�ജ് നട�ിലാ�� കാര��ി� ഭരണ നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

പാേ�ജ് എ�് �ാബല��ി� വ�ം; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

അ��ാപക പാേ�ജ്

3803. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��ാപക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ഇ��ലം സ��ാ�
േമഖലയിെല എ� അ��ാപക��ം,  എയിഡഡ് േമഖലയിെല എ� അ��ാപക��ം
നിലവി� ഇതിെ� ആ��ല�ം ലഭ�മാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

അന�ഹമായ �േമാഷ�

3804. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം േനടിയ  11  ഹയ�  െസ��ഡറി അ��ാപക��്
എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന�� താ��ാലിക സ��ീ��ടി കണ�ിെല��്
സീനിേയാറി�ി ന�കിയ കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അന�ഹമായ സീനിേയാറി�ി പരിഗണനയി�െട �േമാഷ�  ലഭി�വ�െ�തിെര
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എെ��ി�ം നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക അ�ടി�ം വിതരണ�ം

3805. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി� പാഠ��കം ���മായി എ�ത ദിവസ�ിനകം എ�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ം;  നിലവി�  പാഠ��കം അ�ടി��ത് ഏത് ��ിലാണ്;  എ�ത
പാഠ��ക�ളാണ് നിലവി�  ��ത �സി�  അ�ടി��ത്;  ഇതിന് ആവശ�മായി
വ�� �ക എ�ത; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക അ�ടി�ായി െട�ഡ�  �ണി�താരാണ്;  ഏത് ദിവസമാണ് െട�ഡ�
�ണി�ത്;  ഏെതാെ� ��ക�  െട�ഡറി�  പെ���;  ഇതിെ�റ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ; െട�ഡറി� പെ��� ��ക� േരഖെ���ിയ �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല വിദ�ാലയ�ളിെല ഒഴി�� ത�ികകൾ

T 3806.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളി� അ��ാപക� , അ��ാപേകതര ജീവന�ാ�
�ട�ിയ ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ത�ികകളിൽ നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േക�ീയ വിദ�ാലയ�ളി� മലയാളഭാഷാ പഠനം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

3807. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േക�ീയ വിദ�ാലയ�ളി�  മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ാ�  അ��ാപകെര
അ�വദിെ��ി�ം മലയാള പഠനം കാര��മമായി നട��േ�ാ എ� കാര�ം ഉറ�ാ�ാ�
സം�ാനസ��ാ� േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനെമെ��ി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പഠന നിലവാരം സംബ�ി�് ലഭി� വിവര�ൾ എെ�ാെ�യാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സംവിധാനം നിലവിലിെ��ി�  മാ�ഭാഷ�െട �ധാന�ം കണ�ിെല��്
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട േനത ൃത��ി�  അ�രെമാ� സംവിധാനം
ഏ�െ���േമാ?

െകാേ�ാ�ി ഉപവിദ�ാഭ�ാസ ജി��െട വിഭജനം
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3808. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റ ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി ഉപ വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യി� നിലവി� എ� ��ക� ഉ�് ;
അവിെട�ളള അധ�ാപക�േട�ം വിദ�ാ��ിക�േട�ം മ� ജീവന�ാ�േട�ം എ�ം
എ�യാണ് ;

(ബി) ��ത ഉപവിദ�ാഭ�ാസജി� വിഭജി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�്  1483/N1/14/G.Edn  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ?

െന�േ�ാലം ഹയ� െസ��റി �ളിന് �തിയ െക�ിടം

3809. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�േ�ാലം ഹയ�  െസ��റി �ളിന് �തിയ
െക�ിടം നി��ി�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി��േവാ;  വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ (എസ്. സി) വ��ിെ� 19.5.15 െല 35544/SC3/14 ന�� ക�ി�
അറിയി�� �കാരം ഈ ആവശ��ിേല�് �ക അ�വദി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഹയ�  െസ��റി ��ക��് െക�ിടം
നി��ി��തിേല�് വിവിധ പ�തിക� �കാരം എ� �പയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത അേപ�യിേ�ൽ അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��കം അ�ടി.

3810. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല അധ�യന വർഷ�ിൽ പാഠ��കം അ�ടി��തി� േവ�ി സം�ാന
സ��ാ� ആ�െ�ാെ� ഓ�ഡ�ക� െകാ��ി��ായി�� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന���ം ഓ�ഡ�ക� െകാ�� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

േ��് റിേസാ�് െസ�� �വ��നം

3811. �ീ.പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) േ��് റിേസാ�് െസ�റിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ��ന��ം എെ�ാെ�യാണ്;
(ബി) അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് െസ��

കാ�വ�ി��ത്;
(സി) ഇ��ലം എെ��ാം അംഗീകാരം െസ�റിന് ലഭി�ി��്;
(ഡി) െസ�റിെ� �വ��ന�� േവ�വിധ�ി� നട��തിന് ധനം ഒ� തട�മാെണ�്

ക���േ�ാ;

(ഇ) െസ�റിെ� �വ��ന�� വിലയി��ി അ�� വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� ആവശ�മായ
�ക വകയി��ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(എഫ്) ഈ വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  െസ�റിന് േവ�ി എ� �ക വകയി��ിയി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സ��ാ� ��കളിെല ഒഴി�ക�

3812. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ�  എ�്.എസ്.എസ്.,  വി.എ�്.എസ്.എസ്.,
എ�്.എസ്.,  �.പി.എസ്.,  എ�.പി.എസ്.  എ�ിവയി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�
ഒഴി�ക� ഉ�് ; ഒഴി�� ത�ികക� എ�് �ത� ഒഴി�കിട�� ; എ�കാരം വ�
ഒഴി�കളാെണ�ം ഒഴി�ക� ഉ� ��ക�െട േപ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കളി�  ഓേരാ�ി�ം നിയമനം നട�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ?

���ാടി മ�ല�ിെല �ളിെല അ��ാപക �ാമം

3813. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ���ാടി ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��, പേ�ാളി  ,

ൈപേ�ാ�ായി  ,  തി�വ�� ഗവ�െമ�് �.പി.�� എ�ിവിട�ളി� ആവശ��ിന്
അ��ാപകെര നിയമി�വാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� ��കളിെല അധിക അ��ാപകെര �ന�വിന�സിേ�ാ വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�്
ന�കിേയാ ��ത ��കളിെല അ��ാപക �ാമം പരിഹരി�ാ�  കഴി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ ?

പാലിേ�രി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി� അ��ാപകെര നിയമി�ാ� നടപടി

3814. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിരവധി വിദ�ാ��ിക�  പഠി��,  അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല ക���ി
പ�ായ�ി�  �വ��ി�� പാലിേ�രി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി�  അ��ാപകെര
നിയമി�ാ�തിനാ� വിദ�ാ��ിക� േനരി�� ��ി��ക� പരിഹരി�ാ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

െകാ��് സ��ാ�/എ�ഡഡ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്ആരംഭി��തി�ളള
നടപടി

3815. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ്
േകാേളജ് ഇെ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാേളജ് ഇ�ാ� നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��ാ�  േകാേളജ് ആരംഭി�െമ�
നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  േകാേളജ്
ആരംഭി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  േകാേളജ് ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

െ�ഷ�� ��കളിെല ക���� അധി�ിത പാഠ�പ�തി

3816. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.അ�ത�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ�� ��കളി� ക���� അധി�ിത പാഠ�പ�തി�് �പം ന�ാ�േ�ശി��േ�ാ ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പാഠ�പ�തിയി�െട എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�് സാേ�തിക സഹായം ലഭി��ത് എവിെട നി�ാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ
;

(ഡി) ��ത പ�തി ഏത് അ��യന വ�ഷം �തലാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി
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3817. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന���തിന് തീ�മാനമാേയാ  ;  ആയതിെ�
മാനദ�ം എ�ാണ് ; എ� ��ക��ാണ് ആദ�ഘ��ി� എ�ഡഡ് പദവി ന��ക;

(ബി) െ�ഷ�� ��കെള എ�ഡഡ് �ളായി ഉയ��ക വഴി അവിെട പഠി����ിക��്
എെ�ാെ� സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) ഏെതാെ� െ�ഷ��  ��കളാണ് ആദ�ഘ��ി�  എ�ഡഡ് ��കളായി
ഉയ���ത് എ�് േപ�സഹിതം വിശദീകരി�ാേമാ?

അ�ല�ഴ ഹയ�െസ��റി ��കളിെല അധ�ാപക നിയമനം

3818. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�
��തായി �� �ാ�ക� ആരംഭി�  ; ഓേരാ ��കളി�ം ഏെതാെ� േകാ�ക��ാണ്
അ�മതി ന�കിയത് ;

(ബി) ഓേരാ �� �ളി�ം അ�വദി� �ാഫ് പാേ��  വ��മാ�ാേമാ  ;  ഓേരാ �ളി�ം
നിലവി� എ� അധ�ാപകെര�ം അനധ�ാപകെര�ം നിയമി�ി��് ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ഹയ�
െസ��റി ��കളി�  അഡീഷണ�  േകാ�ക�ം ബാ�ക�ം ആരംഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) 2015-16  അധ�യനവ�ഷം അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ഹയ�  െസ��റി �ളികളി�
�ിരം അധ�ാപകരി�ാ� ത�ികകളി�  താ��ാലിക അധ�ാപകെര നിയമി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) നി�ിത േയാഗ�ത�� താ��ാലിക അധ�ാപകെര കെ��ി നിയമി�ാ� കഴിയാ�
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത് പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� പ�തി

3819. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് അഡീഷണ� �ി�
അക�ിസിഷ� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) അസാപ് നട�ാ�ിയി�� ��കളി�  എെ��ാം സൗകര���  ��തലായി
അ�വദി�ി��്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം േകാ�ക� നട��;
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(ഡി) ��ത േകാ�ക��് േവ� അ��ാപകെര എ�കാരമാണ് നിയമി�ി��െത�ം
അവ�െട േവതന ഘടന�ം വിശദമാ�മാ�േമാ?

മല�റെ� �ീമതി ഷ� ആസിഫ�െട അേപ�

3820. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േമ��റി എ.എം.ഇ.ടി �ളിെല അ��ാപികയായ �ീമതി ഷ� ആസിഫ�െട
അേപ��ം ൈഹേ�ാടതിയി� നി�ം ഇ�ാര��ി�� നി�േ�ശ�ം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�ളള  17757/E2/13/G.Edn  ഫയലി�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സമാനമായ േകസി�  േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  ആ�െ��ാമാണ്
അംഗീകാരം ന�കിയി��ത്  ;  ഒേര വിഷയ�ി�  ഒരാ��് േകാടതി�െട നി�േ�ശ
�കാരം അ�മതി ന��ക�ം മെ�ാരാ��് േകാടതി നി�േ�ശ��ായി�ം
ന�കാതിരി�ക�ം െച��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി�  അ�ിമ തീ�മാനം അടിയ�ിരമായി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

��ി�� ഹയ� െസ��റി �� അ��ാപകെ� ഭാര��് േജാലി

3821. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, െക.���ത് മാ��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

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

(എ) മാേനജ�െട പീഡന�ം ക�േ��ം �ലം ആ�ഹത� െച� മല�റം ജി�യിെല ��ി��
ഹയ�  െസ��റി ��  അ��ാപകെന േനരെ� സ��ീസി�  നി�ം പിരി� വി�
മാേനജ�െട നടപടി ഡി.പി.ഐ റ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത അ��ാപകെ� ഭാര��് സ��ാ�  സ��ീസി�  േജാലി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ��ക��് �തിയ ഹയ� െസ��റി വിഭാഗം

3822. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��ക��് �തിയ ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗം
അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െപ��ാ�� മ�ല�ിെല െവേ�ാല മാ� ബഹനാം സഹദാ ജാേ�ാൈബ�് സിറിയ�
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വലിയ പ�ി�െട അേപ� �കാരം ശാേലം െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളി�
ഹയ� െസ��റി �� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� ��കളിെല ഓേരാ ഡിവിഷ�കളി�ം പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

3823. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല ���ാടി ഗവ:ഹയ�  െസ��റി,  വേ�ാളി ഗവ:  �.പി.,
ൈപേ�ാ�ായി ഗവ:�.പി., തി�വ�� ഗവ: �.പി എ�ിവിട�ളി� ഓേരാ ഡിവിഷനി�ം
എ� വിദ�ാ��ിക� വീതം പഠി��െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിന് അ�പാതമായി ഡിവിഷ�  ��ി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത നടപടിക�  സ�ീകരി�് ഡിവിഷ�  ��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

കാ��ാട് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� സ�ാത��സമരേസനാനി�െട േപര്

3824. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട് മ�ല�ിെല അ�ല�കര മടിെെ� ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി
�ളി� സ�ാത��സമരേസനാനി മടിെെ� ��ി��െ� േപര് ന�കണം
എ�ാവശ�െ��് നല ്കിയ നിേവദന�ി�  തീ�മാനം എ���തി�ളള കാലതാമസം
എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 16-02-2015ന് നട� മടിെെ� �ാമപ�ായ�് േയാഗ�ി�  18/15-� ന�രായി
അ��ല തീ�മാനം െെകെ�ാ�് കാസ�േഗാഡ് ഡി.ഡി.ഇ.  �് മ�പടി ന�കിയി�ം
സ��ാ� തീ�മാനം െെവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ��ക�െട േമാേഡൈണേസഷ�ം ക�ാളി�ി ഇം��െമ��മായി സമ� പ�തി

3825. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ� ��ക�െട േേമാഡൈണേസഷ�ം ക�ാളി�ി ഇം��െമ�് �മായി
സമ� പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിന്
എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ� ��കളിെല�ം ലാ�ി൯, ��-മീ� െഷഡ് എ�ിവ നവീകരി�ി�െ��
സ��ാ�  �ഖ�ാപനം നാളി�വെര �ാബല��ി�  വ�ി�ി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം ന��േമാ;  ��ത നടപടി എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�ം?
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സ��ാ� ��ക�െട ആ�നികവ��രണം

3826. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കെള അ��  േദശീയ നിലവാര�ി�  ആ�നിക വ��രി��തി�
എ�ക�് വിജയി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� ��കെള ��ത നിലവാര�ിെല�ി� എ�റിയി�ാേമാ ; ഇതിനായി എ�് �ക
െചലവഴി� എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളിെല പ�ാ�ല സൗകര�വികസനം സാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� സൗകര��� നിലനി���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ഫി�ായ െക�ിട�ളി� �വ��ി�� ��ക�

3827. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഫി�ായ െക�ിട�ളി�  നട� അ��യന വ�ഷ�ം ��ക�
�വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�ഫി�ായ െക�ിട�ളി�  �വ��ി�� സ��ാ�  എ�ഡഡ്,  അ�എ�ഡഡ്
��ക�െട വിശദാംശ�� ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�ഫി�ായ െക�ിട��  ഉളള ��ക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ��ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ?

��കളി� എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി നിയമനം

3828. �ീ.സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) താ��ാലിക അ��ാപക നിയമന രീതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ക�  േനരി�് അേപ� �ണി�് ഇ�റ�വ� നട��തിന് പകരം എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�് വഴി നിയമനം നട�ാ�  സ��ാ�/ എ�ഡഡ് ��ക��് നി�േ�ശം
ന��േമാ?

ക����ി കട�� ഗവ�െമ�് �ളിെ� വഴി
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3829. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� ക����ി നിേയാജക മ�ല�ിെല കട�� ഗവ�െമ�് �ളിെ�
വഴി നാ�കാ�� �ടി ലഭ�മാ�ണം എ�ാവശ�െ��് ബ�.വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി�്
11/7/2013  �  സമ��ി�ി��  1585/VIP/M  (Edn)  ന��  നിേവദന�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െപ�ീഷ�  േകാ�യം വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ���് അയ�ി��തിെ�
റിേ�ാ��് കി�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക൪�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ഫയ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ബ�െ��
എം.എ�.എ �േ�ാ,  റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�കാ�േ�ാ ഈ ഫയ�
സംബ�ി�് എെ��ി�ം അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത െപ�ീഷന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ഫയ� ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;എ�ി� ഫയ�
ന�� അറിയി�ാേമാ ?

േ�ഹ���ം പ�തി

3830. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിതാേവാ മാതാേവാ മരണെ��േപായി�� വിദ�ാ��ിക��് സാ�ഹ�നീതി വ��് �േഖന
മാസം േതാ�ം ധനസഹായം ന���തി�� േ�ഹ���ം പ�തി�� അേപ�ക�
ഓ� ൈലനായി സ�ീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�െ��ി�ം ബ��രിപ�ം �� അധി�ത�ം
അ�ഹരായി�� ��ികെള ��ത ധനസഹായപ�തിെയ��ി അറിയി�ാതിരി�ക�ം
ഓ� ൈലനായി �� �ഖാ�രം അേപ�ക� സമ��ി�ാ� വി�ഖത കാ�� കാര��ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യി� എ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��ക� സ��ാ�/എയഡഡ് േകാേള�ക�
�വ��ി���്;  ഇതി�  ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ം ഓ�ൈലനായി എ�
അേപ�ക� േ�ഹ���ം പ�തിയി� സമ��ി�ി��് എ�ത് സംബ�ി� വിശദാംശം
ന�കാേമാ:

(സി) അ�ഹതെ��വ�  ഏെറ ഉെ��ി�ം അേപ�ക�  �റയാനിടയായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) േ�ഹ���ം പ�തിയി�െട ധനസഹായം ലഭി�ാ�  അ�ഹതെ�� എ�ാ
വിദ�ാ��ികെള�ം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; ��തലായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം;

(ഇ) േ�ഹ���ം പ�തിെയ��ി�ം അേപ�ിേ�� രീതി�ം സംബ�ി� എ�ാ
വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന���ം അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം അ�ഹരായ വിദ�ാ��ികെളെയ�ാം േ�ഹ���ം
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പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��് എ�് ഉറ�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം;
വിശദാംശം ന�കാേമാ?

തി�വിതാം�� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� ��കളിെല �.പി.- ൈഹ��തല
അ��ാപക�െട സീനിേയാരി�ി ലി�്

3831. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� ��കളിെല �.പി.-  ൈഹ��തല
അ��ാപക�െട സീനിേയാരി�ി ലി�് അവസാനമായി �സി�ീകരി�ത് എ�ാണ്  ;

ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) സീനിേയാരി�ി ലി�ി�  ഉ�െ�ടാ� ആ�െ��ി�ം നിയമനാംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ ഇത് സീനിേയാറി�ി മറികട�ാേണാ െച�ി��ത് എ�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) �തിയ സീനിേയാരി�ി ലി�് �സി�ീകരി��തി� കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ ; എ�ി�
കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട നിയമനം

3832. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി ഹയ� െസ��റി അ��ാപകരായി നിയമനം ലഭി�വർ
വ�ഷ�ളായി സ��ീസി� �ട��തായ �മേ�ട് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി വഴി ഉേദ�ാഗം ലഭി� ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�െട സീനിേയാറി�ി
ലി�ി� നി�ം എംേ�ാ�െമ�്എ�്േച�് വഴി നിയമനം ലഭി�വെര ഒഴിവാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന േജാലി ലഭി� ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക��്
ആ�.ഡി.ഡി പദവി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�രയിെല സ��ാ� ��കളിെല ഒഴി�ളള ത�ികക�

3833. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  വിവിധ സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി,
െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി,  ൈഹ��, അ��ൈ�മറി ��, േലാവ� ൈ�മറി
�� എ�ിവയി� നിലവി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?
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പാഠ��ക�� അ�ടി� വിതരണം െച��തിന് നടപടികൾ

3834. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൾ പാഠ��ക��  അ�ടി�് ���മാ�ം വിതരണം ���ിയാ�ി ഓണ�രീ�
എ��ത� നട�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

വിദ�ാലയ�ളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�

3835. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി/പ�ികവ���ി�  െപ�� ��വ�  ��ിക��ം വിദ�ാഭ�ാസം
ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015 െല ആറാം ���ി ദിന�ിെല കണ�് �കാരം സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�
�േവശനം േനടിയ ��ിക�  എ�;  ജി�ാടി�ാന�ി�  എ�ഡഡ്/സ��ാ�  േമഖല
തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് എ�ഡഡ്/സ��ാ�  േമഖലയി�  ��  വിദ�ാഭ�ാസം
േതടിെയ��വ�െട എ�ം �മാതീതമായി �റ� വ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയ�്തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)

പാഠ��തക��െട വിതരണം

3836. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷം ��  2015  �ലായ് വെര എ� ��ിക�  പ�ാം �ാ�വെര��
�ാ�കളിൽ �േവശനം േനടിയി��െവ�് ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവരി� ഓേരാ �ാസി�ം 2015 �ലായ് 7 വെര എ� ��ിക��് െമാ�ം വിഷയ��െട
പാഠ��തക�� വിതരണം നട�ി ; ഇനി എ� ��ിക��് വിതരണം െച�വാ��് :
ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�ം  ;  ��കം ന�ാ� കഴിയാ�ിെ� കാരണം സഹിതം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�ാം �ാ�വെര ഏെത�ാം �ാ�കളി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
സൗജന�മായി ��കം ന�ം എ�ം ഈ വിഭാഗ�ി�െ��ു� ��ിക�െട എ�ം
എ�െയ�ം ഇവരി� ഉ�െ�ടാ� േ��് സിലബസി�െ��� ��ിക��് എ� �ക
നിര�ിലാണ് ��കം വിതരണം െച��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �സ് വ�ി� ��കം പരി�രി�വ�െട വിതരണം ഏ� ഘ��ിലാണ് ; ��ത ��കം
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സൗജന�മായി ഏെത�ാംവിഭാഗ�ി�� ��ിക��് ന���  ;  സൗജന� നിര�ി�
��കം ലഭി�ാ� ��ിക�  ഏെത�ാംവിഭാഗ�ളിൽെ���രാെണ�റിയി�േമാ;  ;

��ക��െട �ഖ�ാപി�െ�� വില ഓേരാ�ി�ം എ� എ�ം വ��മാ�േമാ ?

�ാ�്��കളി� നവീന സാേ�തിക വിദ�ക�

3837. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�്��കളി�  നവീന സാേ�തിക വിദ�കെള�ി�ാ�  ആവി�രി� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാ�് േബാ��ക�ം പാഠ��ക��ം ഒഴിവാ�ി ���മാ�ം കംപ���വ��രി� �ാ�്
�റിക� ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ  ;  എ�ി� ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളിലാണ് ഇത്
നട�ിലാ�ക ; ഇതിെ� െചലവ് എ�യാണ് എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ?

ഒാ�ഫേന�ക��ം പളളി ദ��ക��ം ��ആ� േകാേള�ക��െമതിെര�� നടപടികൾ

T 3838.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒാ�ഫേന�ക��ം പളളി ദ��ക��ം ��ആ�  േകാേള�ക��െമതിെര സ��ാ�
സംവിധാന��  ശ�താ മേനാഭാവേ�ാെടയാണ് െപ�മാറി വ��െത� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ാ��ാട് ദാ�� ��ഖാ� േകാേളജ് അട���ിയി�േ�ാെയ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദ��ക�േ�ാ ��ആ�  മന:പാഠ �ാപന��േ�ാ അ�മതി ന���തിന്
അധികാര�ാപനം നി�യി�ി�േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ� േപരി�  ��ആ�  മന:പാഠ �ാപന�ളി�
അേന�ഷണം നട�ി �യാസ��  ��ി�� വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ��ം സാ�ഹ�നീതി
വ��ിെ��ം നടപടിക� അവസാനി�ി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

െഐ.എ�്.ആ�.ഡി �െട െട�ി�� �ളിെല അധ�ാപകർ

3839. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഐ.എ�്.ആ�.ഡി �െട െട�ി�� �ളി�ം, അൈ��ഡ് സയ�സ് േകാേള�കളി�ം
എ� �ിരം അധ�ാപക�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ� ഏെത�ാം �ല�ളി� എ� വ�ഷമായി �ട��െവ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇവ൪�് സമയബ�ിതമായ �ലംമാ�ം നട�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ ;
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(ഡി) മലബാ�  േമഖലയിെല ഈ �ാപന�ളി�  �ിരം അധ�ാപകെര നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല അസി.െ�ാഫസ� നിയമനം

3840. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല അസി.െ�ാഫസ� നിയമന�ിന് �.ജി.സി
റ�േലഷന് വി��മായി �ീനിംഗ് െട�് നട�ിയ സാഹചര�ം എ�ായി�� ; �ീനിംഗ്
െട�് പാസായ എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ഇ��വ�വി� പെ���  ;  ഇ��വ� േബാ�ഡ്
ത�ാറാ�ിയ െസല�� ലി�് സി�ഡിേ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സി�ഡിേ��് അംഗീകരി� റാ�് ലി�ി� െന�് പാസാകാ� എ�േപ� ഉ�െ��ി��് ;
വ��മാ�ാേമാ ?

സയ�സ് സി�ി �ാപനം

3841. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സയ�സ് സി�ി �ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി�� ധനം എ�െന കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െകാര�ി േപാളിെട�ിക് േകാേളജി� െമ�ാനി��, സിവി� �ാ�ക� അ�വദി��തിന്
നടപടി

3842. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് േകാേളജി�  െമ�ാനി��, സിവി�  �ാ�ക�
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��തായി നി��ി�്, ഉ�ഘാടനം നി��ഹി� െകാര�ി േപാളിെട�ിക് േകാേളജിെല വനിതാ
േഹാ�ലിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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ഇ��േപാളി കേലാ�സവം

3843. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���  ��യാറി�  ഈ വ�ഷം നട� ഇ��േപാളി കേലാ�സവ�ി�  ആ�ി��
േപാളിെട�ിക് േകാേളജി�  നി�ം എ� വിദ�ാ��ിക�  പെ���ി��െവ�ം
വിദ�ാ��ിക�െട േമ�േനാ��ിനായി എ� അ��ാപകെര നിേയാഗി�ി��െവ�ം
വ��മാ�ാേമാ ; വിദ�ാ��ിക�െട�ം അ��ാപക�െട�ം േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ�െട െചലവിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��െവ�ം താമസസൗകര��ം ഭ�ണ�ം
എവിെടയാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ ടീമി� ഉ�െ�� ഒ� വിദ�ാ��ി േ���ള�ി� ��ി മരണെ���മായി ബ�െ��്
അേന�ഷണം നട��േ�ാ ;

(ഡി) മരണെ�� വിദ�ാ��ി�െട ��ംബ�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�ളള
സാ��ികസഹായ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ രീതിയി� എ� എ� എം േകാ�്

3844. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാെ� സ��കലാശാലകളാണ് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ രീതിയി�  (

ഡി��സ് എജ�േ�ഷ�) എ�എ�.എം. േകാ�് നട��െത�ം അവയി� ഏെതാെ�
സ��കലാശാലക�  നട�� എ�എ�.എം.  േകാ�് േകരള സ��കലാശാല
അംഗീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ ?

എം. ബി. ബി.എസ്. -റാ�് വിവരം

3845. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ണിേവ�ി�ി  2014  ��  മാസ�ി�  നട�ിയ എം.  ബി.  ബി.  എസ്
അവസാനവ�ഷ പരീ��െട റാ�് വിവരം �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആദ�െ�
അ�് റാ�ക� ആ�െ��ാമാണ് ലഭി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം.  ബി.  ബി.  എസ്.  പരീ��െട റാ�് നി��യി��തിന് ഹൗസ് സ�ജ�സി�ം
മാനദ�മായി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) 2014  ��  മാസ�ി�  േകരള �ണിേവ�ി�ി നട�ിയ എം.  ബി.  ബി.  എസ്.
അവസാനവ�ഷ പരീ��െട ഒ�ാം റാ�് മാ�ം �സി�െ���ിയതിെ� സാഹചര�ം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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േപാലീസ് ഐ.ജി. േകാ�ിയടി� സംഭവം

3846. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല എ�.എ�.എം. പരീ�യി� േകാ�ിയടി നട�ിയതിന്
ഒ� േപാലീസ് ഐ.ജി.  െയ ഇ�വിജിേല��  പിടി��ക��ായി�േ�ാ;  ഇേ�ഹം ഈ
സ��കലാശാലയി�  വിജില�സ് വിഭാഗ�ി�  ��്േസവനം അ��ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ിയടി പിടി�െ��ാ�  സ��കലാശാല തല�ി�  എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്
പാലി�ാ��ത്; ഇ�ാര��ി� അവ പാലി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േപാലീസ് വ��ിന് വിവരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) സ��കലാശാലാ സി�ഡിേ��് ഇ�മായി ബ�െ��് അേന�ഷണം നട��േ�ാ;

സാധാരണയായി ഇ�രം അേന�ഷണ�� നട�ാ��താേണാ;  ഇ� സംബ�ി��
കെ���ക� എ�ായി��; ശി�ാനടപടിക� എ�ാണ്?

അറബിക് സ��കലാശാല

3847. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അറബിക് സ��കലാശാല�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��കലാശാല�െട ആ�ാനം എവിെടയാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഭാഷാപരമാ�ം സാ�ാരികമാ�ം ഏെറ �േയാജനം ഉ�ാകാ�� ��ത

സ��കലാശാല �ഖ�ാപനമായി നാേളെറയായി�ം നട�ി�  വ���തി�  �േരാഗതി
ഉ�ാകാ�തിെ� കാരണ��  എെ��ാം;  ഇത് നട�ിലാ��തിന് ഏെറ തട�ം
എവിെട നിെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര �ാധാന�ം ന�കി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�� ഓഫ് െമഡി�� എഡ�േ�ഷെ� അ�മാലി റീജ�ണ� െസ�� അട��� �

3848. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലിയിെല�ം സമീപ ജി�കളിെല�ം സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ിക� െമഡി��
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ആ�യി�� �� ഓഫ് െമഡി�� എഡ�േ�ഷെ� അ�മാലി
റീജ�ണ� െസ�� അട���വാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) ഉെ��ി�  ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇത് സംബ�ി�് ഇറ�ിയി��
ഇ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സ�കാര� സ��കലാശാലക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

3849. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� സ��കലാശാലക�  ആരംഭി��� സംബ�ി�് നയം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട��തിനായി ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ൈവസ്-ചാ�സല� ,േ�ാ-ൈവസ് ചാ�സല�
എ�ിവ�െ�തിരായ വിജില�സ് േകസ്

3850. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ൈവസ്-ചാ�സല�  ,േ�ാ-ൈവസ് ചാ�സല�
എ�ിവ�െ�തിെര വിജില�സ് േകസ് എ���തിന് ���  വിജില�സ് േകാടതി
ഉ�രവി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എഫ്.ഐ.ആ� രജി�� െച�് അേന�ഷണം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം
അേന�ഷണ ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�ം അറി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണ�ിന് ആധാരമായി േകാടതി�െട നിരീ�ണം എ�ായി��;

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയിെല ഡി�ി സ��ിഫി��ി� �മേ�ട്

3851. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല ന�കിയ ഡി�ി സ��ിഫി��ി�  �മേ�ട് നട�തായി
��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ബി.  എസ്.  സി.  ന�ിംഗ് പാ�ായ ��ിക��് എം.  ബി.  ബി.  എസ്.  സ��ിഫി��്
ന��ക��ാേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �മേ�ട് നട� എ� സ��ിഫി��ക�  സ��കലാശാല വിതരണം
െച�ി��് ;

(ഡി) വ�ാജ സ��ിഫി��ക� ന�ാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ  ;  സ��ിഫി��ക�
ത�ാറാ��തിന് ��് ��പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഡി�ി സ��ിഫി��ക�  ന���തിെ� നടപടി �മം എ�ായി��  ;  ഇതി�  മാ�ം
വ��ക��ാേയാ  ;  മാ�ിയത�സരി�് ഇേ�ാ�  സ��ിഫി��് ന��� രീതി
വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) സ��ിഫി��് ന�� നടപടി�മ�ി�  മാ�ം വ��ിയതാരാെണ�് വ��മാ�േമാ  ;

ഇതി� കാരണെമ�ായി�� ;

(ജി) സ��കലാശാല�െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� ബാധി�� ��ത �മേ�ട് സംബ�ി�്
സമ� അേന�ഷണ�ിന് ത�ാറാ�േമാ ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി� �വ��ി�� ഓഫ് കാ�സ് െസ��ക�

3852. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി� �വ��ി�ി�� ഓഫ് കാ�സ് െസ��ക�
നി��ലാ�ിയ സാഹചര��ി�, ��ത െസ��കളി�  പഠനം നട�ിവ�ി��
വിദ�ാ��ിക�െട �ട�പഠന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�
/എം.ജി.�ണിേവ�ി�ി സ�ീകരി�ത് ; വിശദമാ�േമാ ?

സ��കലാശാലക��് �.ജി.സി വകയി��ിയ �ക

3853. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 12-� പ�തിയി�  ആദ� ര�് വ�ഷ�ളിലായി  (2012-13,  2013-14)  േകരള�ിെല
ഏെതാെ� സ��കലാശാലകളി�  എ� �ക വീതം �.ജി.സി വകയി��ിയി��;

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അതി� ഓേരാ സ��കലാശാല�ം ��ത വ�ഷ�ളി� എ� �ക വീതം വിനിേയാഗി�;

എ� �ക വീതം ലാ�ാ�ി; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആയതി�  ഏെതാെ� സ��കലാശാലക�  �.ജി.സി �് വിനിേയാഗ സ��ിഫി��്
ഹാജരാ�ി;  ��ത വ�ഷ�ളിെല വിനിേയാഗ സ��ിഫി��് ഹാജരാകാ�
സ��കലാശാലക� ഏെത�ാം എ�ം അതി�� കാരണം എെ��ം വ��മാ�േമാ ;
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(ഡി) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷം േകരള�ിെല സ��കലാശാലക��ായി �.ജി.സി എ�
�ക അ�വദി� ; തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ ?

പ�ിക് ൈല�റിക��ളള സ��ാ� �ാ�്

T 3854.�ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പ�ിക് ൈല�റിക� �വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാ� �ാ�് ലഭി�� എ� ൈല�റിക�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ൈല�റി �ാ�് ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�ം
ൈല�റിക��് േ�ഡ് അടി�ാന�ി�  �ാ�ായി അ�വദി�� �ക
എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തി�ല�� നാശന���

3855. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� കാലവ�ഷെ��തിയി�  െന�ാറ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം
�േദശ�ളിലാണ് നാശന���ായത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാശന���ായവ��� ന�പരിഹാര �ക സമയബ�ിതമായി ന���തി��
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) എ� �പ�െട നാശന�മാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;  ഇൗ �ക എ�് െകാ��ാ�
കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

റീ-സ�േ�

3856. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1965-�  റീ-സ�േ� സംബ�ി�് �റെ��വി� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ എ�
വ�ഷം െകാ�ാണ് റീ-സ�േ� ���ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�ി��ത് ;

(ബി) എ� �േദശ�ിെ��ം എ� വിേ�ജിെ��ം റീ-സ�േ�യാണ് ���ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�ി��ത് ;

(സി) ��ത സ�േ��് എ� ജീവന�ാ�െട േസവനമാണ് വിനിേയാഗി�വാ� ഉേ�ശി�ത് ;
(ഡി) ഇതി� േവ�ി എ� ജീവന�ാെര നിേയാഗി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(ഇ) എ� �േദശ�ി��ം എ� വിേ��ക�െട�ം റീ-സ�േ� ���ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

നദീ ഗേവഷണം

3857. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികെള�റി�� ഗേവഷണ�ിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് പ�തി�െട ഭാഗമായി നട��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

സീേറാ ലാ�ഡ് െല�് �ീം

3858. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സീേറാ ലാ�ഡ് െല�് �ീം എ�ാണ് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത്  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) സീേറാ ലാ�ഡ് െല�് �ീം ഒ�ാം ഘ��കാരം എ� േപ��് �മി അ�വദി�  ;

ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ന�ാേമാ ;

(സി) സീേറാ ലാ�ഡ് െല�് �ീം �കാരം ഒ��ാലം അസം�ിമ�ല�ിെല എ�
��ംബ���് �മി അ�വദി�ക��ായി ; വിേ�ജടി�ാന�ി� വിശദാംശം ന�ാേമാ?

േകരള െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം - െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല അേപ�ക�

3859. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008െല േകരള െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ �കാരം  2014-2015

സാ��ിക വ�ഷം ഭവന നി��ാണ�ിനായി േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ സമിതി�് ��പാെക
എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  ��ത അേപ�കരി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�
ഉ�െ��� അേപ�ക� എ� ; ��ത അേപ�കെര�റി�് വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� എ�െയ�ം തീ��ാ�ി ; അവയി� െകായിലാ�ി മ�ല�ി�
ഉ�െ��� എ� അേപ� തീ��ാ�ിെയ�് അേപ�ക�െട േപ�വിവരം സഹിതം
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വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇനി�ം തീ��ാ�ാ�� അേപ� എ�  ;  അതി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�
ഉ�െ���ത് എ� ; അേപ�ക�െട േപ�വിവരം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

വടകര താ��ിെല വിേ��കളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

3860. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വടകര താ��ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  എ�െയ�്
ത�ിക തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�മി ഏെ���� നടപടി�മ��

3861. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� ആവശ����ായി �മി ഏെ����തിന് ഇേ�ാ�
സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�് �ാ�ി� �മി ഏെ���േ�ാ� സ�ീകരി�� നടപടി �മ�� എെ��ാമാണ്;
വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  �മി സ��ാരിെ� തെ� മ�് �ാപന���് വി�െകാ���തി��
നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

സമ� �രിത നിവാരണ ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3862. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� �രിത നിവാരണ ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്  ;
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�ളള ധനസമാഹരണം എ�െന നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

�ളഡ് റിലീഫ് -െല േറാഡ് നി��ാണ�ി�ളള മാനദ���

3863. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ളഡ് റിലീഫ്  -� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �തിയ മാനദ��� നി�യി�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) േക�സ��ാ�  മാനദ���  അ�സരി�് േകരള�ി�  ��ത പ�തി
നട�ിലാ�വാ� ��ി��് േനരി�� സാഹചര��ി� ആയത് ���ി �ക വ��ി�ി�്
ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(സി) �തിയ മാനദ��� ഉ�െ��� ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

പ�യ വിതരണ�ിന് പ�തി

3864. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യ വിതരണ�ിന് പ�തി �പികരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

െവളിയം െഎ.എ�്.ഡി .പി. േകാളനി�ാ��്പ�യ�ം ൈകവശേരഖ�ം

3865. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര താ��ി� െവളിയം വിേ�ജി� മാലയി� െഎ.എ�്.ഡി  .പി. േകാളനിയി�
ആെക എ� ഏ�� �മിയാണ് നിലവി��ത് ;

(ബി) ��ത േകാളനിയി�  ആെക എ� ��ംബ�ളാണ് ഇേ�ാ�  വീ� വ�്
താമസമാ�ിയി��ത് ;

(സി) ഇവരി� എ� ��ംബ���് ൈകവശേരഖ, പ�യം എ�ിവ ന�കിയി��് ; േശഷി��
��ംബ�� എ�യാണ് ;

(ഡി) െകാ�ം ജി�ാ കള��െട 5/87 െല L11-17356 /86 - � ന�� ഉ�രവ് �കാരം എ�
��ംബ���് ഇവിെട പ�യം ന�കിയി��െവ�ം ഇതി� എ� ��ംബ�� പ�യം
ൈക��ി അവിെട താമസം ആരംഭി�െവ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഇ) േകരള സ��ാ� റവന� ജി.ഒ (എം.എസ്) ന�� 156 /00 dt.1/6/2000 �കാരം ഇവിെട
എ� ��ംബ���് ൈകവശേരഖ ന�കിയി��െവ�് അറിയി�േമാ ;

(എഫ്) ഇേ�ാ�  ��ത േകാളനിയി�  പ�യ�ം ൈകവശേരഖ�ം ഇ�ാ� എ���ംബ��
�ിര താമസ�ാരായി��് ; ഇവരി� 2000-ന് േശഷം താമസമാ�ിയി��വ�ം പ�യം
ഇ�ാ��മായ ��ംബ�� ഉേ�ാ ; എ�ി� എ� ��ംബ�� എ�് അറിയി�േമാ ;
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(ജി) പ�യം ഇ�ാ��ം  2000-ന് േശഷം �ിര താമസമാ�ിയ�മായ ��ംബ���്
പ�യം/ൈകവശേരഖ ന��വാ� വ��് നടപടി ആരംഭി�ി��േവാ ; എ�ി� ആയതിെ�
നടപടിക�ം �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ  ; ��ത േകാളനിയി��വ��് എ��ം േവഗം
പ�യം/ൈകവശേരഖ ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ൈന�് ഡ��ി െചേ��ി വ�� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ�

3866. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെല ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാെര പക� േജാലി�േശഷം രാ�ികാല േജാലി
�ടി െച��തിന് നി��ഷി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ര�ക�
നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ൈന�് ഡ��ി െച�� ജീവന�ാ��് ന��� വി�മം ഏെതാെ� സമയ�ാണ് ;
(സി) േഡ ഡ��ിേയാട് േച��് ൈന�് ഡ��ി െച�വാ�  ജീവന�ാെര നി�ബ�ി��ത്

മ�ഷ�ാവകാശ ലംഘനമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) മേ�െത�ി�ം വ��കളി�  ഇ�േപാെല േജാലി െചേ��ിവ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� വ��കളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3867. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  റിവ�
മാേനെ��് ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� എെതാെ�യാണ്;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ���ിയാ�ാ�വ ഏെതാ�യാണ്;
(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനായി ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  നി�ം �തിയതായി

എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

റവന� േബസിക് ടാ�് രജി�റി� �മി�െട ഇനം മാ��

3868. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംഘടി�ി�� റവന� അദാല�ക�  വഴി േപാ�ം
പരിഹരി�െ�ടാനാവാ� റവന� സംബ�മായ നിരവധി പരാതിക� ഉെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ�രം പരാതിക� ഏത് രീതിയി� പരിഹരി�ാനാണ്
സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(ബി) പതി�ാ�കളായി �രയിടമായി�ിട���ം എ�ാ� റവന� േബസിക് ടാ�് രജി�റി�
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(ബി.�ി.ആ�) നിലം എ�് േരഖെ���ിയി���മായ ധാരാളം വ�വകക�
സം�ാന�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇത് �ലം ��ത വ�വകകളി� നി��ാണ �വ��ന�ി�ം മ�ം അ�മതി ലഭി�ാ�
സാഹചര�ം ��ി��് ഉ�ാ��െ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� ��ത ��ി��ക� പരിഹരി��തിനായി, ഇ�രം �മി�െട ഇനം സംബ�ി�്
ആവശ�മായ പരിേശാധന സമയബ�ിതമായി നട�ി ബി.ടി.ആ�-�  മാ�ം
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

റവന� വ��ിെല �േമാഷ�ക�

3869. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  ജ�വരി �ത�  റവന� വ��ി�  നി�് വിരമി�വ�  എ�െയ�ം ഏെത�ാം
ത�ികകളി� നി�് എ�േപ� വീതം ഓേരാ മാസ�ം വിരമി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ത�ികകളിേല�് ���മാ�ം �േമാഷ�ക�  നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
�േമാഷ� നട�ി ഒഴി�ക� നിക�ാ� എ� ത�ികക� ഉെ��ം അവ ഏെത�ാം
ജി�കളിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിരവധി അടിയ�ിര സ�ഭാവ�� േജാലിക� നി��ഹിേ�� റവന� വ��ി� ഉ�ാ��
ഒഴി�ക� നിക��തി� കാലതാമസം വ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

ൈവ�ം താ��ിെല �രഹിത��് �മി വിതരണം

3870. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം താ��ിെല ഏെതാെ� വിേ��കളി�െ�� ഏെതാെ� �മിയാണ് (�ലനാമം
ഉ�െ�െട)  �രഹിത��് വിതരണം നട�ിയി��െത�ം ഓേരാ �മിയി�ം എ�
�ണേഭാ�ാ�െളയാണ് തിരെ���ി��െത�ം ഇവ�െട വിശദാംശ��ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വിതരണം െച�െ�� �മി ഏ� വ��ിെ� ൈകവശ��ായി��താണ് എ�റിയി�േമാ;

(സി) �രഹിത��് വിതരണം െച��തിനായി ഇനി�ം �മി കെ��കേയാ
തിരെ���കേയാ െച�ി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� വിശദാംശ�� എെ�ാെ�െയ�ം
ഇതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) �രഹിത��് �മി ന��േ�ാ� അവ� താമസി�െകാ�ി��തിന് സമീപ�തെ� �മി
ന�കാ� നിർേദശം ന�േമാ?

റവന� വ��ി� നി�ം വിരമി�വ�െട�ം ��തായി നിയമി�െ��വ�െട�ം കണ�്
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3871. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം റവന� വ��ി� ഓേരാ ത�ികകളി�
നി�ം വിരമി�വ� എ�െയ�ം ��ത ഒഴി�കെള�ാം ���മാ�ം നിക�െ�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) 2015 െമയ് മാസം റവന� വ��ി� നി�ം എ� േപ൪ ഏെത�ാം ത�ികകളി� നി�്
വിരമി�െവ�ം ��ത ഒഴി�കെള�ാം നിക�െ��ി�േ�ാ എ�ം പറയാേമാ ;

(സി) റവന� വ��ി�  �നിയ�  ���്/െഡപ��ി തഹസി�ദാ�  ത�ികയി�  നിലവി��
ഒഴി�കളി� 2015 ജ�വരി�ത� ഉ�ായത് എ�യാെണ�ം അതി� എ�വീതം ഓേരാ
മാസ�ം �േമാഷനി�െട നിക�െ��െവ�ം ഇനി�ം എ� ത�ികക�
ഒഴി�കിട��െവ�ം അവ ഏെത�ാം ജി�കളി�  എ�വീതമാ��െത�ം
വ��മാ�േമാ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

3872. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�ി� എ� �ക ബാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷമായി ഈ �കയി�  നി�ം ഏെത�ാം ���ിക��് പണം
അ�വദി�ി��് എ�് മ�ലം അടി�ാന�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

3873. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഇന�ി� എ� �ക അവേശഷി�� എ�ം
ഈ ഫ�ിെ� ഉറവിടം എെ�ാെ�െയ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) കഴി� �� വ�ഷ�ി��ി� റിവ� മാേനജ് െമ�ി� നി�ം എ� �ക വീതം ഓേരാ
വ�ഷ�ം േകാ�യം ജി�യി�  െചലവഴി�െവ�ം ഇതി�  എ� �കയാണ് ൈവ�ം
പരിധിയി�  െചലവഴി�ി��െത�ം ഏെതാെ� ���ിക�െ��ം വ�ഷം തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) കഴി� �� വ�ഷ�ി��ി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ിേല�് ൈവ�ം താ��ി�
നി�ം എ� �ക വീതം ലഭി�ി��് എ�് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�ി� നി�ം �ക െചലവഴി��തി�� മാനദ�ം സംബ�ി�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള നി��ാണം
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3874. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണം നട��തിനായി പ�നംതി� ജി�ാ
സമിതി അംഗീകരി�് സം�ാന സമിതി�െട അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� മണിമല,

അ��േകാവി�, പ� എ�ീ നദികളിെല ഇ�വണേ���െ�െട കഴി� 4 വ�ഷെ�
���ിക� ഏെതാെ� എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  എ�െയ��ിന് സം�ാന സമിതി അംഗീകാരം ന�കി;
അംഗീകാരം ലഭി� ���ിക�െട േപ�ം �ക�ം നദി�ം സഹിതം വിശദാംശ�� വ�ഷം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളി� േശഷി�� മ�് ���ിക��് സം�ാന സമിതി അംഗീകാരം
ന�കാതി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ���ിക��് അംഗീകാരം
ന���തിന് സ�ീകരി� മാനദ�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന സമിതി മാ�ിവ� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന���തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന സമിതി അംഗീകാരം ന�കിയ ���ികളി�  ഏെതാെ� ���ിയായി;
അംഗീകാരം ലഭി� ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വടേ�രി�രയിെല േപണാ�കടവി� േ�ാസ് േവ നി��ി��തിനായി േനരെ� ആ൪  .

എം .എഫ്. � അ�മതി ന�കിയി�� 1 േകാടി �പ�െട ���ി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ��ത �ക എ� െച�;  ഇതി�പകരമായി ഏെത�ി�ം ���ി
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ലാ�് ��ിൈലേസഷ� ഓ�ഡ�

3875. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് ��ിൈലേസഷ�  ഓ�ഡ�  �കാരം ഏെത�ാം ജി�ാ കള��മാരാണ് �മി
ഉപ��മാ��തി�� ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി��ത് ;

(ബി) എ� െഹ�� �മി ഇ�ര�ി� ഉപ��മാ�ി എ�് വ��മാ�േമാ ?

മഴ�ാല അപകട സാധ�തക� �റ��തിന് ��ക�ത�ക�

3876. �ീ.എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  മഴ�ാല അപകട സാധ�തക�  �റ��തിന് ആവശ�മായ
��ക�ത�ക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യി� �ര�നിവാരണ വ��ിെ�റ �േത�ക ഒാഫീസ് �വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ�ം ഉപകരണ��ം ലഭ�മാേണാ;

59 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



(ഡി) ര�ാ �വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ക��പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ?

�ീമതി അ� ഡാനിേയലിെ� അേപ�യിേ�ൽ ഉ� നടപടി സംബ�ി�്

3877. �ീ.പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  സ�േദശിനി �ീമതി അ� ഡാനിേയ�  വ�� മ�ി� ന�കിയി��
അേപ�യിേ�ൽ  (  ഫയൽ ന��  76177/L3/2012  -�) എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഫയൽ ക�ാബിന�ി� വ��തിന് ബ�. �ഖ�മ�ി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� എ�ാണ് നി�േ�ശം ന�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത ഫയ� നാളി�വെര ക�ാബിന�ി� വ�ാതിരി��തിന് കാരണം അറിയി�ാേമാ ?

സം�� പരിേശാധന ���ിയാ�ിയ വിേ��കളിെല ക�ഷക��് ൈകവശാവകാശ േരഖ
ന���തിന് നടപടി

3878. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിരി താ��ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളിലാണ് സം�� പരിേശാധന
���ിയാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�� പരിേശാധന ���ിയാ�ിയ ഏെത�ാം വിേ��കളിലാണ് ഇനി�ം സ�െ�
നടപടിക� ���ീകരി�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�� പരിേശാധന�ം സ�െ� നടപടിക�ം ���ിയാ�ിയ വിേ��കളിെല
ക�ഷക��് ൈകവശാവകാശ േരഖ ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആദിവാസി �മിയിെല അനധി�ത ക�ാറി

3879. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കേ�റിയ ആദിവാസി �മിയി�� ഊ�കളിൽ ബിനാമി േപരി�  കരി��  ക�ാറി
നട��െ�� എ� പരാതി ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ?

പര�� വിേ�ജ് ഒാഫീസി� പി.�ി.എസ്.ത�ിക ��ി��

3880. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര��  വിേ�ജ് ഒാഫീസി�  നിലവി�  സ�ീ�റായി േജാലിേനാ��
�ീമതി സീത എ� �തലാണ് േജാലിയി�  �േവശി�െത�ം ഇവ�െട ഇേ�ാഴെ�
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ത�ിക ഏെത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാരിെയ പി.�ി.എസ്.ത�ിക ��ി�് നിയമി��തിേല�് അേപ�
ലഭി�ി��േവാ;  എ�ി�  ആയതിേല�് ഗവ�െമ�് സ�ീകരി� േമ�നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ദീ�ഘനാ�കളായി േജാലി െച�� ജീവന�ാരി എ� പരിഗണന ന�കി ഇവെര
പി.�ി.എ�ായി നിയമി��തിന് തട���േ�ാ;  എ�ി�  അവ ഒഴിവാ�ി അ��ല
നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിനായി മ�ി�് നിക�ിയ �മി

3881. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, രാ� എ�ഹാം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള�ിനായി െക.ജി.എസ്.  ക�നി അനധി�തമായി�് നിക�ിയ
േതാ�ക�ം നീ��ാ�ക�ം ത�ീ��ട��ം ����ിതിയിലാ�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി
വിധി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് എ�ായി��;  ഉ�രവ് നട�ാ��തിന്
സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് വ�േശഷ�ം േകാടതി നി�േ�ശം മറികട�് മ�ി�് നിക�ിയത്
ഉ�െ�െട�� �േദശം വ�വസായ േമഖലയായി റീേനാ�ിൈഫ െച��തിന്
തീ�മാനെമ��ക��ാേയാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് �ൈല  10  െല േയാഗ തീ�മാന��  എെ��ാമായി��;

ആെര�ാമാണ് ഈ േയാഗ�ി� പെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി� േകസി�  ൈഹേ�ാടതി പ�നംതി� ജി�ാ കള��െട േമ�
േകാടതിഅല��ം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) െക.ജി.എസ്. ��് അനധി�തമായി മ�ി�് നിക�ിയ �മിയി� �റേ�ാ�ം മി��മി�ം
ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഇത് എ� അളവ് വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� �മിയിെല ഖനനം

3882. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �മിയി� നി�ം ഖനനം െച�� ധാ����് ഉടമയി� നി�ം അവകാശ ധനം
പിരി��ത് േ� െച�െകാ�� ��ീം േകാടതി വിധി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ� നിലനി��േ�ാ� സ�കാര� �മിയി� നി�ം ഖനനം നട��തിന് �േത�ക
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അ�മതി ആവശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േ� കാരണം സ��ാരിന് അവകാശ ധനമായി ലഭിേ�� എ� �പ ന�െ��ി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േ� നീ�ം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം �തിയ നിയമ നി��ാണ�ി�ം എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇല�� സംബ�ി� താ��് ആഫീസിെല �വ��ന��

3883. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േഹാ����് താ��ി�  നി�ം ഇല��  സംബ�ി�
ഓഫീസ് �വ��ന��  െവ�രി��് താ��ിേല�് മാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

3884. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ വിേ��കളിലായി പ�യം ലഭി ��തി�� എ�
അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� നിലവി��്  ;  ��ത അേപ�ക� ഉടെന തീ��ാ�ാ��
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം.

3885. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േദവി�ളം
നിേയാജകമ�ല�ി� എ� പ�യ�� വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ പ�യ�� വിതരണം െച��തി� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� എ�് വിതരണം െച�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാ?

�നി�തി അട��തി�ളള തട�ം

3886. �ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് കാവി�ംപാറ വിേ�ജിെല ഏെത�ാം ഉടമക�െട �മിയി� നി�ാണ് �നി�തി
സ�ീകരി�ാ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ഇ�കാരം �നി�തി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണ�� എെ��് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ��ടമക�  ഓേരാ���ം എ� �മി വീതം ൈകവശം വ��െ��്
വ��മാ�േമാ?

ചാലിയാ� �ഴയിെല മണ� വാര�

3887. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാലിയാ�  �ഴയി�  നി�ം മല�റം ജി��െട ഭാഗ� മണ�  വാരാ�  അ�മതി
ന��ക�ം േകാഴിേ�ാട് ജി��െട ഭാഗ�് അ�മതി ന�കാതിരി�ക�ം െച��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം െതാഴിലാളിക�  േശഖരി�� മണ�  മല�റം ഭാഗേ��് മാ�േമെകാ�്
േപാ�വാ� സാധി�ക�� എ� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

നദികളി� നി�� മണെല��്

3888. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ഭാരത�ഴ ഉ�െ�െട�� നദികളി�  നി�� മണെല��്
തട�ി��തായി അറി�േമാ ;

(ബി) എ�ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) പാല�ാട്,  മല�റം ജി�കളി�  ഭാരത�ഴ ഉ��െട�� നദികളി�  നി�ം ഒ�
നിയ�ണ�മി�ാെത മണെല��് നട��തായി അറിയാേമാ ;

(ഡി) എ�ി� അതി�� സാഹചര��െള�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ഇ) ��� ജി�യി� നദികളി� നി�ം മണെല��ാ� കഴിയാെത വ��കാരണം നി��ാണ
െതാഴിലാളിക� പണിയി�ാെത ��ി���തായി അറി�േമാ ;

(എഫ്) നി��ാണ േമഖലയി�  വലിയ വില�് വ�ാജമണ�  വി�വ�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) ���  ജി�യിെല മണെല��് തട�െ��ിരി���മായി ബ�െ��് പരാതിക�
ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�ം മണെല��് �ന�ാപി�വാ�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല �രഹിത��് �മി

T 3889.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��മായി �മിയി�ാ�വ��് �മി ലഭ�മാ��തി�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ൈവ�ി� മ�ല�ി� നി�ം ഈ ആവശ��ിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ അേപ�കരി�, കാസ�േഗാഡ് േപാ�� മ� ജി�കളി�  �മി ലഭി��പ�ം
സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാെണ� സ�തപ�ം ന�കിയവ� എ�േപെര�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ഡി) ൈവ�ി� മ�ല�ിെല എ� േപ��് �മി ലഭ�മാ�ിെയ�ം,  എവിെടെയാെ�െയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ?

എടവില�് �ാമപ�ായ�ിെല �മി ഏെ����

3890. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നാമി �നരധിവാസ പ�തി �കാരം ���  ജി�യിെല ക�മംഗലം നിേയാജക
മ�ല�ിെല എടവില�് �ാമപ�ായ�ിെല �മി ഏെ����  നടപടി
���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �മി ഏെ���െവ�ി�  76  ��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തി�� നടപടിക�
���ീകരി�േവാ ;

(ഡി) ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) �നരധിവാസ നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓ�േറഷ� അന�

3891. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ� അന� എ� ജി�കളി� ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി നാളി�വെര എ� �ക ചിലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ി താ��് ഓഫീസിെ� നി��ാണം

3892. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി താ��് ഓഫീസിെ� നി��ാണ�ി� േവ�ി െകാേ�ാ�ി �ാമപ�ായ�്
സൗജന�മാ�ം നിലവി�  �ാമ പ�ായ�് ഓഫീസ് �ിതിെച��തിെ�
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അ����മായ 50 െസ�് �ലം ന�കിയി��് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവിെട െക�ിടം നി��ി��തിന് എം.എ�.എ.�െട ആ�ിവികസന ഫ�ി� നി�ം ര�
േകാടി �പ അ�വദി�തിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഇതിനായി ന�കിയ �മി തരംമാ��ത് സംബ�ി�്  29902/L1/14  ഫയലി�  നട�
ഉ�തതല േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) തരം മാ��� സംബ�ി� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;
(ഇ) �ല�ം ഫ�ം ലഭി�ി�ം െപാ� ആവശ��ിന് �മി�െട തരംമാ�ം നട�ാ�ത്

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി ആവശ�മായ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിേ��ക�

3893. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിേ��ക�െട�ം ��് വിേ��ക�െട�ം കണ�ക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയ വിേ��ക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� ��ംബ���് �മി പതി�ന�കാ� നടപടി

3894. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) (a)  കാസ�േകാട് ജി�യിെല പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളനികളി�  വ�ഷ�ളായി
താമസി�വ�� എ� ��ംബ���ാണ് �മി പതി�ന�കാ�  ബാ�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േകാളിനികളി�  താമസി�വ�� ��ത വിഭാഗ�ിെല എ�
��ംബ���് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �മി പതി� ന�കിെയ�്
താ��്-വിേ�ജ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം �മി പതി� ന�കാ�വ��് ആയത് ന���തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റാ�ിയി� പ�യ വിതരണം

3895. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ിെല �ര�ഴി അലി��ി� എ� �ടംബ���ാണ് പ�യം ലഭി�ാ��ത്;
പ�യം ന���തിനായി സം�� പരിേശാധന എ�ാണ് നട�ിയത്; ഇേ�ാ� ഇവിെട
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പ�യം ന����മായി ബ�െ��് വീ�ം സ�േ� പരിശാധനക�  നട�ിയി�േ�ാ;

എ� പരിേശാധനയാണ് നട�ിവ��ത്;  ഇതിനായി �േത�ക സ�േ� ടീമിെന
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  �േത�ക സ�േ� ടീം പരിേശാധന ���ിയാ�ി റിേ�ാ��്
സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് പ�യം ന���തിനായി ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��്
ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് ലഭി�ത്;  ഇതിേ��  ഇനി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;  എ�േ��് ഇവ��് പ�യം ന�കാ�
കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് ഫയ�  ന��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇേ�ാ�
ഫയ� ആ�െട പ�ലാ��െത�് അറിയി�േമാ?

പാ��ിന് ന�കിയ സ��ാ� �മി�ം പാ��ടി�ിക�ം

3896. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ �ാപന���ം വ��ിക��മായി എ� ഏ��  സ��ാ�  �മി പാ��ിന്
ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ; ഈ �മി�് ഒ�
വ�ഷം ലഭിേ�� പാ��ക എ� �പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) പാ��കയായി കഴി� നാ� വ�ഷ�ളി� പിരി� കി�ിയത് എ� �പയാണ്; വ�ഷം,
ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(സി) നിലവിെല പാ��ടി�ിക എ� �പയാണ്;  വ�ഷം,  ജി� തിരി�� കണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാ��ടി�ിക പിരി��തിന് േകാടതി േ� നിലവി�േ�ാ;  എ� ഏ�� �മി�െട പാ�ം
പിരി��തിനാണ് േ�; ഈ �മി�െട പാ��ക എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പാ��മി തിരി� പിടി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം എ� ഏ��  പാ��മി ൈകവശമി��വ��് പതി�
ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ജി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ��തായി �മി പാ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കി�ിയാ� തീരെ� ൈകേ����

3897. �ീ.വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കി�ിയാ�  തീരെ� ൈകേ����  ഒഴി�ി��തിന്
നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  നടപടിക�  എ��ാം എ�് ഉറ� ന�കിയി�ം ൈകേ����
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�ടിെ�ാ�ിരി��ത�ാെത ഉേദ�ാഗ��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ൈകേ��െമാഴി�ി�� വിഷയ�ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി� ധനസഹായം

3898. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം അ�വദി� ധനസഹായം അേപ�കെ�
താ��കളി�  നി�ം വിതരണം നട�ാെത മ� താ��കളി�  െക�ി�ിട���മായി
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ധനസഹായം വിതരണം നടേ�� താ��ക�  മാറിേ�ാകാനിടയായ സാഹചര�ം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) അത� താ��കളി�  നി�ം വിതരണം നട�ാെത മ� താ��കളി�  കിട��
ചികി�ാസഹായം അടിയ�ിരമായി അത� താ��കളി�  �ടി വിതരണം
നട��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി) ഉ���േചാല താ��ി� നി�ം വിതരണം നടേ���ം എ�ാ� വിതരണം നട�ാെത
എ� േപ�െട ധനസഹായമാണ് ജി�യിെല മ� താ��കളി�  െക�ി�ിട��ത്;
അേപ�ക�െട േപ� വിവര��  വിേ�ജ് തിരി�് ധനസഹായം ഏ� താ��ിലാണ്
എ�ിയിരി��ത് എ�� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) നാളി�വെര ഇ�കാരം െക�ി�ിട�� ധനസഹായം അടിയ�ിരമായ അേപ�കെ�
താ��് �ഖാ�ിരം വിതരണം നട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആട് ഫാം

3899. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാള��  വിേ�ജി�  റീ സർേ�  .  No.11/1-�  െ��
25.91ഏ��  �മി േക�സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� ആട് ഫാം
�ാപി��തിന് വി� ന�കണെമ� ജി�ാഭരണ�ട�ിെ� അേപ�യി�േമ�
തീ�മാനം ആകാ���ലം പ�തി നട�ിലാ�ാ�  പ�ാ� സാഹചര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;(ഫയൽ ന�ർ : 8691/L1/2013/RD) ;

(ബി) G.O.  (Ms)  147/86/RD/21/2/86-െല ഉ�ര� �കാരം േസാഷ��  േഫാറ�റി
വിഭാഗ�ിന് വി�ന��ക�ം ഇ�വെര ഇതി� ��ത വ��് ഒ�ം െച�ാതിരി�ക�ം
െച�� സാഹചര��ി� വീ�ം വീ�ം ��ത വ��ിന് ആവശ��േ�ാ എ� േചാദ�ം
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ഉ�യി�് �മി ആ�ഫാമിന് വി�ത��തിന് കാലതാമസംവ��� നടപടി ഒഴിവാ�ി
��ത േക�സ��ാ� പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ��് വിേ��ക�െട �വ��നം

3900. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� താ��കളിെല വിേ��കളാണ് ��്
വിേ��കളായി ഇേ�ാ�ം �വ��ി��ത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��് വിേ��കളി�  വിവിധ ആവശ����ായി േപാ��വ��് ലഭി�ാ��
േസവന���് അേപ�ക�െട എ���ത� �ലം കാലതാമസ�ം ��ി��ം ഉ�ാ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �� വിേ��കളായി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇേ�ാ�ം �വ��ി�� വിേ��കെള
വിഭജി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ?

പ��രിെല മിനി സിവി�േ�ഷനി� സ��ാ� ഓഫീ�ക��് �റി അ�വദി��തി�ളള
നടപടി

3901. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��രി� നി��ാണം ���ിയായ മിനി സിവി�േ�ഷനി� സ��ാ� ഓഫീ�ക��്
�റി അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ഓഫീ�ക��ാണ് മിനി സിവി� േ�ഷനി� �റിക� അ�വദി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

േതാ���െട ഉടമ� അവകാശം

3902. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട േതാ���െട ഉടമ� അവകാശം അേന�ഷി��തിന് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�
ഉ�രവി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി ജി�യിെല െപ�വ�ാനം വിേ�ജിെല �ാവ��� റ�� ആ�് ടീ ക�നി�െട �മി
സ��ാ� �മിയാെണ� ക�ീഷെ� കെ��ലിെന �ട��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിന് അവകാശെ�� �മി നാളി�വെര ൈകവശം വ�ക�ം
അന�ാധീനെ���ക�ം െച�ി�� േതാ�ം ഉടമക��് എതിെര എ�് നടപടി
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

68 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



(ഡി) ഇ��ി ജി�ാ കള���് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  ന�കിയി�� നി�േ�ശ��
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ?

ചിറയി�കീഴ് താ��ിെല വിേ�ജ് ജീവന�ാ�െട ടി.എ.

3903. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിറയി�കീഴ് താ��ിെല വിേ�ജ് ജീവന�ാ�െട  5/09  �ത� 3/10  വെര�� ടി.എ.

നാളി�വെര മാറി ന�കിയി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) 12/5/2014-െല നം.22910/T2/14  ക�് �കാരം,  റവന� ക�ീഷണറി�നി�ം
ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം റിേ�ാ��് ന�കാ�ത് എ�െകാെ��്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് റവന� ക�ീഷണേറ�്,  തി�വന��രം കളേ��്,
ചിറയി�കീഴ് താ��് ആഫീസ് എ�ിവിട�ളി� നിലവി�� ഫയ�കളി� എെ��ാം
നടപടിക� ���ീകരി�ി�െ��് ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�േമാ ;

(ഇ) ��ത ഫയ�കളിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ ;

(എഫ്) 12/5/2014-�  ആവശ�െ�� റിേ�ാ��് നാളി�വെര ലഭ�മാ�ാ� ജീവന�ാ�
ആെര�ാമാണ് ; അവ�െട േപ�വിവര�ം പദവി�ം വ��മാ�േമാ ;

(ജി) ഫയ�  നടപടിക�  താമസി�ി� ജീവന�ാ�െട േപരി�  എെ��ി�ം നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

േമ��� വിേ�ജി� �നി�തി സ�ീകരി�ാ�തിേ�� നടപടി

3904. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമ���  വിേ�ജിെല ചില ഭാഗ�ളി�  �നി�തി സ�ീകരി�ാ�ത് കാരണം
െപാ�ജന�� അ�ഭവി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�െകാ�ാണ് നി�തി സ�ീകരി�ാ�െത�ം ഇത് പരിഹരി�ാ� എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ി ���ീകരണ കാലാവധി സംബ�ി� �തിയ
ഉ�രവ്

3905. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 31/03/2015-� ��് ���ി ആരംഭി�ാ� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി
���ിക�  റ�ാ��തിന് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  അത്
എ�ാണിറ�ിയിരി��ത് എ�് പറയാേമാ?

(ബി) ഇ�കാരം ഉ�രവിറ�ിയേ�ാ� ഏ�ി� ഒ��ത� ഉ�രവിറ�ിയ തീയതിവെര��
കാലയളവി�  േജാലി ആരംഭി� േക�കളി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്
വ��മാ��േ�ാ, ഇ�രം േക�കളി� എ�ാണ് െചേ��െത�ം േജാലി ആരംഭി�
േക�കളി� അ�വെര��ായ െചല�ക� സ��ാ� ന��േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ിക�  െച� തീ�േ�� തീയതികെള
സംബ�ി�് വ��മായ നി�േ�ശം ���റായി ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ിക��് ആവശ�മായ നി��ാണ സാമ�ിക�
ലഭി��തി�തെ� ഒേ�െറ ��ി��ക�  േനരി�ക�ം േജാലി ആരംഭി��തിന്
കാലതാമസം വ�ക�ം െച�� സാഹചര��ി�  ഇ�ര�ി�  ആരംഭി�
േജാലിക��േപാ�ം െച�തീ��ാ�� സമയം ന�കാ�തര�ി�  ഇ�ര�ി�
ഉ�രവിറ��തി�െറ ഉേ�ശെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ലഭ�ത�റ�ം കാലാവ�ാ ���� �ല�� തട���ം �ലം
െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ിക�  ആരംഭി��തി�ം
���ീകരി��തി�ം കാലതാമസം േനരി�ം എ�് വ��മാ�� സാഹചര��ി�
ഇ�ര�ി�� ���ിക�  ആരംഭി��തി�ം ���ീകരണ�ി�ം കാലയളവ്
ദീ�ഘി�ി�് ഉ�ര��ാ�േമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ി� ���ിയാ�ാ�� കാലാവധി

3906. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31/03/2015-� ��് ���ി ആരംഭി�ാ� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി
���ിക�  റ�ാ��തിന് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്
എ�ാണിറ�ിയിരി��ത് എ�് പറയാേമാ?

(ബി) ഉ�രവ് �കാരം ഏ�ി� ഒ��ത� ഉ�രവിറ�ിയ തീയതിവെര�� കാലയളവി�
േജാലി ആരംഭി� േക�കളി�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് വ��മാ��േ�ാ,

��ത ���ികളി�  എ�ാണ് െചേ��െത�ം അ�വെര��ായ െചല�ക�
സ��ാ� ന��േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

(സി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ിക�  െച� തീ�േ�� തീയതികെള
സംബ�ി�് വ��മായ നി�േ�ശം ���റായി ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
പറയാേമാ?

(ഡി) ആവശ�മായ നി��ാണ സാമ�ിക�  ലഭി��തി�� ��ി��ം കാലാവ�ാ
�ശന��ം നിമി�ം േജാലി ആരംഭി��തിന് കാലതാമസ��ാ��സാഹചര��ി�
ആരംഭി� േജാലിക�  േപാ�ം െച�തീ��ാ�� സമയം ന�കാ� തര�ി�
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ഉ�രവിറ��തി�െറ കാരണെമ�ാെണ�് പറയാേമാ?

(ഇ) േമ�റ� ��ി��ക�  പരിഗണി�് െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി ���ിക�
ആരംഭി��തി�ം ���ീകരി��തി��� കാലയളവ് ദീ�ഘി�ി�് ഉ�ര��ാ�േമാ?

ആദിവാസിക�െട അന�ാധീനെ�� �മി

3907. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക�െട അന�ാധീനെ�� �മി തിരി�് പിടി��തിന്  1975-െല നിയമം
അ�സരി�് എ� േക�കളി�  എ� ഏ��  �മിയാണ് ആദിവാസിക��് തിരി�
പിടി�ന�േക�ിയി��ത്; ഇതിെ� ജി� തിരി�� �മി�െട�ം േക�ക�െട�ം എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1999-െല നിയമം പാ�ാ�ിയതിെന�ട��് 1986 ജ�വരി 24 ന് ��് അന�ാധീനെ��്
5  ഏ�റി�  ��ത�� �മി മാ�ം തിരി�് പിടി�ാ�  മതിെയ� വ�വ� നിലവി�
വ�ി�േ�ാ; എ�ി� 99 െല നിയമം അ�സരി�് സം�ാന�ാെക എ� േക�കളി�
എ� ഏ�� �മി തിരി� പിടി�് ന�കി; ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 1999-െല നിയമം അ�സരി�്  1986  വെര  5  ഏ�റി�  താെഴ �മി ന�െ�� എ�
ആദിവാസിക��് എ� ഏ�� �മി പകരമായി ന�കി എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 1999-െല നിയമം അ�സരി�്  1986-ന് േശഷം ആദിവാസി �മി ആദിവാസിയ�ാ�
ഒരാളിന് ൈകമാ��ത് അസാ�വാെണ� വ�വ� നിലവി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� പല
ജി�കളി�ം ആദിവാസി �മി ൈകേ�റിയി��തായി എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��ത്;
ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആദിവാസി �മി നിയമവി��മായി രജിേ�ഷ�  നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ീം േകാടതി ഉ�രവ�സരി�് ആദിവാസിക��് എ� ഏ��  �മി വീതമാണ്
വിതരണം െചേ��ത്;  ഇതി�  എ� ഏ��  വീതം ഏെത�ാം ജി�കളി�  വിതരണം
െച�?

പ�ാവാലിയിെല ൈകവശ ക ൃഷി�ാ��് ലഭി� പ�യം

3908. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി താ��ിെല പ�ാവാലിയി� എ� ൈകവശ ക ൃഷി�ാ��ാണ് ഇേതവെര പ�യം
ന�കിയി��ത്;

(ബി) ന�കിയ പ�യ�ളി�  വ�േച��ി�� അപാകതക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ
പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പ�ാവാലിയി� ന�കിയ പ�യ�ളിെല അപാകത പരിഹരി��തി�ം, ��തായി പ�യം
ന���തി�ം �േത�ക സ�േ� ടീമിെന നിേയാഗി�ണെമ� ജി�ാ വികസന സമിതി�െട
�േമയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ�ാണ് ജി�ാ കള��െട ക�്
ലഭി�ി��ത്; ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇ�
സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട പ�ലാ��ത്;  ഫയ�  ന��  സഹിതം
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക����ി എൈ�സ് ഓഫീസ് നി��ാണ�ി�ളള �മി ൈകമാ�ം

3909. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി എൈ�സ് സ��ി�  ഓഫീസ് നി��ി��� സംബ�ി�് �മി
ൈകമാ��തിന് ഫയ� ന��  37294/Rev.4/2014  ഫയലിെ� �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ  ;��ത ഫയ�  തീ�മാനമാകാെത കിട��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഫയ�  സംബ�ി�് േകാ�യം കള�േറ�ി�  നി�ം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ  ;

ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

ഉ���േചാല താ��ിെല മിനി സിവി� േ�ഷ�

3910. �ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ���േചാല താ��് ആ�ാനമായ മിനി സിവി�  േ�ഷ�  ഉ�ഘാടനം നട�ത്
എ�ാണ്; നിലവി� ഈ സ��യ�ി� എ� ഒാഫീ�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ഉ���േചാല താ��് ഒാഫീസ്,  മിനി സിവി�  േ�ഷനിേല�് മാ�ി �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നാളി�വെര താ��് ഒാഫീസ്,  സിവി�  േ�ഷനിേല�്
മാ�ാനാകാ�തിെ� സാഹചര�ം വിശദീകരി�ാേമാ ?

പന���ി� കടവ് പാല�ിെ�റ അേ�ാ�് േറാഡ് നിർ�ാണം

3911. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പന���ി� കടവ് പാല�ിെ�റ അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി�വാ�� �ലം സറ��
െച�് റിലി��ിെ��റ് േഫാറം 2010 � ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േഫാ�ക� എവിെടയാണ് ��ി�ി��ത്  ; അവ അടി�ാനമാ�ി ��ത �മി
സ��ാ� �മിയായി �ഖ�ാപി�വാ�� നടപടി എ�ാണ് ആരംഭി�ിത് ;

(സി) ��ത നടപടി െെവ�വാ� ഉ�ായ കാരണം എ�ാണ് ;
(ഡി) �ട� നടപടിക��് ഇേ�ാ�� തട�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ ?
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ക�ാ�േ��് നി��ാണം

3912. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി താ��ി� �െ�ാടി�ാനം, �റി�ി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട േകാ�ൗ�ി�
ക�ാ�േ��് നി��ി�വാ�� പ�തി�് അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) ക�ാ�േ��് നി��ാണ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ക�ാ�േ��് നി��ാണം ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല റിവ�മാേനജ് െമ�് ഫ�് ���ിക�

3913. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം റിവ�മാേനജ് െമ�് ഫ�് വിനിേയാഗി�്
െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ?

�നരധിവാസപ�തി.

T 3914.�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  �ത�  2014-15  വെര�� കാലയളവി�  സം�ാനെ� �രഹിത�െട�ം
ഭവന രഹിത�െട�ം �നരധിവാസ പ�തി�് നീ�ിെവ� �ക എ�  ;  ആയതിന്
െചലവാ�ിയതിെ� വാ�ഷികാടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി� ആെക ��ംബ��െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി� കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ  ;  നിലവി�
പ�തി�െട അവ� വിശദീകരി�ാേമാ ?

ഉ��െപാ�ലി� �മി ന�െ��വ��് പകരം �മി

3915. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് താ��ിെല െപ�വ�ാനം വിേ�ജിെല �ഴി�് �േദശ�്  04-08-1994  �
ഉ�ായ ഉ��െപാ�ലി� �മി ന�െ�� 23 ��ംബ���് ജി. ഒ. (ആ�. �ി.) 196/98/RD,

06-01-98  �കാരം പകരം �മി ന�വാ�� സ��ാ�  ഉ�ര��കാരം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;
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(ബി) ആയ��കാരം എ� ��ംബ���് പകരം �മി ന�ി ;
(സി) �മി ന�െ��വ��് പകരം �മി എ� സമയ�ി��ി� ന�വാ� കഴി�ം ;
(ഡി) ഉ�രവ് �കാരം �മി ന�ാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

�ാ�്�മാ� േ�ഡ്II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3916. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ� -�േരഖ വ��ി� �ാ�്�മാ� േ�ഡ് II െ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��ം
അവയിൽ പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015 േമ� വെര ��ത ത�ികയി�� റി�യ�െമ�് ഒഴി�ക� എ�യാണ്; 2015 േമ�
വെര �ാ�്�മാ� േ�ഡ് I െ� റി�യ�െമ�് ഒഴി�ക� എ�യാണ്;

(സി) ൈബ െ�ാേമാഷ�  വഴി ഒഴി�ക�  നിക��തിന് മതിയായ,  അ�ഹരായ
അേപ�കരി�ാ� സാഹചര��ി�  ഒഴി�കളിൽ േനരി� നിയമനം നട��തി�ളള
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാരാ� �ടിയാ�മാ�െട അവകാശ സംര�ണ�ിനായി നിയമനി��ാണം

3917. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാരാ� �ടിയാ�മാ�െട അവകാശ സംര�ണം ല��മി� ദി േകരള ലാ�് റിേഫാംസ്
(അെമ�്െമ�്) ബി� .1994-ന് േമ� എെ�ാെ� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;

(ബി) കാരാ� �ടിയാ�മാ��് �മി�െട േമ�ളള അവകാശ�ം മ�ം സംര�ി��തിന് �േത�ക
നിയമനി��ാണ�ിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

പ��� താ��് �പീകരണം

3918. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��� താ��് �പീകരണ�മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ജി�ാ കള�റി� നി�ം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) ഏെതാെ� വിേ��കെളയാണ് നി��ി� താ��ി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഡി) താ��ിെ�റ �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

�രഹിത��് �മി
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3919. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� �മി എവിെടെയാെ� എ� �രഹിത��ായി
ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

3920. �ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി നട�ി�് സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിലയി��� റിേ�ാ��ിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം ജി�കളി�  ഏെത�ാം വിേ��കളി�  ഏെത�ാം സ�േ�
ന��കളി�  എ� ഏ���മി എ� ��ംബ���് വിതരണം െച�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട്,  ഇ��ി,  ക��, തി�വന��രം ജി�കളിെല �ണേഭാ�ാ��െട
പ�ികലഭ�മാ�ാേമാ;

റീ സ�േ� സംബ�ി�് ഉ�ാ�� �മി സംബ�മായ പരാതിക�

3921. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ സ�േ� സംബ�ി�് ഉ�ാ�� �മി സംബ�മായ പരാതിക�
പരിഹരി��തിേല�ായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ�ീ�  ലാ�് കം���്  (ALC),  സ�േ� അദാല�് എ�ീ �പരാതിക�  റ�്
െച��തിന് നിലവി�  നിയമ വ�വ�ക�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ� വ�വ��െട
അടി�ാന�ിലാണ് ഇേ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ; ��ത
വ�വ�ക� ഉ�ട�ം െച� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ.  എ�. സി അേപ�ക�, സ�േ� അദാല�് അേപ�ക�  എ�ിവ റ�്
െച��തി�� നിയമപരമായ അധികാരം ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ���ാെണ�ം
അ�ര�ി�  െച�േ�ാ�  പാലിേ��� നടപടി �മ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം
അറിയി�േമാ?

കയ� േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ� ആവി�രി� ക�� പ�തിക�

3922. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, �ഡി �യിസ്
,, അ�വ� സാദ�്
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,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് കയ�  േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ�  എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ

(ബി) ഇ�ാലയളവി� കയ� േമഖല�� ബ�ജ�് വിഹിത�ി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം എ�ത ശതമാനം വ��നവാണ് വ��ിയി��െത�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇത് �ലം കയ�  േമഖലയി�  എെ��ാം േന��ളാണ് ഉ�ായി�ളളെത�്
വിശദമാ�േമാ?

കയ� േമഖലെയ നവീകരി��തി�ളള പ�തി

3923. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കയ�  േമഖല �ന��ീവി�ി��തി�� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

കയ� ക�ീഷ� �പാ�ശക�

3924. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എം.ച��
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കയ� ക�ീഷ� ന�കിയ �പാ�ശക� നട�ാ��തിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െതാ�് സംഭരണ�ിനായി �പീകരി� ക�േസാ�ഷ���െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇതിനായി നി�േ�ശി�ി�� അെ��് േബാഡി േഫാ�  കയ�  (എ.ബി.സി.)
�പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) കയ�  േമഖലയിേല�് ആവശ�മായ യ���െട നി��ാണ�ിനായി സ��ാ�
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ഉടമ�തയി� ആരംഭി� ക�നി �വ��ി��േ�ാ ; ഇവിെട നി�ളള ഉ�പ���
കയ� േമഖല�് ലഭ�മാ��േ�ാ ?

െതാ�് സംഭരണ�ം ചകിരി ഉ��ാദന�ം .

3925. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െതാ�് സംഭരണ�ി�ം ചകിരി ഉ��ാദ�ി�ം േവ�ി എെ��ി�ം
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���ൾ എെ��ാമാണ് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

െതാ�് േശഖരണ�ി� ��ംബ�ീ�െട പ�ാളി�ം

3926. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷ�ം കയ�  നി��ാണ�ിനായി എ� ട�  ചകിരിയാണ്
ആവശ���െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇതി�  സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� ചകിരി
എ� ട�  എ�ം തമിഴ് നാ�ി�  നി�ം ഇറ�മതി െച��ത് എ�െയ�ം
െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) െതാ�് സംഭരി��വ��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന���ത്  ;  ഇേ�ാ�
ഉണ�െ�ാ�ി�ം പ�െ�ാ�ി�ം ന��� വില എ�െയ�ം െതാ�് സംഭരി�
ന���വ��് ന��� �തിഫലം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െതാ�് േശഖരി�� േജാലി ��ംബ�ീെയ ഏ��ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  ഓേരാ
ജി�യി� നി�ം ��ംബ�ീക� േശഖരി�� െതാ�് ഒ� നി�ിത �ാന�് എ�ി�്
ഒ� ആ�യിേലാ, ഒ� മാസ�ിേലാ ആല�ഴയി� എ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) കയ�  േമഖലയി�  ��ത�  യ�വ��രണം ഏ�െ����തിെ� ഭാഗമായി
ഇലേ�ാണിക് റാ�് ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  െതാഴിലാളിക��്
ഇലേ�ാണിക് റാ�് സൗജന� നിര�ി� ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വിേദശയാ�ക�
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3927. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം കയ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കയ�  /കയ�����െട മാ���ിം�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാരിെ� കാല�്
മ�ിയട��� ഉേദ�ാഗ��മാ�െട സംഘ��  എ� തവണ വിേദശയാ�
നട�ിെയ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ സംഘ�ി�ം മ�ി��െ�െട എ�േപ� ഉ�െ��ി��ായി��െവ�ം എെത�ാം
രാജ��ളി�  എ� ദിവസം െചലവഴി�െവ�ം ആയതി�േവ�ി എ� �ക
ഏെത�ാമിന�ി� െചലവഴി�െവ�ം ഓേരാ സ��ശന�ിേ��ം അടി�ാന�ി��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

പാചകവാതക വിതരണ ച���

3928. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാചകവാതക വിതരണം സംബ�ി�ളള ച��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

വിതരണ ഏജ�സിക� ഈ ച��� പാലി�� െ��് ഉറ�് വ���േ�ാ;

(ബി) �ര��െട ഭാഗമായി ഏജ�സി �േത�ക വാഹന�ളി�  സിലി��ക�
ഉപേഭാ�ാ���് എ�ി��േ�ാ;

(സി) തി�വന��ര�് �ീകാര��ളള �ീല�ി ഗ�ാസ് ഏജ�സി �ര�ാ
സംവിധാനമ�സരി�് വാഹന�ളി�  ഗ�ാസ് വിതരണം നട�ാെത ഉപേഭാ�ാ��
സ�കാര�വാഹന�ളി�  ഗ�ാസ് െകാ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േവ��
െതാഴിലാളികേളാ �ര�ാസംവിധാന�േളാ ഇ�ാെത �വ��ി�� ��ത ഗ�ാസ്
ഏജ�സി�െട േമ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഭ�ണസാധന വില നിയ�ി�ാ� നിയമം

T 3929.�ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��കളിെല ഭ�ണസാധന വില നിയ�ി�ാ�ളള നിയമ�ി�  ഭ�ണവില
നിയ�ി�വാ�ം േഹാ��ക��് േ�ഡ് ഏ�െ���വാ�ം എെ��ാം വ�വ�കളാണ്
ഉ�െ�ാ�ി�വാ� ഉേ�ശി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� നിയമനി��ാണ��ിയ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ിെ� താ�വില
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3930. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  െന�ിെ� എം.എസ്.പി.  50/-  �പ ��ിയത് കാരണം േകരള�ിെല
�ഷി�ാ��് നിലവി� ന�ി വ��  19/- �പയി� എ� �പ ��ത� ന��വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) താ�വില ന�ി െന� സംഭരി�യിന�ി� സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷന് സ൪�ാ൪
എ� �പയാണ് ��ത� ന��വാ��ത്;

(സി) സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷ� ഇതി� േവ�ി വിവിധ ബാ�കളി� നി�് എ� �പ
കടെമ��ി��്;

(ഡി) ��ത കട�ിന് ഓേരാ ബാ�ിേല�ം പലിശ നിര�് എ�യാണ്;
(ഇ) ഈ വ�ഷെ��ം അ�� ര�ാംവിളയിേല�ം െന�്, താ�വില�് സംഭരി�വാ� എ�

�പ ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��ത്;
(എഫ്) ഇതി� എ� �പയാണ് ഈ ബ�ജ�ി� താ�വില�് േവ�ി നീ�ി വ�ിരി��ത്?

ഒ� നിേയാജക മ�ല�ി� ഒ� മാേവലി േറഷ�കട

3931. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി�
സൈ��ം ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  സാ��ിക വ�ഷം ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� �കാരം ഓേരാ നിേയാജക
മ�ല�ി�ം ഒാേരാ മാേവലി േറഷ�കട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ��വ�  നിേയാജക മ�ല�ി�ം അ�വദി�ക��ാേയാ  ;  ഇെ��ി�
ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�� ബാ�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല��േ�ാെടയണ് പ�തി ആരംഭി�െത�് അറിയി�േമാ ; ഇതിനായി
ബ�ജ�ി� നി�് എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ ?

�തിയ േറഷ� കാ�� വിതരണ�ം കാർഡിെല വിവര��െട ആധികാരികത�ം

3932. �ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ േറഷ�  കാ�ഡി�  നി�ം വ�ത��മായി എെ��ാം വിവര�ളാണ് �തിയ കാ
��കളി� ഉ�െ���ിയി��െത�ം �തിയ കാ��ക�െട ഉപേയാഗം നിലവി�വ�
കഴി�േ�ാ� ഏെത�ി�ം സ��ിഫി��ക��് പകരം േറഷ� കാ�ഡ് ഉപേയാഗി�വാ�
കഴി�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ

(ബി) േറഷ�  കാ�ഡിെല വിവര���് കാ�ഡി�  ഉ�െ�� വ��ിക�  ന���തില�റം
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എെ��ി�ം ആധികാരികത ഉേ�ാെയ�ം ഒ� വ��ി െത�ായ വിവര�ളാണ്
ന�കിയി��െത�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�വാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ ?

�തിയ േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം

3933. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ംബ���ളള �തിയ േറഷ�കാ�ഡ് വിതരണം എ�േ��്
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ� അറിയി�ാേമാ?

�തിയ േറഷ�കാ�ഡിെല വിവര��

3934. �ീ.സി.ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ േറഷ�കാ�ഡി� എെ��ാം വിവര�ളാണ് ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�കാ�ഡ് ഒ�ിന് എ� �ക ഈടാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറഷ� അരി

3935. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  അരി കട�ിെ�ാ�േപായ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  നിലവി��്
എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2015  ജ�വരി �ത� �� 30  വെര ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� രജി�� െചയ്
തി��് എ�് െവളിെ���ാേമാ ?

��തര േരാഗം ബാധി�വ�െട േറഷ� കാ��ക� ബി.പി.എ� ആ��തി�� തട�ം

3936. �ീ.പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�, കി�നി േരാഗം, തലേ�ാറിെ� േരാഗം �ട�ി ��തരമായ േരാഗം ബാധി�വ�
ഉ�െ�� േറഷ�  കാ��ക�  ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ി ന���തിന്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ ;

(ബി) േമ�  പറ�വ�െട േറഷ�  കാ��കളി�  ഇ�കാരം തി���ക�  വ���തിന്
എ�ാണ് െചേ��ത്  ;  ഇതി�േവ�ി സമ��ിേ�� േരഖക�  എെ��ാമാണ്  ;

ഇതിെ� നടപടി�മ��  വ��മാ�േമാ  ;  ഇ�കാരം ബി.പി.എ�  വിഭാഗ�ിേല�്
മാ��തിന് അേപ��ം അ�ബ� േരഖക�ം സമ��ി�െ��ാ�  എ�
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ദിവസ����ി� േറഷ�കാ�ഡി� മാ�ം വ��ി തിരിെക ലഭി�െമ�് പറയാേമാ ;

(സി) ��തരമായ േരാഗ��  ബാധി�വ�ം ബി.പി.എ�  വിഭാഗമായി�ം േറഷ�  കാ�ഡി�
െത�ായി എ.പി.എ�.എ�് േരഖെ���ി ലഭി�വ�മായ ആ�ക��് േറഷ� കാ�ഡി�
ബി.പി.എ� എ�് തി��ി കി��തി�േവ�ി ജി�ാ കള�േറ�കളി�ം താ��് സൈ�
ഓഫീ�കളി�ം എ�േ�ാ� വിവിധ തട��� ഉയ��ി അവെര തിരി�യ�� നടപടി
ജീവന�ാ� സ�ീകരി�� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇ�കാര�� േക�കളി�
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�ിക േഗാ� വ�� ��ംബ���് േറഷ� കാ�ഡ്

T 3937.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� പ�ിക േഗാ� വ�� ��ംബ���ാണ് അേപ� ന�കിയി�ം േറഷ�  കാ�ഡ്
ഇ�ാ�ത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് ന�കാ� ൈവ��� െകാ�് ഇവ��് ലഭിേ�� ഭ��ധാന���
കി�ാതാ�� �ിതി ഉ�ാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� കാരണം
വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ� പ�ിക േഗാ� വ���ാ�െട േറഷ� കാ�ഡി�� അേപ�യാണ് ഓേരാ ജി�യി�ം
െക�ികിട��ത് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ിന് എ��ം േവഗം േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െന�് സംഭരണം

T 3938.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 സാ��ിക വ�ഷം എ� ട� െന�് സംഭരി� ; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െന�് സംഭരി�യിന�ി� ക�ഷക��് എ� �ക ഇനി�ം ന�േക���് ;
(സി) സംഭരണ�ിനായി െന�് ന�കിയേശഷം നാളി�വെര പണം ലഭി�ാ� എ� െന�

ക�ഷക� ഉെ��ം ഏെത�ാം സംഭരണ േക��ളി� െന�് ന�കി എ�ം ജി� തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�രം ക�ഷക��് എ� ദിവസ�ിനകം നിലവിെല നിയമ�കാരം പണം
ന�േക���് എ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഇത് പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാം എ�ം ഇവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) െന��ഷി�് േവ� സഹായം ന��തി�ം ഉ�ാദി�ി�� െന�് യഥാസമയം
സംഭരി��തി�ം,  ആയതിന് യഥാസമയം പണം ലഭി��െവ�് ഉറ�വ���തി�ം
ഒ� െന�  ക�ഷക ക�ീഷ�  �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ  ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?
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േറഷ� വിഹിത�ിെല �റവ്

3939. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക��ി�  �തിയ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം,  േകരള�ിന് ��കാല�ളി�
ന�കിവ�ി�� േറഷ�  വിഹിത�ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  വിശദമായ റിേ�ാ��്
ന��േമാ?

േറഷ� വ�ാപാരിക� േനരി�� ����

3940. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  വ�ാപാരിക�  േനരി�� ����  സംബ�ി�് ഓ�  േകരള േറഷ�  ഡീേല�്
അേസാസിേയഷ�  സ��ാരിന് നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� വ�ാപാരിക�െട സമരം ഒ�തീ��ാ��തിന് നട�ിയ ച��യി� എെ��ാം
ധാരണകളാണ് സ��ാ�മായി ഉ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇവ പാലി��തി�  സ��ാ�  വി�ഖത �കടി�ി��തായ ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േറഷ� വ�ാപാരിക� േനരി�� �യാസ�� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��്ഒ� �പ� െകാ��� അരി

3941. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം താ��ിെല,  ബി.പി.എ�, എ.പി.എ�  കാ��ടമകളായ േതാ�ം
െതാഴിലാളിക��് ഒ� �പ� െകാ��� അരി  ,  പ�രിയാണ് എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ���ലരി വിതരണം െച�ാ�  എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ ;

(സി) സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ���ലരി വിതരണം നട��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��ാ�ളള അരി വിതരണ�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�േമാ?

േറഷ� ഭ��ധാന���െട�ം മെ���െട�ം ക��ട�്

3942. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2011  േമയ് മാസ�ി�േശഷം എ� ട�  േറഷ�  ഭ��ധാന���ം മെ���ം
ക��ട�് നട�ിയതായി കെ��ിയി��്  ;  വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി�ളള കണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി�  എ� ട�  ഭ��ധാന���ം മെ���ം േപാലീ�ം സിവി�സൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ��ം േച��് പിടിെ���ി��്  ;  വ�ഷം,  ജി� എ�ിവ തിരി�� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േറഷ�  സാധന��െട ക��ട�മായി ബ�െ��് എ� സിവി�  സൈ�സ്
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിെയ��ി��് ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) കഴി� നാ� വ�ഷ�ളി�  അ�വദി� ഭ��ധാന���, മെ�� എ�ിവ
ഉ�െ�െട�� േറഷ� സാധന��െട അളവ് വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) േക�ം അ�വദി� ഭ��ധാന���ം മെ���ം ഉ�െ�െട�� േറഷ� സാധന��
���മാ�ം സം�ാനം എ��ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

സംേയാജിത െപാ� വിതരണ സ�ദായം

3943. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എ.പി.അ����ി
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ���  -  ബേയാെമ�ിക് ഐഡ�ിഫിേ�ഷ�  അടി�ാനമാ�ി�� സംേയാജിത
െപാ� വിതരണ സ�ദായം നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല����ം �വ��ന രീതി�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇത് �ലം ഉപേഭാ�ാ���് എെ��ാം േന��ളാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ഇ) എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ഇതിന് ലഭി��ത് ; വ��മാ�േമാ ?

നിലവിെല േറഷ� കാ��ക�െട കണ�്

3944. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ല�ം േറഷ� കാ��ക��്; അതി� എ.പി.എ�. എ�;

ബി.പി.എ�. എ�; എ.എ.ൈവ എ�; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം എ� എ.പി.എ� കാ��ക� ബി.പി.എ� ആ�ിയി��് ;
എ� ബി.പി.എ� കാ��ക� എ.പി.എ� ആ�ിയി��് ; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ജീവന�ാരി� (േക�- സം�ാന- െപാ�േമഖല) എ� േപ��് ഇേ�ാ�
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ബി.പി.എ� കാ��ക��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� നി�േ�ശം പാലി�് ബി.പി.എ�  കാ��ക�  എ.പി.എ�  കാ��കളാ�ി
മാ�ിയ എ� േക�-സം�ാന-െപാ�മഖലാ ജീവന�ാ��്; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) എ.പി.എ� കാ��ക��ം ബി.പി.എ� കാ��ക��ം ന�കാനായി ഓേരാ മാസ�ം
േക� സ��ാ�  അരി ഉ�െ�െട എെ��ാം ഭേ��ാ���ളാണ് ന���ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എ.പി.എ�  കാ��ക�  ബി.പി.എ�  ആ�ാ�ം ബി.പി.എ�  കാ��ക�  എ.പി.എ�
ആ�ാ��� മാനദ��� എെ��ാം; സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

സിവി� സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� �വ��നം

3945. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�  സൈ�സ് േകാ��േറഷെ� �വ��നം ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�്
വ�ാപി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം രാജ��ളി�;

(ബി) ഡ�ഹി,  േബാംെബ േകരള ഹൗ�കളി�  �ീമിയം വി�നശാലക�  �റ�്
�വ��ി��േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��നം �വാസികളായ േകരളീയ��് എ�മാ�ം
�േയാജനകരമായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സിവി�  സൈ�സ് ഔ�് െല�കളി�  അവശ�സാധന��
ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ിഡി നിര�ി�� നിേത�ാപേയാഗ സാധന��

3946. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക.അജിത്
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം ഉപേഭാ�
സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15-�  നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  സ�ിഡി നിര�ി�  വി� വകയി�
സൈ�േകാ�് ന���ായി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  എ� �ക ന���ായി�െ��്
െവളിെ���േമാ ?

സൈ�സ് േകാ�േ�േറഷെ� ഔ�് െല�കളിെല പ�ികജാതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െട
സഥലംമാ�ം

3947. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരളാ േ��് സിവി� സൈ�സ് േകാ�േ�േറഷെ� ഔ�് െല�കളി� േജാലി േനാ��
െഡപ�േ�ഷ�, ഡയറ�് വിഭാഗ�ളിെല പ�ികജാതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െട
സഥലംമാ�ം സംബ�ി�് ഒ� െപാ� മാനദ�ം �പീകരി�േമാ ;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ���് ഒ� ഔ�് െല�ി� �ലംമാ� ഭീഷണിയി�ാെത �റ�ത് ��്
വ�ഷ�ാലം േജാലി േനാ��തി�� സൗകര�ം ഉറ�ാ�േമാ ;

(സി) സൈ�േകാ�െട തി�വന��രം േമഖലാ ഓഫീസിെ� പരിധിയിെല താ��്
ഡിേ�ാക��് കീഴിെല ഔ�് െല�കളിെല െഡപ�േ�ഷ�, ഡയറ�് വിഭാഗ�ളിെല
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാരി� 2014-15 വ�ഷം രേ�ാ അതിലധികേമാ തവണ �ലം മാ�െ��
എ� ജീവന�ാ��് ; ഇവ�െട േപ� വിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) സ�ഹ�ിെല ��ബല വിഭാഗ�ി�െപ� ഇവെര ഡിേ�ാ മാേനജ�െട താ�ര��കാരം
�ലംമാ��ത് തടയാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(എഫ്) ��ത ജീവന�ാ�െട  (ഔ�് െല�്)  ആവശ��കാരമ�ാെത �ലം മാ�ി പീഡി�ി��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക�ം അ�വദി� േറഷ� ഭ��ധാന���െട�ം മെ���െട�ം അളവ്

3948. �ീ.എ.െക.ബാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  േമയ് മാസ�ി�  സം�ാന�ിന് േക�ം അ�വദി� േറഷ�
ഭ��ധാന���െട�ം മെ���െട�ം അളവ് വ��മാ�േമാ;  അ�് േകരള�ിന്
ലഭിേ��ിയി�� അളവ് എ�യായി��;  േകരളം എ� ട�  ഭ��ധാന��ം
മെ���മാണ് ആവശ�െ��ി��ത്;

(ബി) 2011  േമയ് മാസ�ി�  എ� േറഷ�  കാ��കളാണ് ഉ�ായി��ത്;  തരം തിരി�
അവ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;ഈ ഓേരാ തരം കാ��ക��ം അ�് അ�വദി�ി��
ഭ��ധാന��ിെ��ം മെ���െട�ം അളവ് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2015  േമയ്  /  ��  മാസ�ി�  സം�ാന�ിന് മാ�ം അ�വദി� േറഷ�
ഭ��ധാന���െട�ം മെ���െട�ം അളവ് വ��മാ�േമാ; ലഭിേ��ിയി�� അളവ്
എ�യായി��; േകരളം എ� ട� ഭ��ധാന���ം മെ���മാണ് ആവശ�െ��ത്;

(ഡി) ഇേ�ാ�  നിലവി�  എ� േറഷ�  കാ��കളാണ് സം�ാന�് ഉ�ത്;തരം തിരി�
അവ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;  ഓേരാതരം കാ�ഡി�ം ഇേ�ാ�  അ�വദി��
ഭ��ധാന��ിെ� അളവ് വ��മാ�േമാ?

ഭ�ണവില നിയ�ി��തിന് നിയമനി��ാണം

3949. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േഹാ��കളിെല ഭ�ണവില നിയ�ി��തിന് അടിയ�രമായി നിയമനി��ാണം
നട��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ചാല�ടി െകാര�ി ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി�് ബി.പി.എ�. െപ�മി�്

3950. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ി �ാം ത��് േരാഗാ�പ�ി�് നിലവി�  അ�വദി�ി�� എ.പി.എ�  െപ�മി�്
ബി.പി.എ� ആ�ി മാ�ി കി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇവ��് ബി.പി.എ�  െപ�മി�് അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ
അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പീ�ി� ബസാ�ക�െട �വ��നം

3951. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 14  ജി�ാേക��ളി�ം ഉ�ായി�� പീ�ി�സ് ബസാ�ക� �വ��ി��േ�ാ;  ഇവ
�വ��നം നി��ാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

േകരള�ിെല പഴം- പ��റി സംഭരണ�ം സം�രണ�ം .

3952. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിൽ പഴം-  പ��റി സംഭരണ�ി�ം സം�രണ�ി�ം േവ�ി ഭ��
വ��്എെ��ി�ം പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

േറഷനരി�െട ക��ട�്

86 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



3953. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷനരി�െട ക��ട�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് തട��തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഇ�ര�ി� സ�കാര�മി�കളിെല�� േറഷനരി പാ��കളിലാ�ി�ം,  െപാടിയാ�ി�ം
മ�ം വിപണനം െച��ത് കെ���തിന് എെ��ാം പരിേശാധനക�
നട��െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��  വ�ഷം �പമാ�ം നട�ി േറഷനരി വിതരണം െച� എ� േക�ക�
കെ��ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിതരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ം  ,േറഷ�  സാധന��െട
കരി���ം  ,��ിവ�ം  ,ക��ട�ം തട��തി�ം ശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

പീ�ി�സ് ബസാ�ക�

3954. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  മാ���ക�  നവീകരി�് പീ�ി�സ് ബസാ�ക�  ആ��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�ി� �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�� ന��േമാ;  ഇ�െകാ�്
ജന���ളള �േയാജനം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�ൾ പീ�ി�സ് ബസാറി�  ലഭി��തി�ളള സൗകര�ം
ഒ��േമാഎ�് വിശദമാ�േമാ ?

അ�ല �ഴ മ�ല�ിെല കർഷകർ�് നൽേക� െന�ിെ� സംഭരണ വില

3955. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല �ഴ മ�ല�ി�  നി�ം കഴി� സീസണി�  െന�് സംഭരി� വകയി�
ക�ഷക��് എ� �ക ന��വാ��് എ�ം �ക എ�് െകാ��തീ��െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷകരി� നി�ം െന�് സംഭരി�� സമയ�് തെ� െന�ിെ� വില ക�ഷക��്
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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സെെ�േകാ�െട ലാഭന���

3956. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സിവി�സെെ�സ് േകാ��േറഷ� സ�ിഡി നിര�ി� വി��� സാധന��െട വില
���ി നി�ിയി�ണെമ�ാവശ�െ��് സെെ�േകാ ന�ിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ക�ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളിതവെര സെെ�േകാ��ായ ലാഭന���
സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

സെെ�േകാ�െട െന�് സംഭരണം

3957. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സെെ�േകാ സംഭരി�� െന�ിെ�റ വില ന���തി� നി�ം ബാ�ക� പി�ാറിയത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിെല ഏെത�ാം ബാ�കളാണ് പി�ാറിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കരാറി� നി�ം ബാ�ക� പി�ാറാ��ായ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആല�ഴ ജി�യി� നിലവി� െന�ക�ഷക��് െകാ��ാ�� �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

�മി രജിേ�ഷനി��ായ �റവ്

3958. �ീ.എസ്.ശർ�
,, െക.െക.ജയച��
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷെ� അേപ�ി�്,  2014-�  സം�ാന�് �മി രജിേ�ഷ�  �റ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എ� �റവ് ഉ�ായതാ യാണ് കെ��ിയി��ത്: :
(സി) അതിനിടയാ�ിയ കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) അമിതഫീ�ം അ�ാേയാഗിക നി�േ�ശ��ം ഇതിന് കാരണമായതായി ക���േ�ാ ;

(ഇ) ���ാ� ന���തി�ളള നിബ�നക� ���ിയി�േ�ാ ;

(എഫ്) വ���െട ബാ��താ വിവരണ�ി�ളള സ��ിഫി��് ഫീസ് വ��ി�ി�ി�േ�ാ ?
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ആ�യ ചാരി�ബി� ��്

3959. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ളളി സബ് രജി�ാ�  ആഫീസി� 2007  ഡിസംബ� മാസ�ി� ആ�യ എ�
േപരി�  ഒ� ചാരി�ബി�  ��് രജി��  െച�ി�േ�ാ;  ��ത ��ിെ� അ�െ�
െചയ�മാ�, ര�ാധികാരി,  മ�് അംഗ��  എ�ിവ�  ആെര�ാമായി��;

വിശദമാ�ാേമാ ; ��ത ��ിെ� ഇേ�ാഴെ� ഭാരവാഹിക� ആെര�ാമാണ്?

ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘ���് �മി രജിേ�ഷന് �ാ�് ഡ��ി ഇളവ്

3960. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം ഹൗസിംഗ് സഹകരണ
സംഘ���് �മി രജിേ�ഷന് �ാ�് ഡ��ി ഇളവ് ന�കിയി��്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) അ�കാരം ഇളവ് ന��വാ��ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ നടപടി �കാരം സ��ാരി��ായ സാ��ിക ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�� വാല�േവഷ� േക�ക�

3961. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��  വാല�േവഷ�  േക�ക�  തീ��ാ�ാ�� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് ?

��വില

3962. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ�
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,, ടി.എ�. �താപ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബാംഗ�� ത�ി�ളള ആധാര���� ��വില �റ�� പ�തി�്
�പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇത് നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് ?

ഓ�െെല� വഴി ആധാര�� സംബ�ി� വിവരം

3963. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആധാര�� സംബ�ി� വിവര�� ഓ�െെല� വഴി ലഭി�ാ��
പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇതി�െട െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

ആധാര�� ഡിജി�ലാ�ാ�� പ�തി

3964. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഭ���ം സിവി� സൈ��ം
ഉപേഭാ� സംര�ണ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാര�� ഡിജി�ലാ�ാ�� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല���� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�് അ�വദി� �ക

3965. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മ��� നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി
ശിവ�രം ല�ംവീട് മിനിേ�ഡിയ�ിന് എ� �ക അ�വദി�ക��ായി;

(ബി) ചി�ാരി�റ�് സർ�ാർ ഹയ�െസ��ഡറി �ളിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് ആ�ി
വികസന ഫ�ി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�ക��ായി;

(സി) ��ത ര� ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�് സ��ാരി� സമ��ി�ക��ാേയാ;  ഏ�
ഫയ� ന�� �കാരം ,എ�ാണ് ചീഫ് എ�ിനീയ�� സമ��ി�െത� വ��മാ�േമാ?

ഊ�റ പാല�ിെ� അപകടാവ�

3966. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േ�ാട് - ��നഗരം േറാഡിെല ഊ�റ പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�്
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� കാല�ഴ�ം,  അപകടാവ� എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ാം
പഠന�ളാണ് നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഊ�റ പാലം ���ി പണി��തി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ഊ�റ പാല�ിെ� �ന�  നി��ാണ ���ി എ�് �ട�ാ�  കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി - മാഹി െെബ�ാസ് നി��ാണം

3967. �ീ.േകാടിേയരി ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല തലേ�രി - മാഹി െെബ�ാസ് നി��ാണ�വ��നം
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

േറാ�ക�െട അ����ണി

3968. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�  േകബി�ക�  �ാപി��തി�ം മ�മായി െവ�ിെപാളി��ത്,  ���
�ിതിയി�  ആ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  യഥാസമയം
����ിതിയിലാ�ാ�വ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെനതിെര എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;
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(സി) മഴ�ാല�ം മ�ം േറാ�കളി�  �പെ��� െചറിയ ഗ����  യഥാസമയം
അ����ണി നട�ാ�ത് േറാ�ക�  ���മായി തക��തിന് ഇടയാ��െ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഏ�ി� അവ യഥാസമയം അ����ണി നട��തിന്
�േത�ക �� ന��േമാ;

(ഡി) മഴ�ാല�ം മ�ം മ�ം െചളി�ം േറാഡിേല�ിറ�ി വാഹന�� അപകട�ി�െ���
സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് നീ�ം െച��തിന് എെ��ി�ം
സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�രെമാ� സംവിധാനം ഏ�െ����
കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െക.എസ്.�ി.പി. ര�ാം ഘ�ം

3969. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക. എസ്. �ി. പി. �െട ര�ാം ഘ� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

പി.ഡ��.ഡി. ആ�നികവ��രണ പ�തി

3970. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ്
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി. ആ�നികവ��രണ പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) പ�തി �കാരം എെ��ാം ല���ളാണ് െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെര�ാമാണ് ;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

േറാഡ് �ംഖല�െട �ണേമ� ഉറ�് വ��ാ� നടപടി

3971. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
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,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ംഖല�െട �ണേമ� ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക ക�� പ�തി ത�ാറാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ ; വിശദാംശ��
എെ��ാം ;

(സി) എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് ഈ �ംഖലയി�  ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

േറാഡ് വികസന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3972. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�� പ�ായ�ി�� അൈസ�ാട്-അയി��ളം
-േതാ���്-  �രി�ം�ട് േറാഡ് വികസന�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

3973. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�  ���ീകരി�് യാ� �ഗമമാ�ാ�  കഴി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ ?

കാലടി-മ�� േറാഡ് നി��ാണം

3974. �ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല കാലടി-മ�� േറാഡിെ�  5  േകാടി �പ
അ�വദി�ി�� നി��ാണ ���ിക� നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�തിെ�
കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ചീഫ് െട�ി��  എ�ാമിന�  എ� തവണ വിശദീകരണം
ആവശ�െ��ി�� ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) െപാ�മരാമ�്  ,  ധനകാര�ം  ,  ചീഫ് െട�ി��  എ�ാമിന�  �ട�ിയ വ��കളി�
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വിശദീകരണം േചാദി�ം മ�പടി ന�കി�ം നി��ാണ �വ��ന�ളി� ��ി�െ���
കാലതാമസം പരിഹരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ആ�� - ഇ�ി�ര േറാഡ് നി��ാണം

3975. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല ആ��  -  ഇ�ി�ര േറാഡ് ബി.എം.&ബി.സി.  �കാരം
നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കാേമാ ; ഇതി�േവ�ി�� എ�ിേമ�് നിലവി�േ�ാ
?

വയനാട് �രം േറാഡിന് സമാ�രമാ�� ൈബ�ാസ് നി��ാണ�വ��ന��

3976. �ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �രം േറാഡിന് സമാ�രമാ�� ൈബ�ാസ് നി��ാണ�വ��ന��
ഇേ�ാ� ഏത് അവ�യിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി �ട��് െകാ�േപാകാ�  സാധി�ം എ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�
എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ാണ് ക���ത്?

ൈല�് െമേ�ാ പ�തി

3977. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, വി.ശിവ���ി
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം,  േകാഴിേ�ാട് നഗര�ളി�  നി��ി�ാ�േ�ശി�� ൈല�് െമേ�ാ
പ�തി ഡി.എം.ആ�.സി.െയ ഏ��ി��ത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ധനവ��് ഉ�യി�ി�� തട�വാദ�� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) ഇതിന് ഡി.എം.ആ�.സി.യി� നി�് വിശദീകരണം േത�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��സരി�് ധനവ��ിെ� തട�വാദ���് മരാമ�് വ��് മ�പടി
േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈല�് െമേ�ായി� നി�് ഡി.എം.ആ�.സി.െയ ഒഴിവാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

െകാ�ം ജി�യി� േദശീയ പാതക�െട നവീകരണം
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3978. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  േദശീയ പാതക�െട നവീകരണ�ിനായി  2014-15  സാ��ിക
വ�ഷ�ി� എ� �ക െചലവഴി� ;

(ബി) ഏെത�ാം �വ��ികളാണ് ��ത �ക െചലവഴി�് നട�ിലാ�ിയത് ; �വ��ിക�െട
അട�� �ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

അ�� മ�ല�ിെല പാലം നി��ാണം

3979. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല എരമ��  �ട�റം പാലം,  അ����് ദ�ീപിേല�� പാലം,
പി.എസ്.-കട�െഫറി പാലം,  െക�േ�ാ�  െഫറി-��ള�ി പാലം,  വാ�യി�  പാലം
എ�ീ പാല��െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ നടപടി ത�രിതഗതിയിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

�ന�ം അഴീേ�ാട് പാല�ിെ� നി��ാണം

3980. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�െയ വട��  ജി�ക�മായി ബ�ി�ി�� �ന�ം-  അഴീേ�ാട്
പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം എ�േ��് ഭരണാ�മതി
ന�കാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി ഏെ���� �മി�ം വ�വകക��ം
ന�പരിഹാര�ക നി�യി��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

T 3981.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�ം േകാഴിേ�ാ�ം െെല�് െമേ�ാ ആരംഭി�െമ� ഈ സർ�ാരിെ�
�ഖ�ാപന�ി�േമ�� �ടർ നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� നില എെ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ധനകാര� വ��ി� നി�ം പ�തി�െട ഫയ� 30ഓളം ക�റിയി�് പി ഡ��.ഡി വ��ിന്
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അയ�ി�് മാസ�ളായി�ം ഫയലി� യാെതാ�വിധ നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാ� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� ��ത പ�തി അ�ിമറി�ാ� �മി��െവ�
ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ ; ഇ� സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എ��ം െപെ��് ഇൗ പ�തിക�  ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

െകാ�ം െപ�മ� പാലം നി��ാണം

3982. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െപ�മ� പാലം നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �മി ഏെ����തി�ളള നടപടി
ഏത് ഘ��ിലാെണ� അറി�േമാ ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം പാലം നി��ാണ�ിന് എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ െചലവ് എ�െയ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാറ െകാ�േ�ാട് ൈബ�ാസ് േറാഡ് നിർ�ാണം

3983. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് ൈബ�ാസ് േറാഡിെ�
നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി� എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് റവന� വ��് െപാ�ം വില നടപടി�മമ�സരി�് 4(1)

േനാ�ിഫിേ�ഷന് ��ായി പ�തി െചലവിെ�  25  ശതമാനം ���റായി
െക�ിവ�േ��താെണ�് കാണി�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ  ;

എ�ി�  ഏത് തീയതി�ാണ് ക�് ന�കിയെത�ം ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം
നടപടി�മ�ളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െകാ�േ�ാട് പ�ണ�ിെല വ��ി� വ�� ഗതാഗത ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം
കാ��തിന് ��ത പ�തി എ�േ��് �ട�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�േമാ ?

മാ�റം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��ഡറി �� െക�ിടനി��ാണം

3984. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി മ���
നിേയാജകമ�ല�ിെല മാ�റം ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��ഡറി ��
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െക�ിടനി��ാണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�ക��ായി ;
(ബി) െക�ിടനി��ാണ�ി�� െട�ഡ� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് ;
(സി) െക�ിട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

ക�� ��സി�ാലി�ിയിെല �ഴലി�ാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ� റിേ�ാ��്

3985. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ��സി�ാലി�ിയിെല �ഴലി�ാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  റിേ�ാ��്
ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�വ�ിേഗഷ� റിേ�ാ��് ���ിയാ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

െകാ�ം-േതനി േദശീയ പാത- െെഹ�� ജം�ഷ� �ത� കട�ഴപാലം വെര�ളള �ന��ാരണം

3986. �ീ.പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-േതനി േദശീയ പാതയിെല െെഹ�� ജം�ഷ� �ത� കട�ഴപാലം വെര�ളള
ഭാഗ�ിെ� �ന��ാരണ ���ിക��് േക� സ��ാ�  �ക അ�വദി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് �ക അ�വദി�ി�ിെ��ി� �ക അ�വദി�ി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

പഴ�ാട് പാലം നി��ാണം

3987. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�-പ�ി�റം സം�ാന പാതയി� �ന�നി��ി��തിനായി നി�യി�ി���ം
��തായി നി��ിേ���മായ പഴ�ാട് പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിെല
കാലതാമസം എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി� തട���െ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�� കടവ് പാല�ി�ളള �ലെമ��്

3988. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഉ�� കടവ് പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലെമ��് നടപടിക� സംബ�ി�
പി ഡ�ളി� ഡി ഇഇ ആ൪&ബി ഓഫീസിെല  E3/3944/12 ന�� ഫയലി� ഇ�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ി ��ത ഫയലിെ� സ��� പക��് (േനാ�് ഫയ�,
നടപടി�മ��, നടപടി തീ��് �തലായ എ�ാ േരഖക�ം ഉ�െ��� സ��� പക��്)
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി�  റവന� എ�  എ തഹസീ�ദാ�, കള��  �തലായ അധികാരിക�
�ലെമ��മായി ബ�െ�� െ�ാേ�ാസ� എ�ാണ് ഇ ഇ �് ന�കിയെത�ം അത്
ഇ ഇ എ�ാണ് സി ഇ �് ന�കിയത് എ�ം സി ഇ എ�ാണ് �ട�നടപടിക�
സ�ീകരി�ത് എ�ം �ട��് പി ഡ�ളി� ഡി ഫിനാ൯സ് െസ�നി� (എഫ് ആ൪2)

നി�് ധനകാര�വ��ിേല�് അേപ� എ�ാണ് േപായി��ത് എ�ം വിശദമാ��
കല�� ഓഫ് കറേ�ാ��സ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ി�  നി�ം ��ത വിഷയ�ി�  ന��  BW/E4/232/2015  �കാരം
െപാ�മരാമ�് സി  2  െസ�നിേല�് അയ� �റി�ിെന �ട��് പി ഡ�ളി� ഡി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�� കടവ് പാലം �ലെമ��് നടപടിക� GO (Rt) No. 2271/15 RD Revenue (B)

Department  തീ.  30.04.15  സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പരിധിയി�  ഉ�െ���ി ജി�ാ
കള��െട നടപടികളി�െട െനേഗാേഷ��ഡ് പ�േ�സി�െട ���ീകരി�ാ� കഴി�േമാ
എ� സാധ�ത പി ഡ�ളി� ഡി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) പി ഡ�ളി� ഡി നട�ാ��  100  പാല�� പ�തിയി� ��ത പാലം നി��ാണം
ഉ�െ���ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  ഡിേനാവ ആയ �ിതിയി� ഇ�ാര��ി�
�േത�ക പരിഗണന ന�കാ� തീ�മാനെമ��േമാ?

തി�വ� ൈബ�ാസ് നിർ�ാണം

3989. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിനായി ഏെ��� �മി തിരിെക ന�േക� സാഹചര�ം
ഉ�ായി�േ�ാ ; ആയതിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെ��� �മിയി�  യാെതാ� നി��ാണ �വ��ന��ം നട�ി� എ�്
ൈഹേ�ാടതിയി� ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ ;

(സി) ൈബ�ാസിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

മരാമ�് േമഖലയിെല �ംഭനാവ�

3990. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  െപാ� മരാമ�് േമഖലയി�  �ംഭനാവ��േ�ാ;  എ�ി�
അതി�� കാരണം എ�ാണ്;  ആയ� പരിഹരി�ാ�സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
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നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2013 ഡിസംബറി�േശഷം എ� �പ�െട ബി�ിെ� �ടി�ികയാണ് തീ��ാ�ാ��ത്;
ജി� തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(സി) ഏ��ം ��ത� �ടി�ിക ന�കാ�� പ�് കരാ�കാ�െട േപ�ം അവ�� ന�ാ��
�ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

പടി�� ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��ഡറി �� െക�ിടനി��ാണം

3991. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ �െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി
പടി��  ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��ഡറി ��  െക�ിട നി��ാണ�ിന് എ� �ക
അ�വദി�ക��ായി;

(ബി) പടി��  ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി ��  െക�ിടനി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ� വ��മാ�േമാ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� േറാഡ് നവീകരണം

3992. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  മാ��്  31ന് േശഷം നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട തി�വന��രം ജി�യിെല
ഏെത�ാം േറാ�ക� നവീകരി�വാ� �പാ�ശ ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�േമാ  ;

ഇതിേ��� നടപടി �മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കിളിമാ��  േപാ�നാട് ക��ലം േറാഡ് നവീകരണം ��ത �പാ�ശയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ  ;  ഇതിനായി എ� തക�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി��്  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� ���ിക�

3993. �ീ.ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-2015  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട�� ഏെത�ാം
���ിക��ാണ് ആല�ഴ ജി�യി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്  ;  ���ി�െട
േപര്, നിേയാജക മ�ലം, അട�� �ക എ�ിവ സഹിതം വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

െപാ�ാനി-ഏല�� തീരേദശ േറാഡ് നി��ാണം
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3994. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� െപാ�ാനി-ഏല�� തീരേദശ േറാഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

��നഗരം, െകാ�വാ��, െന�ാറ ടൗ�കളിെല ഗതാഗത���്

3995. �ീ.വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��നഗരം, െകാ�വാ��, െന�ാറ എ�ീ ടൗ�കളി�
�ിരമായ ഗതാഗത���് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ ടൗ�കളിെല ഗതാഗത���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് എെ��ി�ം
പ�തിക� വ��് വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ?

ൈപ�ളം, ����ര െറയി� േ�ാ�കളി� േമ��ാലം

T 3996.�ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� ൈപ�ളം,  ����ര െറയി�  േ�ാ�കളി�
ഏെറ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ ര�് െറയി� േ�ാ�കളി�ം െറയി�േവ േമ��ാല�� നി��ി��തിന് പഠന��
നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ൈപ�ളം,  ����ര െറയി�േവ േമ��ാല��  നി��ി�വാ�  േറാ�സ് ആ�്
�ി�ജസ് േകാ��േറഷ� പ�തി ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�് സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ന��വാ�  സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�ം ഇേ�ാ�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ ;

(ഇ) ഈ സാ��ികവ�ഷം തെ� ��ത േമ��ാല��െട നി��ാണം
ആരംഭി���വിധം ഫ��വദി�്, ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ചാല�ടി പി. ഡ�. ഡി. റ�് ഹൗസിെല ഒഴി�� ത�ികകളിേല�ളള �ിരനിയമനം

3997. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പി.  ഡ�.  ഡി.  റ�് ഹൗസി�  നിലവി�  ഒഴി�� െകയ�േട��, വാ��
ത�ികകളി� �ിരനിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;
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(ബി) ചാല�ടിയി� ��തായി നി��ാണം ���ിയാ�ി �വ��ന സ�മായ പി. ഡ�. ഡി.
റ�് ഹൗസ് അഡീഷണ�  േ�ാ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ
ത�ികകളി� നിയമനം നട�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ടവ് പാലം നിർ�ാണം

3998. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ളളിയിെല പാറ�ടവ് പാലം നി��ി�വാ� ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� �പയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െറയി�േവ െലവ� േ�ാ�ക� ഉ� േദശീയപാതക�

3999. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േദശീയപാതകളി�  ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് െറയി�േവ െലവ�
േ�ാ�ക� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത  66 � നീേലശ�രം പ�ി�രയി� െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ാണ�ിന്
�ലം അക�ിസ�ിഷ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ിൽ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േമ��ാല�ി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി േക� ഉപരിതല മ�ാലയ�ിന്
സമ��ി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ��ത പ�തി�് അ�വാദം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത േമ��ാലം നി��ാണം ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഭരണാ�മതി ന�കിയ �വ��ിക�

4000. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�  14.07.2009െല സ.ഉ.(സാധാ)1045/2009/െപാ.മ.വ.  ന��
ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി െകാ��ി��  33 �വ��ികളി� എ� �വ��ിക�
���ിയായി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിയാകാ� �വ��ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തവ�� വ�ം�ളം പ�ായ�ി� ൈഹമാ�് ൈല�്

4001. േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തവ��  മ�ല�ി�െ�� വ�ം�ളം പ�ായ�ി�  ൈഹമാ�് ൈല�ക�
�ാപി��തിനായി വ�ം�ളം പ�ായ�ിെ� അേപ� േകാഴിേ�ാട് ���ിംഗ്
എ �ിനീയ� വഴി െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�സ് വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയ��് ചീഫ്
എ�ിനീയ�െട ഓഫീസിെല 14024 /14 �കാരം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് ബ�െ�� െസ����ത ഫയ� ൈകമാറിയത് ;
(സി) ഇതി�േമ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� എ�� നടപടി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇെ��ി� നടപടി എ��ാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(എഫ്) എ�േ��് നടപടി എ��െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ധ��ടം മ�ല�ി� അ�വദി� �വ��ിക�

4002. �ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ധ��ടം മ�ല�ി�  അ�വദി�
���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ�ം ഏെതാെ� ഘ��ിലാെണ�് ���ി തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഏല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

4003. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി നട�ാ�ിയ�ം
നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി���മായ മരാമ�് ���ിക�െട േപ�വിവര�ം നിലവി��
�ിതി�ം സംബ�ി� വാ�ഷിക �മ�ി�� വിവരം, പ�തി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഏല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ���ി ���ീകരി�ാ� സാധി�ി�ി�ാ� േറാഡ്
നി��ാണ���ിക� ഏെത�ാമാണ് ;

(സി) ��ത ���ിക� ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഊര�� �ാഥമികാേരാഗ�േക� െക�ിട നി��ാണം

4004. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��� നിേയാജകമ�ലം എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി
പടി�� �ാമപ�ായ�ിെല ഊര�� �ാഥമികാേരാഗ�േക� െക�ിട നി��ാണ�ിന്
എ� �ക അ�വദി�ക��ായി ;
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(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� െട�ഡ�  അംഗീകരി�് കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�്
വ�ക��ാേയാ ;

(സി) നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ ?

വാഴേ�ാട്-�ാഴി േ��് ൈഹേവ�െട സംര�ണം

4005. �ീ.െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല വാഴേ�ാട്-�ാഴി േ��് ൈഹേവ ബി.എം.ആ�റ്.ബി.സി.
�കാരം സി.ആ�.എഫ്.  �ക വിനിേയാഗി�് �ന��ാരണ ���ി
നട�ിയെത�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  എ� വ�ഷം ��േ�ാഴാണ് സംര�ണ�ണിക�  നട�ി
ബലെ��േ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഴേ�ാട്-�ാഴി േ��് ൈഹേവ�െട സംര�ണ�ണിക��് വ��തല നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് ടാ� ഇളകി ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായി�ീ��തി� ��പ് ആവശ�മായ
സംര�ണ�ണിക� നട�ി ബലെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അഴിേ�ാട്-�ന�ം പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

4006. �ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴിേ�ാട്-�ന�ം പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന���് �േ�ാടിയായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിനാ�� �മി ഏെ����  നടപടി എ�േ��്
���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി�് ബ�ജ�ി� പണം നീ�ി വ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപ��ളം-���കരി-വ�വയ� പാലം

4007. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല െപ��ളം ദ�ീപിേല�്ജി.ഒ.  (ആ�.�ി.)  1185/09  �കാരം
അ�വദി� െപ��ളം-���കരി-വ�വയ�  പാലം നി��ാണം ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) പാല�ിന് അ�വദി� �ക വകമാ�ി െചലവാ�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

103 of 113 Saturday 11 July 2015 04:40 PM



ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) പാല�ിെ� ���ിയ എ�ിേമ�് എ� �പയാണ്  ;  ��ത ഫയ�  ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാണ് ;

(ഡി) പാലം നി��ി��തിന് അടിയ�രമായി റിൈവ�ഡ് േറ�ി�  ഭരണാ�മതി
ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓ�ാഫീസ്,കാവനാ�കടവ് പാല��െട പണി

4008. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ാഫീസ്,കാവനാ�കടവ് പാല��െട ���ികൾ എ�േ��് ���ീകരി�വാ�
കഴിെ�മ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ികൾ ഏെ��� കരാ�കാര�  പണിക�  ���ീകരി��തി�
കാലതാമസം വ��ിയതിെനതിെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത ���ികൾ ത�രിതെ����തിനായി വ��് മ�ി�െട അ���തയി� �ടിയ
േയാഗതീ�മാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് കാര�� പാറ�ടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

4009. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാര�� പാറ�ടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� ���ി�ലം
ലഭ�മായി�ം ആരംഭി�ാതിരി��ത് �ലം ജന����ാ�� �യാസം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� കരാ�കാരെന ബാ��തയി�ാെത ഒഴിവാ�ിയ േശഷം ഭരണാ�മതി
�കയി� എ� പണം അവേശഷി��െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�
നി�േ�ശം ന��േമാ ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ി� വിവിധപ�തികളി� ഉ�െ���ി�� ���ിക�

4010. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ��് െകായിലാ�ി മ�ല�ി�
വിവിധ�ളായ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ�ം
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���മായ ���ിക�െട േപ�വിവര�ം ഒേരാ ���ി�െട�ം
അട�� �ക�ം ���ി�െട നിലവിെല അവ��ം വിശദമാ�ാേമാ?
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കാസ�േഗാഡ് - കാ��ാട് സം�ാന പാത അഭി��ിെ����

4011. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ്  -  കാ��ാട് സം�ാന പാത അഭി��ിെ���� ���ി�് എ�
േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയിരി��ത് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ി� എെ�ാെ� ഉ�െ���ിയി��് ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) എ�ിെമ�് വ�വ��കാരം ��ത ���ി എ�ാണ് ���ീകരി�് ന�േക�ത്  ;

നിലവി� ��ത ���ി�െട �േരാഗതി ഏത് വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െസ��� േറാഡ് ഫ�്

4012. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��� േറാഡ് ഫ�ിേല�് സ��ാ� എ� േറാ�കളാണ് സമ��ി�ിരി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�് ഏെത�ാം േറാ�കളാ��ത്;
(സി) ഇവ�് എ�് അ�മതി ലഭി�െമ�്�തീ�ി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ന�ാട് �ട് �ി�ജിെ� നി��ാണം

4013. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന �ീമി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയി��
മ�ന�ാട് �ട് �ി�ജിെ� നി��ാണ�ിന് സി..പി.ആ� സമ��ി�ി��േവാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  സി.പി.ആ�  �കാരം ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നഗര�ളി� ബ�നില പാ��ിംഗ് സംവിധാനം

4014. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, പാേലാട് രവി
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി�  വാഹന���് ബ�നില പാ��ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�
മരാമ�് വ��് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹായേ�ാെടയാണ് പ�തി നട�ാ��െത�്
െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ ?

പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ി

4015. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
അഭി��ിെ����തി�േവ�ി  25  ല�ം �പ അ�വദി�് െട��  നടപടിക�
���ിയായ സ�ാമി��്-���-െപരളം-െവ��-ആലി�കീഴി�  േറാഡ് ���ി�െട
നിലവി�� അവ� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ���ി�് അധിക െട��  അംഗീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� െട�� േരഖക� ചീഫ് എ�ിനീയ�, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ��്
അയ�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  അയ� തീയതി അറിയി�ാേമാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െട��  േരഖക�  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ��് ലഭി�ി�െ��ി�  ലഭി� തീയതി
വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) കരാ�കാരന് ഇ�മായി ബ�െ�� വ��് ഒാ�ഡ� ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ഞാറ�� ജ�ഹി�് ൈമതാനി-സം�ാനപാത �ന��ാരണം

4016. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��  കട�റ�നി�ം ആരംഭി�് ജ�ഹി�് ൈമതാനി-സം�ാനപാത
വെരെയ�� േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ി�ം ക�വ��് ���ി�ണി��തി���
വിശദമായ എ�ിേമ�് ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയിരി�� ��ത ���ി എ�േ��്
ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ി നട�ാ��തി� തട���െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?
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പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണം.

4017. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് നബാ�ഡി�  നി�ം
ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ�െയ�ം, സ��ാ� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടി ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാേ�തികാ�മതി�ായി ആവശ�മായ േരഖക�  സഹിതം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��
അേപ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� സമ��ി� തീയതി�ം സ�ീകരി� നടപടി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സാേ�തികാ�മതി ന���തി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണെമെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ടി ���ി എ�േ��് െട�� െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��� വേ�ാളി�ാലം നി��ാണം

4018. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ി�� ഡിൈസ�
അംഗീകരി�ക��ാേയാ ;

(ബി) വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിനാവശ�മായ വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��്
ത�ാറാ��തി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) 2015  -  2016  െല നബാ�ഡ് സാ��ിക സഹായ�ി�� െപാ�മരാമ�്
���ിക�െട പ�ികയി� ��ത േ�ാജ�് �ടി ഉ�െ���ി നബാ�ഡിന് െ�ാേ�ാസ�
സമ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േറാഡപകട��

4019. �ീ.െക.രാധാ���
,, എം.ച��
,, സി.െക സദാശിവ�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട���് കാരണം േറാഡ് നി��ാണ�ിെല പിഴവാെണ�
റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;
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(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകാടതി നിേയാഗി� ക�ീഷ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശ��
ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി� ഈ നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) റവന� ,വനം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെട �ര�ിതമായ േറാഡ് നി��ാണം എ�
ആശയം സാ��മാ�ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) പാതേയാര�ളിെല അപകടകരമായ �ിതിയി�� ���� നീ�ം െച�ാ�തിനാ�
ഉ�ായി�� അപകട�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അവ �റി�മാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

നബാ�ഡിെ� നി��ാണ ���ിക�

4020. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം നബാ�ഡ് വഴി െപാ�മരാമ� വ��് �േഖന നി��ാണം
നട��തിനായി െകാ�ം ജി�യി� അ�വാദം ലഭി�േതാ അ�വാദ�ിനായി ശിപാ�ശ
ന�കിയി��േതാ ആയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2015-16  വ�ഷം െസ���  േറാഡ് ഫ�ിേല�് ജി�യി�  നി�ം എ� േറാ�ക�
നി��ി��തി�� അ�മതി�ായി േക�സ��ാരിന് നി�േ�ശം സമ��ി�ി��്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണം

4021. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െച���  നിേയാജക മ�ല�ി�
ഒ��വണ തീ��ാ��  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി േറാഡ് നവീകരണ�ിനായി
െചലവഴി�ി�� �ക എ�െയ�് സാ��ിക വ�ഷം തിരി�്,  ���ിക�െട േപര്
വിവരം സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ���ീകരി�ത്,  ഇനി�ം ���ീകരി�വാ��ത്,
ആരംഭി�വാ��ത് ഏെതാെ�െയ�് ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് പക��് സഹിതം
വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് പണിക��് �മി ഏെ���ാ� പ�തി

4022. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് പണിക��് �മി ഏെ���ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

നീേലശ�രെ� കാര�േ�ാട് പാല�ിെ� ഫി�്ന�്

4023. �ീ.ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  66  �  നീേലശ�രെ� കാര�േ�ാട് പാലം കാല�ഴ��ാ�
ഗതാഗതേയാഗ�മ� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാലം എ�ാണ് നി��ി�െത�ം നിലവി� പാലം േദശീയ പാതയിെല ഭാരേമറിയ
വാഹന�� കട�േപാക�� രീതിയി� ഫി�്ന�് ഉ�താേണാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ പാലം �ന�  നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച��� നിേയാജകമ��ിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിക വിഭാഗ�ിെ� ���ിക�

4024. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െപാ�മരാമ�് വ��്  (െക�ിട വിഭാഗം)  െച��� നിേയാജകമ��ി�
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� നി��ാണ ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട
നി��ാണ �േരാഗതിെയെ��ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക� എ�് ���ികരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ���ിക���ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

4025. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിേലറിയേശഷം െച��� നിേയാജക മ�ല�ി� �ാമീണ
േറാ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം നി��ാണ�ി�മായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�്
പ�ായ�് തിരി�ം ഇനം തിരി�ം വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ���ീകരി�ത്,  ���ിയാ�വാ��ത്,  ആരംഭി�ി�ി�ാ�ത്
എ�ിവ ഏെത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയേശഷം െച���  നിേയാജക മ�ല�ി�
െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ��� �ാമീണ േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ
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?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��

4026. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  നി��ാണ�ിലിരി�� പാല��
എെതാെ�െയ�ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതിെയെ��ം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്
പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ���ിക� ഓേരാ�ം ���ീകരി�വാ� എ�് കാലതാമസം ഉ�ാ�ം എ�്
വ��മാ�േമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ിവികസന ഫ�് ���ിക�

4027. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം
ആ�ിവികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�് നട�ിലാ�ിവ��
െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�് ഉ�ര�ക�  സഹിതം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി ���ികളി� ���ിയായവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ���ിയാ�വാ��ത് ഏെതാെ�െയ�ം ആരംഭി�വാ��ത്
ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ടി ���ിക� ആരംഭി�വാ�� കാലതാമസം എെ��ം വ��മാ�േമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��തിേ�ാഭ �ര� നിവാരണ ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

4028. �ീ.പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�
��തിേ�ാഭ �ര� നിവാരണ ഫ�ി�  നി�ം �ക െചലവഴി�് അ������ിക�
���ിയാ�ിയ�ം നി��ാണ���ിക� �േരാഗമി�െകാ�ിരി���മായ ���ിക�
എെ�ാെ�െയ�് സാ��ികവ�ഷം തിരി�ം പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി തിരി�ം
വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര െട��  െച� ���ികളി�  ആരംഭി�ാ�ത് ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ ?
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�ാ�ജിക് േറാഡ് െന�് വ��് പ�തി

4029. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�്
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ജിക് േറാഡ് െന�് വ��് പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�ായി േറാ�ക� െതരെ����തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ ?

കാ����് പാലം നി��ാണം

4030. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ����് പാല�ിെ� നി��ാണം
�നരാരംഭി��തിനായി വ�� മ�ി�െട സാ�ി���ി� എ� േയാഗ�� േച��;

അ��കാരം ���ിയ എ�ററിേമററ്ആല�ഴ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� സമ��ിേ�ാ  ;

ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� നിലവി� എവിെടയാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് അ��ല നി�േ�ശേ�ാെട ഫയ� ധനകാര� വ��ി� ന�കിേയാ
;

(സി) ധനകാര� വ��ി� നി�ം അ��ല അ�മതി േനടി എ��ം േവഗം റീെട�ഡ� െചയത്
പാലം പണി �നരാരംഭി�േമാ ;

(ഡി) �ലം ഉടമ ജി�ാ കള��െട ��ി� �ലം വി�ന��വാ� സ�തി� സാഹചര��ി�
മ� തട���  ഒ�മി�ാ�തിനാ�  പാലം പണി ���ീകരി�വാ�  സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െഷാ��� സ��ാ� ��ിെല നി��ാണ �വ��ന��

4031. �ീ.എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  സ��ാ�  ��ിെല ഇേ�ണ�  േറാ�ക�  ടാ�  െച��തി�ം
േകാ�ൗ�വാ� നി��ി��തി�മായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്;

(ബി) ��ത �ക െപാ�മരാമ�് വ��ിന് എ�ാണ് െെകമാറിയത്;  െെകമാറിയിെ��ി�
എ�െകാ�് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േമ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�ാണ് ആരംഭി�ത്; എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല പ�ടി�ാലം-അടി�ി�െതാ�ി േറാഡ്
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4032. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല പ�ടി�ാലം-അടി�ി�െതാ�ി
േറാഡ്,  പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ�റ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി��തിനായി
േകാഴിേ�ാട് ആ�ാനമായി �വ��ി�� ഉൗരാ���  െസാെെസ�ി സമ��ി�
എ�ിേമ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� സാേ�തികാ�മതി ന���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ചാല�ടി-ആനമല േറാഡി� നി�ം 6 കി.മീ. വനാ��ഭാഗ�ായി നി��ിേ�� ��ത
അടി�ി�െതാ�ി േകാളനി േറാഡിെ�റ നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി
സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ല�ീ��ടവ് പാലം

4033. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി �ാമപ�ായ�ിെന�ം പ���  മ�ല�ിെല
രാമ�ളി �ാമപ�ായ�ിെന�ം ത�ി�  ബ�ി�ി�� �ല�ീ��ടവ് പാല�ിന്
�ലം ലഭ�മാ�ിയി�ം ഭരണാ�മതി�ായി എ�ിേമ�് സമ��ി��തിന് കാലതാമസം
േനരി�െത�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� ഡിൈസ� മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഇ�ലാ�ഡ് നാവിേഗഷെ� ക�്
ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് ലഭി�ത് എ�ാണ്;

(സി) ക�് കി�ി ര� വ�ഷമായി�ം ഡിൈസ�  ത�ാറാ��തി�� കാലതാമസം
എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ���ിയ ഡിൈസ�  എേ�ാേഴ�് ത�ാറാ�ാ�  കഴി�െമ�ം വിശദമായ എ�ിേമ�്
ഭരണാ�മതി�ായി എേ�ാ� സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ ?

െസ��� േറാഡ് ഫ�് ആ�് 2000 �കാര�� േക�സ��ാ� വിഹിത വിനിേയാഗം

T 4034.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��� േറാഡ് ഫ�് ആ�്  2000  �കാരം സം�ാന�ി� ലഭിേ�� ഡീസ�
െസ�ിെ�റ  50  ശതമാനം �ാമീണ േറാഡ് വികസന�ിനായി ഉപേയാഗി�ണെമ�
നിബ�ന �കാരം ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� �ക എ� എ�ം
ഇതി� �ാമീണ േറാ�വികസന�ിന് എ�ത �ക ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�ി എ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത വ��് �കാരം േദശീയപാതാവികസനം,  തീവ�ി�ാത�െട �കളിേലാ കീഴിേലാ
ഉ� േറാ�ക�, േദശീയ പാതെയാഴിെക�� േറാ�ക�, അ�� സം�ാന േറാഡ്
പ�തിക�, േക� സ��ാ�  നി�േ�ശ�കാരം ഉപേയാഗിേ�� റിസ�വ് ഫ�്
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എ�ിവ�ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� എ�ത �ക ലഭി�െവ�ം എ�ത
�ക െചലവാ�ിെയ�ം ഇനം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) േമൽ പരാമർശി� വിഭാഗ�ളിൽ നട�വ�ഷം ലഭി� �ക എ�െയ�ം നാളി�വെര
െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല LAC-ADS--� ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

4035. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�് വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  നിേയാജകമ�ല�ി�  LAC-ADS--�  ഉ�െ���ിയി�� ഏെത�ാം
���ികളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  നട�വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
11-07-2015

�േ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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