
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ഒ�ാം സേ�ളനം

2016 �ൈല 11, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--314]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 689 �ത� 788 വെര
വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 789 �ത� 890 വെര
റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 891 �ത� 970 വെര
മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി

: 971 �ത� 1002 വെര

േകരള േ��് ക���� േകാ��േറഷനിെല �ന� നിയമനം

689. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ക����  േകാ��േറഷനി�  റി�യ�  െച� എ�ിനീയ�മാ��് �ന�  നിയമനം
ന�കിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷന് ലഭി�� വ��ക�  മ�് ഏജ�സിക��് ന��� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�, ഇ�രം നടപടിക� അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെല മെ�െ��ി�ം ആേ�പ��,��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദ വിവരം
ന��േമാ?

'ഒ��വണ �ന��ാരണ പ�തി'

690. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  2015-16-�  'ഒ��വണ �ന��ാരണ പ�തി'യി�  ഉ�െ���ി
അ�വദി� �ാമീണ േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

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

(സി) ��ത ���ികളി� ഉ�െ���ിയ�ം െട�� നടപടി ���ീകരി�് എ�ിെമ�് വ��മായ  (�മ
നം 100) െതേ��ര �ാമപ�ായ�ിെല പ�ി�� ഈ�്പാ�െസാൈസ�ി േറാഡ്, മാേവലി�ര
േ�ാ�് പ�ായ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ി�ീകരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത േറാഡി�പകരം തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല തഴ�ര ഓവ��ി�ജ്-ൈപനാം�ട് േറാഡ്
��ത ഫ�് വിനിേയാഗി�് ���ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��്  11-01-2016-�  എം.എ�.എ.

ന�കിയ ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ ?

�റിസം ൈഹേവ�െട നി��ാണം
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691. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 13 വ�ഷ�ിലധികമായി അൈല�െമ�് നി��യി� മ�ര-േകാ�യം-േച��ല �റിസം ൈഹേവ�െട
നി��ാണ �വ��ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ൈഹേവ�െട നി��ാണം നീ��തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) വികസന �വ��ന���� �ലേമെ���് ത�രിതെ���െമ� �ഖ�മ�ി�െട ��ാവന�െട
പരിധിയി�െപ��ി മ�ര-േകാ�യം-േച��ല �റിസം ൈഹേവ�െട നി��ാണ���ിക�
ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ി�� ക�� പ�തിക�

T 692. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�െട വികസന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  വിളി���ിയ സ��ക�ിേയാഗ�ി�  േദശീയപാതക�െട വീതി എ�യാെണ�ാണ്
തീ�മാനമായി��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി �മി ഏെ���ാ� എെ��ാം അതിേവഗ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ിനായി �മി ഏെ���േ�ാ��ാ�� �� പരിഹാര�ിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

സ��ാ� ഓഫീസ് െക�ിട��െട നി��ാണ�ി�ം അ��� പണികളി��� അപാകതക�

693. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഓഫീസ് െക�ിട��െട നി��ാണ�ി�ം അ��� പണികളി���
അപാകതക� സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� കാരണ�െള സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  നി��ി�േ�ാ�  പാലിേ�� മാനദ���  ക�ശനമായി
നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� നട�വ�� ���ിക�

694. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നിലവി�  നട�വ��
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തിക അ�മതി�ം ലഭി� ���ികളി�  ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ളളവ
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ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�ളള കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� നട�വ�� ���ിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ ?

�ീ���രം പ�ായ�ിെല ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ാണം

695. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ീ���രം പ�ായ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�
ഒ� ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(ബി) അതിനായി ഇ�െവ�ിേഗഷ�, എ�ിേമ�് ത�ാറാ��  �തലായ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി എ� �ക നീ�ിവ�വാനാണ് സ��ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എം സി േറാഡിെ�റ നവീകരണം

696. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.സി. േറാഡി� ത�ാട് �ത� പ�ളം വെര�� ഭാഗം വീതി ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വീതി ���തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവ�ാറ�ട് ജം�ഷനി�ം സമീപ�ം എ� മീ�� വീതിയാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വീതി ��� ���ി�െട ഭാഗമാ�� �മി ഏെ����, ഇവ�െട ന�പരിഹാരം ന�ക�
�ട�ിയവെയ�റി�� എ�ാ വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ി എ� �ത� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
(എഫ്) ��ത േറാഡിെ� ത�ാട് �ത� കാേര�് വെര�� ഭാഗ�ിെ� അൈല�െമ�് ലഭ�മാ�േമാ?

എം. എ�. എ. മാ�െട പി.എ. മാ��്സ��ാ� ക�ാ�േ��് അ�വദി��തിെല തട�ം

697. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.,  െക.  എസ്.ഇ.ബി.,  െക.  എസ്.  ആ�.�ി.സി.,  �തലായ െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി� നി�ം എം.എ�.എ.  മാ�െട പി.എ.  മാരായി വ��വ��് സ��ാ�  ക�ാ�േ��്
അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ േ��തായി�െ��് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ളി�  നി�ം പി.എ.  മാരായി െഡപ�േ�ഷനി�  എ�േ�ാ�
ഖജനാവി� നി�ം ശ�ളം ലഭി���െകാ�് ക�ാ�േ��ക� ന�കാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) മ�ിമാ�െട �ാഫംഗ�ൾ� ന���� േപാെല എം.എ�.എ.  മാ�െട പി.എ.  മാ��ം പ�്
ശതമാനം സ��ാ� ക�ാ�േ��ക� മാ�ിെവ�ാ� ഉ�രവ് ന�േമാ?

ബി.എം & ബി.സി. സാേ�തികവിദ�യി� ടാ� െച�� േറാ�ക�െട ഗ�ാര�ി�ാലാവധി
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698. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിേലാമീ�റിന് ഒ� േകാടി �പ �ത��ട�ി ബി.എം  & ബി.സി.  സാേ�തികവിദ�യി� ടാ� െച��
േറാ�ക�െട ഗ�ാര�ി�ാലാവധി  5  വ�ഷെമ�ി�ം ആയി ഉയ��ാ�  കഴി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

പി.ഡ��.ഡി േറാഡി� ഒ��ി�� ൈഫബ� േകബി� �ാപനം

699. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� പി.ഡ��.ഡി േറാഡി��ടി ഒ��ി�� ൈഫബ� േകബി� ഇ��തിനായി 2000 �ത�
ഈ കാലയള�വെര ഏെതാെ� െടലിേകാം ഓ�േറ��മാ�മായി�ാണ് ഗവ�െമ�് കരാറി� (േറാ,

ൈറ�് ഓഫ് േവ) ഏ�െ��ി�ളളത്; എെ�ാെ�യാണ് വ�വ�ക�;
(ബി) ഓേരാ ക�നി�ം എ� കിേലാമീ�� �രം വീതം േകബി� ഇ�ി��്;
(സി) േകബി�  ഇ��തി�ളള അഡീഷണ�  �ഴ�ക�  മാ�മായി ഏെതാെ� ക�നിക�  ഇ�ി��്;

ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം േരഖകളാണ് സ��ാറിെ� പ�� ഉളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.ഡബ�.ഡി േറാഡി��ടി േകബി�  ഇ��തിനായി നി�യി�െ�� വാടക എ�യാണ്;  വാടക
ഇന�ി� സ��ാരിേല�് എ� �ക ലഭി�ി��്;

(ഇ) സ��ാ�മായി�ളള വ�വ�ക�  പാലി�ാേണാ ക�നിക�  േകബി�  �ാപി�ി�ളളത്;  എ�
കിേലാമീ�� േകബി� അനധി�തമായി �ാപി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

കരമന -കളിയി�ാവിള േറാഡിെ� ര�ാംഘ�നി��ാണം

700. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത  47  കരമന  -കളിയി�ാവിള േറാഡിെ� ര�ാംഘ�നി��ാണ�ിനായി
�ലേമെ���വ��് ന�പരിഹാര �ക ഇനി�ം ന�കാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാവ��ലം �ത� വഴി��് വെര�ളള ര�ാംഘ�നി��ാണം എ�് ആരംഭി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ീ ശ�രാ പാല�ിന് സമാ�രമായി �തിയ പാലം

701. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ�� അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�െള ത�ി� ബ�ി�ി�� എം.സി.  േറാഡിെല �ീ
ശ�രാ പാല�ിെല ഗതാഗത���് അതി��മായ സാഹചര��ി�, ഇതിന് സമാ�രമായി
�തിയ പാലം നി��ി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��  എവിടംവെര ആയി എ�റിയി�ാേമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ര േകാ�യം േച��ല �റിസം ൈഹേവ�െട നി��ാണ �വ��നം

702. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
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�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന �വ��ന���� �ലേമെ���് നടപടിക�  ത�രിതെ���െമ� �ഖ�മ�ി�െട
��ാവന�െട അടി�ാന�ി�  മ�ര േകാ�യം േച��ല �റിസം ൈഹേവ�െട നി��ാണ
���ിക� ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പതി��് വ�ഷ�ിലധികമായി അൈല�െമ�് നി��യി�് ആരംഭി�ി�� ��ത ൈഹേവ�െട
നി��ാണ ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈഹേവ�െട നി��ാണ ���ിക� അന�മായി നീ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

��ത പാത�െട നി��ാണ ���ിക� ത�രിതെ���ാേമാ?

ൈഹേവ േറാ�ക� വീതി��വാ� നടപടി

703. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� കിേലാമീ��  നീള�ി�  സം�ാന ൈഹേവ േറാ�ക�  ഉ�്;  ഇതിെ�
േപ�വിവരം സഹിതം വിശദമാ�േമാ; അവ�െട വീതി എ� വീതമാ��ത്;

(ബി) വ��ി�വ�� വാഹന��െട�ം ജനസംഖ��െട�ം അടി�ാന�ി�  സം�ാന ൈഹേവ
േറാ�ക�െട വീതി വ��ി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള�ി� എ� കിേലാമീ�� നീള�ി� നാഷണ� ൈഹേവ േറാ�ക� ഉ�്;  അവ�െട േപ�
വിവരം സഹിതം വിശദമാ�േമാ; അവ�െട വീതി എ� വീതെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വലിയേതാതി�� വാഹനെപ���ം ജനസംഖ�ാവ��ന�ം പരിഗണി�് നിലവി�� േറാ�ക�െട
വീതി��വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

704. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ് നി��ാണ�ിെല നിലവാരമി�ാ� സംബ�ി�� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിനായി നാളി�വെര നില നി�ി��
സംവിധാന�െളെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിെല നിലവി�� സംവിധാന��െട അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� �തിയതായി
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െ��് വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി ഏെ��� ���ിക�

705. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി േകരള ലിമി�ഡ് എ�
�ാപനം േകരള�ി�  എ� ���ിക�  ഏെ���ി��്;  അവ ഏെത�ാം;  ഓേരാ�ിെ��ം
�കെയ�?

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഏെതാെ� ജി�യിലാെണ�് അറിയി�േമാ;
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(സി) ���ിക� ഏെ����തിെ� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയ പാത ഒഴിെക�ളള േറാ�ക�െട വികസനം

706. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ പാത ഒഴിെക�ളള �ധാന േറാ�കെള േദശീയ നിലവാര�ി�ളള
േറാ�കളാ�ി മാ�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  അതി�ളള വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദ� ഘ��ളി� ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനാവശ�മായി വ�� �ക എ�െയ�ം,  ഈ �ക ഏെത�ാം മാ���ളി�െട

സമാഹരി�വാനാണ് ല��മി�ിരി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി� �ണേമ� ഉറ�ി��തിന് �� പതി�ി�േമാ?

അയിലം പാലം നി��ാണം

707. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അയിലം പാലം നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അയിലം പാലം നി��ാണ�ിനായി ആെക എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഇ�വെര എ�്
�ക െചലവഴി�ി�െ��ം കരാ�  ഏെ���ിരി��ത് ആരാെണ�ം നി��ാണം എ�േ��്
���ിയാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട ���ീകരണം അന�മായി നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�
നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െചറിയ ���ിക� െവേ�െറ െട�� െച�ാ� നടപടി

708. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െചറിയ ���ിക�  ��ിേ���് െട��  െച��� �ലം െച�കിട
കരാ�കാ��് �വ��ി എ��ാ�  സാധി�ാ� �ിതി വിേശഷം ഉ�ാ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വിവിധ െസ��കളിെല ���ിക�  ഒ� �ണി�ായി െട��  െച����ലം ���ിക�
യഥാസമയം ���ിയാ�ാ�  സാധി�ാ� �ിതി വിേശഷം ഇ�ാതാ��തിന് െചറിയ
���ിക� െവേ�െറ െട�� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് റ��ം �ാ�ി�ം ഉപേയാഗെ���ാ� ക�� പ�തി

709. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് റ��ം �ാ�ി�ം ഉപേയാഗെ����തിന് ക�� പ�തി �പീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അതി�തന സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് സം�ാന�ിന്
വളെരേയെറ �േയാജന�ദമാ�െമ�തിനാൽ വിശദമായ പഠനം ഇ�ാര��ി�  നട��തിന്
സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്  ;  പഠനം നട�െമ�ി�  സമയബ�ിതമായി
ആയത് ���ിയാ�ി പ�തി ത�രിതഗതിയി� നട�ിലാ�േമാ ?

�ീഡ് േകരള പ�തി

710. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  '�ീഡ് േകരള പ�തി  '  നട�ാ��തിന് ��  സ��ാ�  എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േകാ� േറാഡ് െന�് വ��് പ�തി

711. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ� േറാഡ് െന�് വ��് പ�തി നട�ാ��തിന് �� ഗവ�െമ�റ് എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
െെകെ�ാ�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�റിസം ൈഹേവ�െട �ലെമ�� നടപടിക�

712. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന �വർ�ന�ൾ�� �ലം ഏെ���് നടപടികൾ ത�രിതെ���െമ� �ഖ�മ�ി�െട
�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ മ�ര-േകാ�യം-േച��ല �റിസം ൈഹേവ�െട �ലെമ��
നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ ;

(ബി) പതി��് വ�ഷേ�ാളമായി അൈല�െമ�് നി�യി�് ക�ി�ി�� ��ത പാത�െട �ലേമ���്
നടപടിക�  �ട�ാ�തിനാ�  �േദശവാസികൾ അ�ഭവി�� വിവിധ ��ി��ക�
കണ�ിെല��് , �െമ�� േജാലികൾ ത�രിതെ���ി�തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ
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?

അ�� ജം�ഷനിെല പാലം �ന�നി��ാണം

713. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ജം�ഷനി�� പാലം തക��ത് �ലം ഉ�ായി�� ഗതാഗത���് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാലം അടിയ�രമായി �ന� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് ഓഫീസ്

714. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീ�ക�  നിലവിലി�ാ� നിേയാജകമ�ല��
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഒ� ഓഫീസ് േപാ�ം ഇ�ാ�
നിേയാജക മ�ല�ളി� ഓഫീസ് �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓേരാ ഓഫീസ് �ാപി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഒ� ഓഫീെസ�ി�ം ആരംഭി��തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാ-സം�ാനതല ടാ�് േഫാ�ക�െട �പാ�ശ

715. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക. ബാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാതല ടാ�് േഫാ�ിെ��ം  (ഡി.എ�.ടി.എഫ്)  സം�ാനതല ടാ�് േഫാ�ിെ��ം
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ജി�ാ-സം�ാനതല ടാ�് േഫാ�ക�െട �പാ�ശ�െട
അടി�ാന�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം എ� �ക�� ���ിക�
ആയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ-സം�ാനതല ടാ�് േഫാ�ക�െട �പാ�ശയിേ�ല�ാെത ഭരണാ�മതി ന�കിയ
���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇ�െന അ�മതി ന�കാ�� മാനദ�ം എ�ായി��;

അ�മതി ന�കിയതി� �മേ���ായി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�് വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മ�� സിവി� േ�ഷന് �കളി� അപകടാവ�യി�� മരം �റി�് മാ��തിന് നടപടി

716. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�� സിവി� േ�ഷന് �കളി� അപകടാവ�യി� മരം
ചരി�് നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ജന��െട ജീവ�ം െക�ിട�ിന് ബല�യ�ം ഉ�ാ�� തര�ി� അപകടാവ�യി� നി���
മരം �റി�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലവ�ഷം ക��േതാെട ടി സിവി� േ�ഷന് ഭീഷണി�ം െപാ�ജന���് അപകട�ം ഉ�ാ��
മരം അടിയ�രമായി �റി�് മാ��തി�� നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല പി ഡ�� ഡി േറാ�ക�െട നി��ാണം

717. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011 -  2016 കാലയളവി� െകാ�ം ജി�യിെല നിേയാജക മ�ല�ളി� ബ�ജ�് വിഹിതമായി
�ക അ�വദി�് നി��ാണം ���ിയാ�ിയ പി.  ഡ��.  ഡി.  േറാ�ക�െട ലി�ം ഓേരാ
മ�ല�ി�ം അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഇറ�ഴ പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

718. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല െച��രി� െക.എസ്.ടി.പി. പ�തി �കാരം നി��ി�� ഇറ�ഴ പാല�ിെ�
നി��ാണ �വ��ന��  മ�ഗതിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�റ
കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം ഏെ���ിരി�� കരാ�കാര�  മന:���മായ കാലതാമസം
��ി��തായി േബാ��െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗത തട�ം ഒഴിവാ�ാനായി ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��
ത�രിതെ����തി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക�

719. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് �ീമി� ഉ�െ���ി േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�
എെത�ാം ���ികളാണ് െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം െച�ുതീ��ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ിക�െട�ം നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��ാമാ�ാേമാ ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  നടപടി�മ��  ���ീകരി�് അടിയ�രമായി െച�
തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അനധി�ത ഭരണാ�മതിക�െ�തിെര നടപടി

720. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ�ിേമ�് ഇ�ാെത�ം ഡി പി ആ� -ഇ�ാെത�ം േറാ�ക��്
അനധി�തമായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;
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(ബി) ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാ�ക�െട ബി�ക� ഒ�ിേലെറ�വണ മാറിെയ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�െ�തിെര നിയമാ��തമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റം േകാ��ടി ൈബപാസ് നി��ാണം

721. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ൈബപാസി�� �ലം ��വ� വി�കി�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി�� സാേ�തിക തട���
എെ��ാമാണ്; അത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം - ��ം�� സം�ാന പാതയാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി

722. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം  -  ��ം��  േറാഡ് സം�ാന പാതയാ�ി ഉയ��ി ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.
െചേ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി പി.ഡ��.ഡി റ�് ഹൗസ്

723. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� മാസ�ളായി ��ി�ിട�� പി.ഡ��.ഡി. റ�് ഹൗസ് �റ�
�വ��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റ�് ഹൗസി�  ഫ�ണീ��  വാ��തിന് എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് വ��ിെ�
പരിഗണന�ായി വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ി�ിട�� �തിയ റ�് ഹൗസി� എ� �റികളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ി�ിട�� �തിയ റ�് ഹൗസ് �റ� �വ��ി��തിന് വ��് മ�ി �ലം സ��ശി�്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� കാര�ം വ��മാ�േമാ?

ജി�ാതല �ഖ� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി

724. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� ജി�ാതല �ഖ� അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാനായി ��  സ��ാ�  എെ�ാെ� കാര���  െച�ി��;  പ�തി�െട
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�പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�ായി െചലവി� �ക എ� ; ��ത പ�തി�ായി ഇനിെയ� �ക �ടി േവ�ിവ�ം; ഇതിനായി
ബ �ജ�ി� �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നി��ി� രീതിയി� നട�ാ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ിെല മരാമ�് പണിക�

725. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� 2014 - 2015, 2015 - 2016 കാലഘ��ളി� െപാ�മരാമ�്
വ��ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�  ഏെതാെ�െയ�ം ഇവ�െട നിലവി��
അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണം

726. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏ� ഘ�ം
വെരയായി; വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി വകയി��ിയി�ളള ആെക �ക എ�യാണ്;  ഇ�വെര
എ� �പ െചലവാ�ിയി��്;  ഇതിെ� നി��ാണ�രാ�  ഏെ��� കരാ�കാര�  ആരാണ്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െച��ി പാല�ിെ� പണിക� നാളി�വെര എ� ശതമാനം ���ിയായി��്; ബാ�ി ���ിക�
എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) െച��ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� വിശദവിവര��
അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല പാല�ി��- �ഴലി നട�ാലം അ����ണി

727. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� പാല�ി��- �ഴലി നട�ാലം
േശാച�ാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത പാല�ിെ� വീതി���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിേവദന��  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  സ�ീകരി�
നടപടിെയെ��് വ��മാ�േമാ?

ൈബ�ാസ് േറാ�ക�െട നി��ാണം

728. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈബ�ാസ് േറാ�ക�  നി��ി�ാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ൈകെ�ാ�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� ല��മി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

729. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�മാനെ�� െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട നി�േ�ശ �കാരം മഴ�ാല���
�ചീകരണ�ിെ�റ ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ��ം അ�മാലി മ�ല�ിെല
ജന�തിനിധിക�ം ഉ�െ�െട�ളളവ�  08.06.16  �  േച�� േയാഗ�ി�  നി�േ�ശി� എെ��ാം
���ികളാണ് ���ിയാ�ിയി�ളളെത�ം ഇതി�  ���ീകരി�ാ�ളള ബാ�ി ���ിക�
ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓടകളി� നി�ം മാ�� �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�ളള മ�് േറാഡിെ�റ വശ�് തെ� ഇ���ം  ,

�ടെര െപ�� മഴയി� ഇത് വീ�ം ഓടയി� തെ� വീണ് ഓട നിറ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതിന് പരിഹാരമായി നി�േ�ശെമെ��ി�ം �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അ�മാലി മ�ല�ിെല ആന�ാറ  -  ക��ളം േറാഡിെ�റ �ന��ാരണ�ി�ം,  ����  -

കരയാംപറ�് , മ�� പ�ായ�ിെല ഇട��്, ക���ി പ�ായ�ിെല കിട�ാ� - ബദലേഹം
എ�ി േറാ�ക�െട െവളളെ��്മാ��തി�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�� വിമാന�ാവള േറാഡ്

730. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  വിമാന�ാവള�ിേല�് മാന�വാടിയി�  നി�ം േബാ�സ് ടൗ�  െകാ�ി��, േപരാ��,
�രിേ�ാടി,  േമ�  �രിേ�ാടി,  �ഴ��്,  തി�േ�രി വഴി മ��രിേല�ളള േറാഡ് വിമാന�ാവള
േറാഡായി �േത�ക പ�തിയി� ഉ�െ����തി�ളള തീ�മാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാ� ഭാഗം വീതി ��ി ബി.എംആ�് ബി.സി െച�വാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

731. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ധാനെ�� േറാ�ക�  തക��് കിട��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� പി.ഡ��.ഡി.  േറാ�കളാണ് തക��് കിട��തായി
��യി�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക� �ന��രി��തിന് നടപടി സ�കരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മാലി മ�ല�ിെല തക��  29 േറാ�ക� �ന��രി��ത് സംബ�ി� സി. ഇ./ആ�.&
എഏംപി;ബി./ഇ.  െക.  എം./6437/16  ന��  ഫയ�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േറാ�ക� �ന��രി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

��ത േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ�� �വ��ന��

732. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ�� �വ��ന��െട േപാരാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ിെല �ളവ���് �ത�  എരിമ��  േതാ�പാലം വേര�ം,  ആല��  സ�ാതി
ജം�ഷ� �ത� എര��ളം വേര�ം സ��ീസ് േറാഡ് നി��ി�ാ�തിെ�റ ഫലമായി ജന��
അ�ഭവിേ��ി വ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� �േദശ�ളിെല ജന��െട �യാസം പരിഹരി�ാ�  അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ിത നട�ാതക�ം, േമ��ാല��ം

733. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വിഭാഗ�ി�െ��� േറാ�കളി�ം വാഹന ഗതാഗതം �മാതീതമായി
വ��ി�ി�� സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം േറാഡപകട��  വ��ി�ി�െ�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
പരിഹാരമാ���െള�റി�് ആേലാചി�േമാ;

(സി) അധികരി� വാഹനഗതാഗതം �ലം േറാഡ് േ�ാസ് െച��തി�ം ഓര�ളി�െട
നട�േപാ��തി�ം കാ�നട�ാ�  േനരി�� �����് പരിഹാരം കാണാ�  �ര�ിത
നട�ാതക�ം, േമ��ാല��ം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിനായി �മി ഏെ����

734. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എം. �േകഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� േദശീയപാത വികസന�ിനായി എ� �മി ഏെ��േ��തായി വ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��െത�ം അതി�  എ� �ലം ഇ�വെരയായി ഏെ���ി�െ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ പാത വികസനം ബി.ഒ.ടി വ�വ�യി�  നട�ാ�ാനാേണാ േദശീയ പാത അേതാറി�ി
തീ�മാനി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപേ�ാളിയം ഉ�����െട േമ� േക� സ��ാ� ഏ�െ���ിയി�� െസ�ി� സം�ാനെ�
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േദശീയപാത വികസന�ി�ം നി�തി പരിപാലന�ി�മായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��്;
(ഡി) ഈ ഫ�ി� നി�് അ�� സം�ാന പാതക�േട�ം,  സാ��ിക �ാധാന��� പാതക�േട�ം

വികസന�ിനായി എ� �ക ലഭിെ��ം അവ ഏതാവശ��ിനായി വിനിേയാഗിെ��ം
അറിയി�ാേമാ ?

നഗരേറാഡ് വികസനപ�തിക�

735. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരേറാഡ് വികസനപ�തിക�  നട�ാ��തിന് ��ഗവ�െമ�് എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�ത്;  വിശദവിവര��
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ഹണ�ി�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  െെകെ�ാ�ി��്;
വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക� �ര�ിതമാ�ാ� ക�� പ�തിക�

736. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�ക� �ര�ിതമാ��തിന് �� സ��ാ� എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത് ; വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ഹണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ഭരണതല�ി�  ൈകെ�ാ�ി��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം-ചി�ാ� (വി.സി) േറാഡ്

737. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല വാമന�രം-ചി�ാ� (വി.സി) േറാഡ് �ന�നി��ി��തിന് �ക
അ�വദി�ി�ി�േ�ാ;  എ� �പയാണ് അ�വദി�െത�ം എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് എ� �ക േവ�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയി�ത്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  �ക അ�വദി�ി�െ��ി�, ��ത േറാഡിെ� പണി ���ീകരി��തിന് ഈ �ക
പര�ാ�മാേണാ; ബാ�ി �ക എേ�ാ� അ�വദി�െമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) വാമ�രം-ചി�ാ�  േറാഡിെ� നവീകരണ�ിനായി �ക അ�വദി�ി�െ��ി�  എ�െകാ�ാണ്
��ത േറാഡിെ� പണിക� ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ?

േപരാ� - പേ�ാളി േറാഡ് നവീകരണം

738. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� - പേ�ാളി േറാഡ് നവീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി ഉടനടി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപരാ� - താ�ിക�ി - ച�ി��ാറ േറാഡ്

739. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� - താ�ിക�ി - ച�ി��ാറ േറാഡ് പലയിട�ം െപാ�ിെ�ാളി�് ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ�
നിലയിലായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നവീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(സി) ഇതിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ���ി എേ�ാ�  ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്  ;  ��ത േറാഡ്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് താ�ാലിക നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപരാ� ൈബ�ാസ് നി��ാണം

740. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ� നഗര�ിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ി��
നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് ഏെത�ി�ം �� ബജ�കളി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�; ഏത് കാല�്;
(സി) ഈ ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േപരാ� ൈബ�ാസ് നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�തിയകാവ് ജം�ഷനിെല അപകട��

T 741. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ക�നാഗ��ി�് വട�് �തിയകാവ് ജം�ഷനി�  കഴി� അ�്
വ�ഷ�ിനിടയി�  നട� അപകട��  എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ��തരമായി പരിേ��വ�
എ�െയ�ം മരണമട�വ� എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��് േറാ�ക�  േച�� ഈ ജം�ഷനി�  �ാഫിക് ൈല�കളിെ��� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ജം�ഷനി�  �ാഫിക് സി��  ൈല�ക�  �ാപി�് അപകടം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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കേ�ാ�്-�� ലി�് േറാഡ് നി��ാണം

742. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിേന�ം ��� മ�ല�ിേന�ം ബ�ി�ി�� കേ�ാ�്-�� ലി�് േറാഡിെ�
നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം ���ീകരി�വാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േപരാ�-ചാനിയം കടവ്-വടകര േറാഡ് നവീകരണം

743. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപരാ�-ചാനിയം കടവ്-വടകര േറാഡ് നവീകരി�വാ�� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ ���ി എേ�ാ�
ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���-���ളം േദശീയപാതയിെല ഗതാഗത���്

744. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-���ളം േദശീയപാതയി�  ഗതാഗത���് �ിരമാ��ാ��ത് േകേ�രി
െസ�റിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േകേ�രി െസ��  വീതി ��ി�ം ൈബ�ാ�് വികസി�ി�ം ��ത ഗതാഗത ���്
പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�

745. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  േറാ�ക�ം പാല��ം  (േറാ�സ് ആ�റ് �ി�ജസ്)
വിഭാഗ�ി� കീഴി�  നിലവി�  നട�വ�� നി��ാണ ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ി�െട േപര്,  എ�ിേമ�് �ക,  ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� ന��  എ�ിവ�ം ���ി�െട
നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം എ�ാ�  നി��ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി�ാ��മായ
���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���ി�െട േപര്,  എ�ിേമ�് �ക,  ഭരണാ�തി,  ഉ�രവിെ� ന��  എ�ീ വിശദാംശ��
ന��േമാ?

���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല നി��ാണ �വ��ന��

746. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� െക�ിട വിഭാഗ�ിന്  (ബി�ഡിംഗ് െസ��) കീഴി� ഇേ�ാ�
നട� വ�� നി��ാണ ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ���ി�െട േപര്, എ�ിേമ�് �ക, ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� ന�� എ�ിവ�ം ���ി ഇേ�ാ�
ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗ�ി� ഭരണാ�മതി ഇതിനകം ലഭി��ം എ�ാ� നി��ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ��മായ
���ിക� ഏെതാെ�;

(ഡി) ���ി�െട േപര്,  എ�ിേമ�് �ക,  ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� ന��  എ�ിവ സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ി�� ൈബ�ാസ്

747. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ക�ി��  ൈബ�ാസ് േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി ���ീകരി��തിന് നിലനി��� തട�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ തട�ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് ഓട�� പാലം നി��ാണം

748. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓട��  പാലം നി��ി��തിന് എ�ിേമ�്
ത�ാറായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം ഇെ��ി�  എ�ിേമ�്
ത�ാറാകാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാല�ിെ� ഡിൈസ�  ത�ാറായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ  ;

ഇെ��ി� കാലവിളംബ�ി�� കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േറാ�നി��ാണം

749. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ അവസാന കാല�് �ാമീണ േറാ�ക�  ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന്
പി.ഡ��.ഡി. �േഖന �ക അ�വദി�ി��േവാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�്
�േത�കം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 5 േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�ം ചില മ�ല�ളി� നാമമാ�മായ �ക
മാ�േമ അ�വദി�ളള എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ നടപടി പരിേശാധി�് �ക �റ�ളള മ�ല�ളി�  ആ�പാതികമായ �ക
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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നില�� ൈബ�ാസിന് �ലം ഏെ���� നടപടി

750. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  ൈബ�ാസിന് �ലേമെ���ാ�  അ�വദി�  14  േകാടി �പ  lതീെര പര�ാ�മാ� എ�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ ന�പരിഹാരം ന�കി �ലം ഏെ���ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�

751. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏ��ം �ധാന േറാ�കളായ എ�മ�ഴി-ഇടേ�ാ�  േറാഡ്,  ��ാ
ജം��-പ�ി��  േറാഡ്,  താമര�ളം-കാ�ിേ�രി േറാഡ് എ�ിവ നബാ�ഡ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല േറാ�ക�

752. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ചീേ�ാട് �ടിെവ� പ�തി�് ൈപ�ി��തിന് േവ�ി
െവ�ിെ�ാളി� േറാ�ക�  ന�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��;

വിശദമാ�ാേമാ ?

െകാ�ാര�ര മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

753. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയിെല മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;  ആരംഭ സമയ�്
അട�� �ക എ�യായി��;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി തട�െ��ി�് എ� നാളായി;
(സി) നി��ാണം സംബ�ി�് ബ�.  ൈഹേ�ാടതിയി�  എ� േക�ക�  ഉ�്;  ��ത േക�ക�

തീ��ാ�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത േക�ക�െട നിലവി�െ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ആര�െ�ാടിക പാലം നി��ാണം

754. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ന�കിയ ആര�െ�ാടിക പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��്
എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി� കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി നട�ാ��തി� തട���െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�് നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�േ�ാട് ഫയ� േ�ഷ� െക�ിടം

755. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�േ�ാട് ഫയ� േ�ഷ� െക�ിടം നി��ി��തിന് ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം 3.20 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��  സംബ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഫയ� േ�ഷ� െക�ിട�ിെ� പണി എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

പ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�

756. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി� േമജ�  ജി�ാ േറാ�കളി�  ഏെതാെ� േറാ�ക�െട ���ിക�
ആരംഭി�ി��്; ��ത ���ിക�െട നിലവി�ളള അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�് ���ി ആരംഭി�ാ� േമജ�  ജി�ാ േറാ�ക�െട
നിലവി�ളള അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�ക� നവീകരി�� ���ിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണിക�

757. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല �േളളരിയ  -  അ�ള�ദവ് േറാഡ്  ,  െച��ള  -

ക�ട� േറാഡ്,ബദിയ�� - കി�ി�ാ� - �ള�ദവ് േറാഡ്,െചൗ�ി - ഉളിയ��� േറാഡ്,േചരെെ�
കട�റം - െെല�് ഹൗസ് േറാഡ് എ�ി േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  നി��ി�ത് ഏത് വ�ഷ�ളിലാെണ�ം നി��ാണ�ി� േശഷം
അ����ണിക� നട�ിയി�േ�ാെയ�ം എ�ി� എ� �ാവശ�ം നട�ിെയ�ം എ� �ക ഓേരാ
േറാഡി�ം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�  �ന�നി��ി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�ം ��ത �ക�് ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം എേ�ാഴാണ് ലഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ��� പാല�ിെ� പണി
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758. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പ��� പാല�ി�െട മഴ�ാല�് െവ�ം കവി�് ഒ�കി ഗതാഗതം
തട�െ��� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� മഴ�ാല�് ഇൗ പാല�ി�െട യാ�െച�ത ഒ� േപാലീ�കാര� േമാേ�ാ�  െെസ�ി�
അട�ം ഒ�കിേ�ായി മരണമട� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െെകവരിയി�ാ� ഇൗ പാലം ���ി�ണി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാലം ���ിപണി��തിന് ഭരണാ�മതി ന��� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പാലം നിർ�ാണം

759. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ഉള���ടവ് പാലം പ�തി�േവ�ി�� �ലെമ��് നടപടിക�െട
കാര��ി� നാളി�വെര�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�ിന് ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനായി സമ��ി� എ�ിേമ�ിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  െസ�േ�റിയ�ി� ഇ�മായിബ�െ�� ഫയ� നടപടിക�െട നിലവിെല
�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അകലാ�ഴ പാല�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടിക�
ഏെത�ാം തല�ി� സ�ീകരി�ണെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല മരാമ�് പണിക�

760. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ി� 500 േകാടി �പ�െട മരാമ�് പണിക� നട�തായി പറയെ���തിെ�
നിജ�ിതിെയ�റി�� അേന�ഷണം ആവശ�െ��� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�, എ�്
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ ?

ആ�ി�� പ�ണ�ി� േദശീയ പാത�െട വീതി ��� പ�തി

761. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  പ�ണ�ി�  േദശീയ പാത�െട വീതി ��� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം കരാ� ഏെ���ിരി��ത് ആരാെണ�ം
നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�െമ�ം എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെറ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� ആ�ി��  പ�ണ�ി�  ഈ പ�തി എ��ം േവഗം
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നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറേ�ാ�ിരി പാലം നി��ാണം

762. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�െയ�ം ���  ജി�െയ�ം ബ�െ���ി,  ഭാരത�ഴയി�  എറേ�ാ�ിരി പാലം
നി��ാണ�ിെ� സാ��താ റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ��താ റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിെ� �ാരംഭ െചല�ക��ായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എറേ�ാ�ിരി പാലം നി��ാണ�ിന് എ�ിേമ�ം ഡിൈസ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി

763. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� � ഡി ഫ് സ��ാരിെ� കാല�്,  അ�െ� വിജില�സ് േമധാവിയായി�� �ീ.
വി�െസ�് എം.  േപാ�, െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ��് സ��ാരിന് ന�കിയ റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഉ�രവാദിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ി�േമ�  അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ� വ��ിെല അഴിമതി ആേ�പ��

764. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ� വ��ി� നട�� അഴിമതി ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അത്
തട��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��ത വ��ിെ� ഓഫീ�കളി� വിജില�സ്
െറ��ക� നട�ി�േ�ാ; എ�ി� പരിേശാധനാഫലം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�വദി� �ക�െട വിനിേയാഗം

765. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം എ�േകാടി �പ വീതം
െപാ�മരാമ�് വ��ിന് അ�വദി�ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശം വ��് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� െട�� ഇ�ാെത ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ�െട വീതം േജാലിക� െപാ�മരാമ�്
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വ��് നട�ിയി��്;  ജി� തിരി�് േജാലി�െട േപ�ം,  �ക�ം,  കരാ�കാരെ� േപ�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) െട��  ഇ�ാെത വ��ക�  െകാ��വാ�� അധികാരം ഏത് തല�ി��
ഉേദ�ാഗ���ാ��ത്; ഇതിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െട��  ഇ�ാെത എ�േകാടി �പ�െട േജാലിക�  വെര ഒ� വ��ി�േ�ാ,  �ാപന�ിേനാ
െച�ാ�� അ�മതി ന�കാ� സാധി�ം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ മാനദ�ം െത�ി�് ഏെത�ി�ം �ാപന�ിേനാ വ��ിേ�ാ െപാ�മരാമ�് വ��് വ��്
െകാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ഇതിെ� വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;  ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� താ��ിെല പാല��െട നിർ�ാണം

766. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  താ��ി�  കഴി�  10  വ�ഷ�ി� ��പ് ആരംഭി� മി�മഠം പാല�ിെ� പണി
നാളി�വെര ���ീകരി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണ��
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത താ��ിെല ക�ാല�ടവ്, വ�പാടി�ടവ്, വദനേ�രി�ടവ് പാല��െട നി��ാണ�ിെ�
ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് - കാര�� േറാഡിെ�റ വികസനം

767. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജ് - കാര�� േറാഡിെ�റ വികസന�ിന് �ലം ഏെ����തിന്
ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� ബ�െ�� ഫയ� ന��ക� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����തി�ളള �വ��നം ഏത് വ�ഷമാണ് ആരംഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ?

ചാ��� മ�ല�ിെല പ�ി�മ�ടി�ാലം നി��ാണം

768. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� പ�ി�മ�ടി�ാലം നി��ി��തിേല�് നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം,  ഈ ആവശ��ിേല�ായി എ� �പാ
വിനിേയാഗി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തി�ം ���ീകരി��തി�ം എ� �പാ െചലവഴിേ��ി വ�െമ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� �മി ഏെ���� ഉ�െ�െട എ� �പെയ�് അറിയി�േമാ ?

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

22 of 85 Sunday 03 July 2016 03:46 PM



േദശീയപാത�െട വീതി���

T 769. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� പ�ണ�ിെല േദശീയപാത�െട വീതി��� എത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��മായ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� ആ�ി�ലി�  അടിയ�രമായി ഇൗ പ�തി
നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�െമ�ം,  എ�േ��് ���ിയാ�വാനാണ്
തീ�മാനെമ��ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െച���-ഏ�മാ�� പാത�െട നി��ാണ �വ��നം

770. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി�  െച���-ഏ�മാ��  പാത�െട നി��ാണ �വ��ന���് ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് �മതല ഏ��ി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േറാഡിെ� വശ�ളി�ളള ഒാട നി��ാണം അശാ�ീയമായാണ് നട�ാ��ത് എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.�ി.പി പ�തി �കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജം�ഷനി�  നി��ി� ഓട മഴെപ��
സമയ�് ഉപേയാഗ�ന�മായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജം�ഷനി�  മഴ�ളള സമയ�് െവളളം െക�ി നി���ത് ഒഴിവാ�ാ�
എെ��ി�ം മാ���� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) െച���  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ജം�ഷനി�  േറാഡ് ഡിെെവഡറി�  ൈസ�േബാ�ഡ്
�ാപി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) െച���- �ള�ഴ എം.സി േറാഡി�  -ആ�ിലി�വട് ഭാഗ�് ഗതാഗത നിയ�ണ�ിന്
െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി� മാ����  വിശദീകരി�േമാ;��ത �ല�് മാേവലി�ര  ,

�ള�ഴ,  െച���  ടൗ�  എ�ീ ഭാഗ�ളി�  നി�ം വ�� വാഹന���്നിയ�ണം
ഏ�െ���ി അപകട�� ഒഴിവാ�ാ� ��മായ പരിഹാര മാ���� നി�േ�ശി�േമാ?

െപ�വ�ാ�ഴി - ��കാട് - �ാേ�ഷ� േറാഡ്

771. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�വ�ാ�ഴി - ��കാട് - �ാേ�ഷ� േറാഡ് െപാ� മരാമ�് വ��് ഏെ���ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നവീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)
(ഡി)

ക�നാഗ��ി മിനി സിവി� േ�ഷ� അ����ണി
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772. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മിനി സിവി� േ�ഷ� െക�ിട�ിെ� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ം പരിസര�ം ��ിഹീനമായി കിട����ലം ജീവന�ാ��ം ജന�����ാ��
��ി��് മന�ിലാ�ി അടിയ�ര �ചീകരണ �വ��ന�� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ിെ� തറ െെട�സ് പാകി�ം െക�ിട��െട�ം ബാ�്��ക�െട�ം
അ���പണിക� ���ീകരി��തി�ം ഏെത�ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;  അ���പണിക�
���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ട��� മംഗലംഡാം േറാഡ്

773. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട���  മംഗലംഡാം േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��നം �ംഭനാവ�യിലാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 14.7.2009  ന്  525  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� �ട���  മംഗലം ഡാം േറാഡിെ�
ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� �ംഭനാവ� തീ���തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ീ���രം സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് േബാ�സ് േഹാ�� നി��ാണം

774. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ���രം സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  േബാ�സ് േഹാ��  െക�ിടം
നി��ി��തിനായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി�  എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന��വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതിനാ�� എ�ിേമ�് അംഗീകാര�ിനായി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അംഗീകരി�േവാ; എ�
�പ�െട എ�ിേമ�ാണ് അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� വ� ൈടം െമയി�ന�സി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാഡ് ���ി

775. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി� വ� ൈടം െമയി�ന�സി� ഉ�െ���ി ആെക ര�്
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�  16  �ാമീണ േറാ�കളി� ���ി ���ിയായ േറാ�ക�
ഏെതാെ�െയ�ം മ�� േറാ�ക�െട �വ��ന �േരാഗതി എവിെട വെരയായിെയ�ം
അറിയി�േമാ ; േറാഡ് ���ി എേ�ാേഴ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

കേ�രി�ടവ്, ����് പാല��െട നി��ാണം

776. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േപരാ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല കേ�രി�ടവ്,  ����് പാല��െട നി��ാണ�ിന്
ഭരണാ�മതി ന�കിയതിെന �ട��് സാേ�തിക അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� െട�ഡ�
നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ പാല��  സമയബ�ിതമായി നി��ി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കരാ�കാ��് �ടി�ിക

777. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ�  െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ��് ന��വാ�� �ടി�ിക എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ടി�ിക�െട ആധികാരികത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് പരിേശാധി�േമാ;

ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഴിന�ി�ാറ പാലം നി��ാണം

778. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി  -  ഏറനാട് മ�ല�െള ത�ി� ബ�ി�ി�� േതാ����� �ഴിന�ി�ാറ പാലം
അത��ം അപകടാവ�യിലായ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �തിയ പാലം നി��ാണ�ിനായി ഭരണാ�മതി േനരേ� ലഭിെ��ി�ം ടി ���ിയി�േമ�
മ� നടപടികെള��ാതി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഴിന�ി�ാറ പാല�ിെ�റ ���ിക�  അടിയ�ിര �ാധാന�േ�ാെട ആരംഭി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ത��ധാനമായ േറാ��ംഖല വികസി�ി��തിന് ക�� പ�തി

779. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര
,, തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ത��ധാനമായ േറാ��ംഖല വികസി�ി��തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്;
(സി) ഇതിെ� നി��ഹണ�ി�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��്;െവളിെ���ാേമാ?

െപ��ഴ�ടവ് പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം

T 780. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  െപ��ഴ�ടവ് പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം ഏ�
ഘ��ിെലാണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ നടപടിക� ത�രിതെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വി�മമ�ിര��െട ആ�നികവ��രണം

781. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.െക. ശശി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� വി�മമ�ിര�ളി�  കാലാകാല�ളായി അ����ണിക�
നട�ാ�തിനാ�  ��വ�  സൗകര���ം ഉപേയാഗെ���ാ�  കഴിയാ�ത് ��യി�
െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വി�മമ�ിര��െട അ����ണിക�  സമയ ബ�ിതമായി നട��തി�ം നവീകരി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ധാന േക��ളിെല വി�മമ�ിര��  ഭരണപരമായ കാര����് ��ത�  സൗകര��േളാെട
ഇ��െന�ം മ�് സംവിധാന��ം ഏ�െ���ി ആ�നികവ��രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�

782. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട
വിവരം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാടക�് �വ��ി�� �ാപന��  സിവി�  േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ടി.പി. 2-� ഘ� പ�തി

783. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ടി.പി.  2� ഘ� പ�തി�് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് കഴി�
സ��ാ� ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ല��മി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം ധനസഹായമാണ് ഇതി�േവ�ി �േയാജനെ���ിയത്;
(ഡി) പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ക��ായി എ�്

വ��മാ�േമാ?
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വ� ൈകമാ� ആധാരം സ��മായി എ�തി രജി�� െച�ാെമ� നിയമം

784. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ� ൈകമാ� ആധാരം സ��മായി എ�തി രജി�� െച��ത് സംബ�ി� നിയമം സം�ാന�്
�ാബല��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ��തലാണ് ��ത നിയമം �ാബല��ി�  വ�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമം വഴി ആധാരെമ��് രംഗ�് എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) �തിയ നിയമം റിയ� എേ��് മാഫിയ�് �ണകരമാ�െമ�ം അ�വഴി വ� ൈകമാ� രജിേ�ഷെ�

�താര�ത ന�മാ�െമ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) �തിയ നിയമെ� �ട��് രജിേ�ഷ�  വ��ി�  നി�് വിരമി�വ��് ആധാരം ത�ാറാ�ാ�
ന�കിയി�� ൈലസ�സ് റ�ാ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) രജിേ�ഷ�  വ��് നട�ിയ പരീ�കളി�  വിജയി�വ�െട ൈലസ�സ് നിലനി��േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആധാരം രജി�� െച��

785. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാരം എ��കാെര ഒഴിവാ�ി,  �മി ൈകമാ�ം െച��വ��് സ��മായി ആധാരം എ�തി
രജി��  െച�ാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായ��ലം നിലവി�  േകരള�ി�  എെ��ി�ം �തിസ�ി
ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ��മായി ആധാരം രജി�� െച��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിവരി�േമാ ;

(സി) േകരള�ിെല എ� ആധാരെമ��കാെര ഇത് ബാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ ?

�മി�െട ന�ായവില

786. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട നിലവി�� ന�ായവില ��വാ� �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ�
േകാ�ി�ം ഇതിെ� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �മി�െട ന�ായവില ���ത് �ലം എ� േകാടി �പ അധിക വ�മാനം കി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക���� അ�വദി�ാ� നടപടി

787. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ചാ�മംഗലം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസി�  ഓ�ൈല�  ���ിക��ായി ര�്
ക����ക� മാ�േമ�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത� ക����ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഓവ� �ി��ക�െട നി��ാണം

788. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ ൈല�  കട� േപാ�� സം�ാനെ� �ധാന േറാ�കളി�  ഓവ�  �ി�ജ്
നി��ി���മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ�  നിലവി�  നട�� �വ��ന��
സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓവ�  �ി��ക�െട നി��ാണ�മതല ആ��ാെണ�ം,  ഇതിന് ആവശ�മായ ഫ�്
ലഭ�മാ��താരാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�ാറ നിേയാജക മ��ിെല പാല�ാട്-െകാ�േ�ാട് േറാഡിെല ഊ�റയി� അടിയ�രമായി
െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.പി.എ�.എം. �.പി. �� സ��ാ� ഏെ���ാ� നടപടി

789. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേനെ��് ത��െ��ട��് സ��ാ� താ��ാലികമായി ഏെ��� താ�� ഉപജി�യി�െ��
െക.പി.എ�.എം. �.പി. �� ���മാ�ം ഏെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

എ� പി എസ് എ ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�  പി എസ് എ ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��്
െച��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;  ഇെ��ി� റിേ�ാ��്
െച��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി വി���തി�േവ�ി മാേനജ�മാ� സ�� ��� �വണത

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

(എ) സം�ാന�് ��ിക�  �റ� ��കളി�, �മി വി���തി�േവ�ി  ,  മാേനജ�മാ�  ��
���തിന് േനാ�ീസ് ന��� �വണത വ��ി�വ��കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് മാേനജ�മാ��് അധികാരം ന��� വ��ക� േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ി� (െക.ഇ.ആ�)
ഉ�ത് േഭദഗതി െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാ�ലെമ�് പാ�ാ�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമ�ി�  ��ക�  അട����തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ അധി�ത�െട�ം അ�മതി�ം ഒ� കിേലാമീ��
��ളവി� മ�് ��ക� േവണം എ�ിരിെ� െക.ഇ.ആ� ച�ം മറയാ�ി േകാടതിയി� നി�് അ��ല
വിധി േനടിെയ���ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��  അട���ിയാ�ം തല�റകളായി ൈകമാ�� ഇ�രം �ാപന��െട �മി വിദ�ാഭ�ാസ
ആവശ����് മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ� എ�് വ�വ� െച�� തര�ി�  നിയമനി��ാണം
നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ?
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ഹയ� െസ��റി ��കളിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  അ��ാപക�െട
എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; സീനിയ�/�നിയ� എ�ിവ �േത�കം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വിഷയ�ി��� ഒഴി�ക� �േത�കം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��്
െച��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) എ�.പി.എസ്.എ./�.പി.എസ്.എ./എ�്.എസ്.എ.  എ�ിവ��് �േമാഷ�  ന���തിനായി
എ�്.എസ്.എസ്.�ി (േകാേമ�ിെ�) എ� ഒഴി�ക� നീ�ിവ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�്.എസ്.എസ്.�ി (േകാേമ�്) ആയി േജാലിയി� േച�� േശഷം ആെര�ി�ം വി�ത� െച�കേയാ
രാജിവ�കേയാ െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപ�മ� ഇ.എം.എസ്. ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെല ത�ികക�

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െപ�മ� ഇ.എം.എസ്. ഗവ�െമ�് ൈഹ�� ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട നിലവി� എ� ത�ികകളാണ് ഉ�ത്;
(സി) ഇവിെട ആവശ�മായ അധ�ാപക ത�ികക�  ഇ�വെര�ം അ�വദി�െ��ി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിേനാെടാ��ം ഇതി�േശഷ�ം ആരംഭി� ��കളി�  ത�ികക�  അ�വദി�െവ�ി�ം
ഇ.എം.എസ്.  ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെന മാ�ം അവഗണി�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 34933/R3/2011/GE ന�� ഫയലിെ� നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

മാമല��ം �ളിെല അധ�ാപക�െട �റവ്

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

(എ) േകാതമംഗലെ� മലേയാര�േദശമായ മാമല��ം �ളി�  ആവശ��ിന് അധ�ാപകരി�ാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ�യി�  100  ശതമാനം വിജയം േനടിയ ടി �ളി�  ��വ�
അധ�ാപകേര�ം നിയമി��തി�ളള സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ശാ�ി�ാം ഗവ�െമ�് ഇം�ീഷ് മീഡിയം െെഹ�� ഇ��ി

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ശാ�ി�ാം ഗവ�െമ�് ഇം�ീഷ് മീഡിയം െെഹ�ളി� അ�വദി� ത�ികക�
ഏെതാെ�െയ�ം ഒഴി�കെള�െയ�ം സംബ�ി�� വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) ��ത �ളി�  അധ�ാപക  -  അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��മായി ബ�െ��ിറ�ിയ
ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികകളിെല�ാം നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ,  ഇെ��ി�  നിയമനം നട�ാ�തിെ�
സാഹചര�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സ��ാ� ��ി� എ� ത�ികക� ഒഴി�് കിട��െവ�ം, അ�വദി� ത�ികകളി�
നിയമനം നട��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇൗ �ളി� അ�വദി�ി�� അധ�ാപക  -  അനധ�ാപക ത�ികകളി� അടിയ�ിരമായി നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� പ�നംതി� ജി�യിെല സ��ാ� ��ക�

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

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� അട� ��� ഭീഷണി േനരി�� എ� സ��ാ� ��ക��്; ഇതി� ആറ�ള
മ�ല�ിെല ��ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

. �� വിദ�ാ��ി കൾ�് െതാഴി� ൈന�ണ� പരിശീലന പ�തി

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

(എ) സം�ാനെ� �� വിദ�ാ��ികളി� ഒ�പത് �ത� �സ് � വെര�� �ാ�കളിെല ��ിക��്
പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴി� ൈന�ണ� പരിശീലനം ന��� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) െതാഴി� ൈന�ണ�ം േനടാ�വ��് ,േക� സ��ാരിെ� വിദ�ധ േജാലികളി� നിയമനം ന���
പ�തി �കാരം േജാലി ലഭി�ാനിടയിെ�� നിബ�ന നിലവി ��തായി അറി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവിെയ ഇത് േദാഷകരമായി ബാധി�ാനിട�െ��
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തി�ം ഈ ഇന�ി�  േക� സഹായം
േനടിെയ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഡി.എഡ് പരീ�ാഫലം

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

(എ) 2015-16 വ�ഷെ� ഡി.എഡ് പരീ��െട ഫലം �സി�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഫലം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫലം എ�േ��് �സി�ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബധിര �ക വിദ�ാ��ിക��് ആ��ല���

T 799. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജ�നാ േക�വി�ം സംസാരേശഷി�ം ന�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട കായികേമളയിെല വിജയിക��്
േ�സ് മാ�േ�ാ ; സാ��ിക ആ��ല��േളാ ന�കി വ��േ�ാ;
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(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട കേലാ�വ���് ആ��ല���  ന�കി
വ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  മ� വിദ�ാ��ികെളേ�ാെല ��ത വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �ടി ടി ആ��ല���
ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരിത സംര�ണ േസന

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

(എ) സം�ാന�് എ� ��കളി� ഹരിത സംര�ണ േസന ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത സംര�ണേസന ആരംഭി�േ�ാ� വിഭാവനം െച� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഹരിത സംര�ണേസന േകഡ�ക��് എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ��് േ�സ് മാ��്
അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് െക�ിട�ിെ� േശാച�ാവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

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

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� ദയനീയാവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� അ���പണിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�േമാ;

(ബി) ഡി. പി. ഐ. ആ�ാന�് �തിയതായി നി��ി�� െക�ിടം ഏത് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയാണ്
നി��ി��ത് ; ഇതിെ� പണിക� നി� േപാ��തിന് കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഏത് ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ��ത െക�ിട�ിന് അ�ിനിേ��ീവ് സാ�്ഷ�
അ�വദി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത െക�ിട�ിെ� പണി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ; ആയതിന് ആവശ�മായ
ഫ�് അ�വദി�േമാ;

(ഇ) ഈ െക�ിടം ���ീകരി�േ�ാ� ഡി. പി. ഐ. യിെല ഓഫീ�ക� അവിേട�് മാ�ാ� കഴി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട എ�ം

802. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കഴി� �െറ വ�ഷ�ളായി സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� ��ിക� �റ� വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�് െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട എ�ം
വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ?

എ�.എസ്.എസ്, �.എസ്.എസ് േ�ാള�ഷി�് പരീ�

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

(എ) എ�.എസ്.എസ്, �.എസ്.എസ്. േ�ാള�ഷി�് �ക ഇേ�ാ� എ�യാണ്;
(ബി) േ�ാള�ഷി�ക�  യഥാസമയം വിദ�ാ��ിക��് ലഭ�മാ��തി�ം േ�ാള�ഷി�് �ക

വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) േ�ാള�ഷി�് ലഭി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം �റ�വ��ത് കണ�ിെല��് പരീ�യി�
എെ��ി�ം മാ�ം വ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

എ�് എസ്.എസ്.�ി. െകാേമ�് ഒഴി�ക�

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

(എ) എ�് എസ്.എസ്.�ി.  െകാേമ�്  (സീനിയ�)െ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്  ;  ഇതി� എസ് സി
/എസ് �ി െ�ഷ�� റി��്െമ�ി�േവ�ി മാ�ിവ� ഒഴി�ക� ഒഴിെക പി എസ് സി -യിേല�് റിേ�ാ��്
െചേ�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�് എസ്.എസ്.�ി.  െകാേമ�്  (�നിയ�) െ� എ� ഒഴി�ക�  െ�ാേമാഷ�  വഴി
നിക��തി�േവ�ി മാ�ിവ�ി��് ;

(സി) എ�് എസ്.എസ്.�ി. െകാേമ�് �നിയറായി �േമാഷ� ന�േക�വ�െട ലി�് നിലവി� ഉേ�ാ  ;

ഉെ��ി� ആ ലി�ി� എ� േപ�െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത ലി�ി�  ഉ�തിേന�ാ�  ��ത�  ഒഴി�ക�  �േമാഷ� േവ�ി മാ�ിവ�ി�െ��ി�  ആ
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�േമാ  ;  ലി�് നിലവിലിെ��ി� ഇതി�േവ�ി മാ�ിവ�
ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.-�്ന��േമാ;

(ഇ) എ�് എസ്.എസ്.�ി.  െകാേമ�് �നിയറിെ� എ� എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.-�്
റിേ�ാ��് െച�വാ� ബാ�ി��്;

(എഫ്) 01-03-2015-�േശഷം എ�് എസ്.എസ്.�ി.  െകാേമ�്  (�നിയ�) ആയി പി.എസ്.സി.-യി�നി�ം
അൈഡ�സ് ലഭി�വരി� എ�േപ� റിലീവ് െച�കേയാ രാജിവ�കേയാ െച�ി��്; വ��മാ�േമാ ;

ഇ�വഴി ഉ�ായ ഒഴി�ക� ���മാ�ം പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ജി) എ�് എസ്.എസ്.�ി. െകാേമ�് (�നിയ�) ആയി പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ലഭി�വ� േജാലിയി�
നി�ം റിലീവ് െച�കേയാ,  രാജിവ�കേയാ െച���വഴി ഉ�ാ�� ഒഴി�ക�െട  25%

�േമാഷ�േവ�ി മാ�ിവ�േമാ  ;  ഒരി��  പി.എസ്.സി.-യിേല�് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�
ഇ�ര�ി�  �േമാഷ�േവ�ി മാ�ിവ�ാ�  സാ��മാേണാ  ;  ആെണ�ി�  ഏത് ��
അ�സരി�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

വാളകം ആ�.വി.വി.എ�്. എസ്. എ�ിെല അ��ാപക�െട സെ��ഷ�

805. �ീ.വി.എസ്.അ�താന�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാളകം ആ�.വി.വി.എ�്.  എസ്.  എ�ിെല അ��ാപകരായ �ീ.  ���മാറിെന�ം �ീമതി
ഗീതെയ�ം സ��ീസി� നി�ം സെ��ഡ് െച� നടപടി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ളിെ� മാേനജ� �ീ.  ആ� ബാല��പി� അഴിമതി നിേരാധന നിയമ�കാരം ഒ� വ�ഷം
കഠിന തടവ് അ�ഭവി� വ��ിയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇേ�ഹ�ിന് നിലവി�� നിയമ�കാരം മാേനജരായിരി�ാ�
േയാഗ�ത�േ�ാ;അ�െനെയ�ി� ഈ സെ��ഷ� നിയമപരമാേണാ;

(ഡി) ��ത അ��ാപകെര തിരിെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�തിയ ഹയ� െസ��ഡറി അ��ാപക ത�ികക�
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806. �ീ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  വ�ഷ�ി� അ�വദി� ഹയ� െസ��റി ��കളിെല�ം ബാ�കളിെല�ം അ��ാപക
ത�ികക� ��ി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �തിയ ഹയ� െസ��റി ��കളി� ഈ വ�ഷാരംഭ�ി��െ� അ��ാപകെര നിയമി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി അധ�ാപക ഒഴി�ക�

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

(എ) ഹയ�  െസ��റി വ��ി�  പല വിഷയ�ളി�ം അധ�ാപക ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�ം ആയത്
പി.എസ്.സി.െയ അറിയി��തിന് കാലതാമസം േനരി��െത�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�പാതികമായി നികേ�� അധ�ാപക ഒഴി�കളി�  െ�ാേമാഷ�  വഴി നിയമനം നട�ിയ�
�ല��ായ അനി�ിതത�ം നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി�� വിഷയ�ളിെല എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.എസ്.സി.െയ
അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക�

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

(എ) കഴി� സ��ാ�, ഹയ� െസ��റി ��ക� ഇ�ാ��ം �റ�മായ �േദശ�ളി� ��തായി
അ�വദി� സ��ാ�/എ �ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി� (അ�േ�ഡ് െച�വ) ആവശ�മായ
അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��തിന് മ�ിസഭാ േയാഗതീ�മാന�ിെ�
അടി�ാന�ി� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ ; ആയതിെ� പക��് ന��േമാ ;

(ബി) ��ത ��കളി� ആവശ�മായ ത�ികക� ��ി�ാ�തിനാ� ര�് വ�ഷ�ിലധികമായി േജാലി
െച�് വ�� അധ�ാപക��് ശ�ളം ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത് സംബ�ി�
ഫയലി� ധനകാര� വ��ിെ� �പാ�ശ എ�ായി�� ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ധനകാര� വ��ിെ� �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  ത�ികക�  ��ി�് വിശദമായ ഉ�രവ്
ഇറ�ി ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല േകാേമ�് അ��ാപക ഒഴി�ക�

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

(എ) 2013  വെര അ�വദി� ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  എ� േകാേമ�് ഗ�് അ��ാപക�
േജാലിെച��െ��ം ഇവ�െട ജി�തിരി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം, ��ക�െട േപര്, േമ�വിലാസം
എ�ീ വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2014-15,  2015-16  അ��ായന വ�ഷ�ളിലായി േകരള�ി�  അ�വദി� ഹയ�െസ��റി
��കളി�  സ��ാ�  ഉ�രവ് നം.  76/2016/G.Edn  �കാരം ത�ിക ��ി�ാ�  നടപടി
���ിയായി�േ�ാ; ���ിയായിെ��ി� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഹയ�െസ��റി വ��ി�  എ� േകാേമ�്  (സീനിയ�/�നിയ�)അ��ാപക
ഒഴി�ക�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ?
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ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) 24-3-2015,  31-12-2015,  5-2-2016  എ�ീ തീയതികളിലായി പി.എസ്.സി അൈഡ�സ് െച�
േകാേമ�് സീനിയ�/�നിയ�  അ��ാപകരി�  എ� േപ�  േജാലിയി�  �േവശി�ി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അൈഡ�സ് െച� �കാരം േജാലിയി� �േവശി�ാ� എ� േപ� ഉെ��ം ഈ ഒഴി�ക� എ�ാം
പി.എസ്.സി�് വീ�ം റിേ�ാ��് െച�േതാെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;റിേ�ാ��് െച�െത�ി�
തീയതി�ം ഫയ� ന��ം വ��മാ�േമാ; അൈഡ�സ് െച� �കാരം േജാലിയി� �േവശി�തിന്
േശഷം റിലീവ്/റിൈസ�  െച� എ�േപ�  ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  ��ത ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�േതാ;  തീയതി�ം ഫയ�  ന��ം വ��മാ�േമാ;  റിേ�ാ��്
െച�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;  28.9.2015 � പി.എസ്.സി അൈഡ�സ് െച� േകാേമ�്
സീനിയ� 4എ�.െജ.ഡി. ഒഴി�ക� �കാരം എ� അ��ാപക� േജാലിയി� �േവശി�െവ�ം ��ത
അൈഡ�സ് �കാരം േജാലിയി�  �േവശി� അ��ാപക�  നിലവി�  �നിയ�  േകാേമ�്
അ��ാപകരായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;  ഇവ� ഹയ� െസ��റി വ��ി� നി�ം റിലീവ്
െച��വഴി ഉ�ായ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി� റിേ�ാ��് െച�േതാ; എ�ി� തീയതി/ഫയ� ന��
എ�ിവ വ��മാ�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �ല� പരിഗണന

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

(എ) എസ്.  എസ്.  എ�. സി.,  ടി.  എ�്.  എസ്.എ�. സി..  വിദ�ാ��ിക��് ഹയ�  െസ��റി
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് അേപ�ി�േ�ാ� �ല� പരിഗണന ലഭി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ടി.എ�്.എസ്.എ�. സി. പരീ�യി� 11 എ �സ് ലഭി� വിദ�ാ��ി എസ്.എസ്.എ�.സി.
�് 8 എ �സ് കി�ിയ വിദ�ാ��ി�് �ല�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;;

(സി) ഹയ�  െസ��റി അേലാ�്െമ�ി�  ടി.എ�്.എസ്.എ�.സി.  വിദ�ാ��ിക�  �റ��െ���
�ിതി പരിഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��ററി ഏകജാലക �േവശനം

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

(എ) ഹയ�  െസ��ററി �സ് വ�  ഏകജാലക �േവശന�ിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നി�് ഇൗ
അധ�യന വ�ഷം െമാ�ം എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.,  സി.ബി.എസ്.ഇ,  െഎ.സി.എസ്.ഇ എ�ീ വിഭാഗ�ളി�  നി�്
യഥാ�മം എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി�ളളത്;

(സി) �ടാെത ത�ല�മായ മ�് സിലബ�കളിലായി പ�ാം �ാസ് േയാഗ�ത േനടിയ എ�
അേപ�ക��്;

(ഡി) െമാ�ം അേപ�കെര ഉ�െ�ാള��തിനായി ജി�യി�  എ� ഹയ�  െസ��ററി സീ�ക�
ഇേ�ാ� നിലവി��്;

(ഇ) ജി�യി�  നിലവി�ളള സീ�ക���റം അധികമായി വ�� ��ിക�െട �േവശന�ിനായി എ�്
നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി ��കളിെല �ാ��് , പ�� ത�ികക�
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812. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��ഡറി ��കളി� �ാ��്, പ�� ത�ികക� ��ി�ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

കാ� ൈവകല��� വിദ�ാ��ിക��് ഹയ�െസ��റി �േവശനം

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

(എ) കാ� ൈവകല��� വിദ�ാ��ിക��് ഹയ�െസ��റി �േവശനം ന���തിന് നിലവി�� നിയമ
തട��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി��തി�ം,  പഠന മാ���െള സംബ�ി�് പരിേശാധി��തി�ം ഉപസമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഉപസമിതി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  അതിേ��  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി ഫിസി�്, െകമി�ി സീനിയ�-�നിയ� റാ�് ലി�കളി� നി�ളള നിയമനം

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

(എ) എ�്.എസ്.എസ്.ടി ഫിസി�്,  െകമി�ി സീനിയ�-�നിയ�  റാ�് ലി�ക�  നിലവി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;ഈ ലി�കളി�  നി�ം ഇ�വെര നട� നിയമന��െട വിശദ വിവരം
സംവരണ-സംവേരണതര വിഭാഗ�� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി  -പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി� നി�ം ��ത റാ�് ലി�ി� ഉ�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട
നാളി�വെര�� നിയമന നില വിശദമാ�േമാ;us  ��ത വിഷയ�ളി�  നാളി�വെര റിേ�ാ��്
െച�െ�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ഗ�് അ��ാപക��� േവതനം

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

(എ) ��തായി അ�വദി� എ�ഡഡ് ഹയ�െസ��റി ��കളി�  ഗ�് അ��ാപകരായി
നിയമിതരായവ��് മാ�ം േവതനം നാളി�വെര ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�മായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ  (�ി)  വ��ി��  48404/�ി  2/15/െപാ.വി.  ന�� ഫയലി�
അ�ിമ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇേതാെടാ�ം അ�വദി� സ��ാ� ഹയ�െസ��റി ��കളി� ഗ�് അ��ാപക��്
േവതനം ന�കിയ സാഹചര��ി�  എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി ��  ഗ�് അ��ാപക��ം
േവതനം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലയാളം മീഡിയം ൈഹ�� ഇ�ാ� പ�ായ�ക�

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

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� മലയാളം മീഡിയം ൈഹ�� ഇ�ാ� പ�ായ�ക� ഉേ�ാ;  എ�ി�
ഏത് പ�ായ�കളാെണ�ം ��ത പ�ായ�ക�  ഉ�െ��� അസം�ി മ�ല��
ഏതാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) മലയാളം മീഡിയം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഏെത�ി�ം പ�ായ�ി� �വ��ി��ിെ��ി�
അത് ന�നതയായി ക���േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

എ�ഡഡ് �� അ��ാപക�െട ശ�ളം ന�കാ� നടപടി

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

(എ) 2011-�  നട�ിലാ�ിയ അ��ാപക പാേ�ജ് �കാരം �ിരം നിയമനം ലഭി��ം എ�ാ�
��കാല�ളി� നിയമനാംഗീകാരം ലഭി��മായ എയിഡഡ് �� അ��ാപക��് 2011 �� 1 ന്
��് േജാലി െച� കാലയളവിെല ശ�ള �ടി�ിക ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  ആയതിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി�ം ശ�ള �ടി�ിക എ�േ��് ന�കാ�
കഴി�െമ�ളള വിശദാംശ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) അ��ാപക പാേ�ജ് നട�ിലാ�ിയ ഉ�രവി�  2011  ��  1-� ��് നിയമനം ലഭി�് േജാലി
െച�വ�� അ��ാപക�െട ശ�ളം ന���തനി�േവ�ി െക ഇ ആ� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ
; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

സൗജന� പാഠ��ക വിതരണം

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വിദ�ാ��ിക��ാണ് പാഠ��ക��  സൗജന�മായി
വിതരണം െച��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം പാഠ��ക��  സൗജന�മായി വിതരണം െച��തിനായി എ�ാ െചല�ക�ം
ഉ�െ�െട എ� �പയാണ് െചലവഴി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

അ�� വിദ�ാഭ�ാസ ജി�

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

(എ) അ�� വിദ�ാഭ�ാസ ജി� അ�വദി��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അ�ബ� ഫയ� തീ��ി� കഴി� സ��ാ� അ�വ��ി�തായി പറയെ��� കാലവിളംബം
അവസാനി�ി�് അ�� വിദ�ാഭ�ാസ ജി� �പീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  അ��  വിദ�ാഭ�ാസ ജി� �പീകരണ�ിന് സാ��മാകാ� തര�ി�  എെ��ി�ം
സാഹചര�ം നിലനി���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;എ�ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ����  പരിഹരി�് അ��  വിദ�ാഭ�ാസ ജി� സമയ ബ�ിതമായി
സാധ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹി�ി അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

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

(എ) അ�ാം �ാ�് വെര�� എ�.പി.  ��കളി�  അ�ാം �ാ�ി�  ഹി�ി പഠി�ി�ാ�  നിലവി�
അ��ാപകരി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) താ��  നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഇ�ര�ി�� അ� ��കൾ ഉ�വെയ േയാജി�ി�് ഒ�
അ��ാപകെനെയ�ി�ം നിയമി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ന�� മീ� ഓഫീസ�മാ�െട യാ�ാബ� �ടി�ിക

821. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� എ� ന�� മീ� ഓഫീസ�മാ� േജാലി െച�വ��;

(ബി) ഈ ത�ിക എ�് �ത� നിലവി� വ�;

(സി) ന�� മീ� ഓഫീസ�മാ�െട ഉ�രവാദിത���ം �മതലക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ഭ�ണ പരിപാടി�മായി ബ�െ�� കാര��� �ളി� േപായി പരിേശാധി��തിന് യാ�ാബ�
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� നാളി�വെര എ� �ക അ�വദി�; ജി� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ന�� മീ� ഓഫീസ�മാ�െട യാ�ാബ� �ടി�ിക എേ�ാ� െകാ��ാ� കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ�
�തീ�ി��ത്?

�ള�ട �ി� പാ��് നി��ാണം

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

(എ) 'അസാപ്'  �കാര�� െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�ര �ള�ട �ി� പാ��് നി��ാണ�ിെ�
അട�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട��  നടപടിക�  ���ീകരിേ�ാ;  നി��ാണം ആരാണ്
ഏെ���ിരി��ത്; നി��ാണം ���ീകരി�ാ�� കാലയളവ് എ�യാണ്;

(സി) ��ത പാ��് നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

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

(എ) സം�ാന�് േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത നിയമം
സം�ാന�് �ാബല��ി� വ�ത് എ�് �ത��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� നിയമ�ി� വി��മായി സം�ാന�് അനധി�ത വിദ�ാലയ��  �വ��ി��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിന് വി��മാ�ം മാനദ��� പാലി�ാെത�ം �വ��ി��
��ക��് അംഗീകാരം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� വിദ�ാലയ���് അംഗീകാരം
ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അനധി�ത വിദ�ാലയ���് അംഗീകാരം ന��� നടപടി സ��ാ�  വിദ�ാലയ��െട
നിലനി��ിെന �തി�ലമായി ബാധി�െമ�തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

�� െക�ിട��െട �ര�

824. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
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,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� െക�ിട��െട �ര� ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  െക�ിട��െട �ര�ാ പരിേശാധന�് ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ്
നിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��  െക�ിട��െട പഴ��ം,  കാലവ�ഷം �ല�� അപകട സാധ�തക�ം കണ�ിെല��്
ആവശ�മായ �� ക�ത�ക� സ�ീകരി�േമാ?

�� െക�ിട��െട േശാച�ാവ��ം അേയാഗ�ത�ം

825. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിെല ��  െക�ിട��െട േശാച�ാവ��ം അേയാഗ�ത�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െച���  േഗ�സ് ൈഹ��, ആല ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��  എ�ിവിട�ളിെല
െപാളി�വീഴാറായ െക�ിട�� െപാളി� മാ��തിെല കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അേയാഗ�ത നി��യി� െക�ിട��  െപാളി�മാ��തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അപകടകര�ളായ െക�ിട��  െപാളി�മാ��ത് സംബ�ി�് കാലതാമ���ാ�ിയ
ഉേദ�ാഗ�േരാട് വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

േക� ഗവ�െമ�ിെ� അംഗീകാരം ആവശ��ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

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

(എ) സം�ാന�് േക� ഗവ�െമ�ിെ� അംഗീകാരം ആവശ��ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട
അംഗീകാരം ന�മാ�� �ിതി വിേശഷം��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� കാരണ�െള സംബ�ി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �വണതക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

അനധി�ത നിയമന��െ�തിെര നടപടി

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഡി.ഡി. ഓഫീസിന് കീഴി�� വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�് പി �ി എസ്
ത�ികയി�  നിയമനം നട�ാനായി എംേ�ാ�െമ�് എ�്െച��് �േഖന ശിപാ�ശ െച�
ഉേദ�ാഗാ��ികളി� േയാഗ�ത ഇ�ാ�വെര നിയമി� ഡി ഡി -�െട നടപടി അേന�ഷി�േമാ ;

(ബി) മാനദ��� പാലി�ാെത നിയമനം നട�ിയ അധി�ത�െട േപരി� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

ഡയ�ിെല കലാ കായിക അ��ാപക�െട െ�ാേമാഷ�
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828. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി�  �വ��ി�� ഡയ�ി�  കലാ കായിക അ��ാപക��്
അ�ഹതെ�� െ�ാേമാഷ� ന���ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��് ന�കാ�  ഡി.പി.ഐ േയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��്
ലഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) 20  വ�ഷ�ിലധികമായി ഒേര േപാ�ി� േജാലി െച�വ�� േമ��റ� വിഭാഗം അ��ാപക�
െ�ാേമാഷന് അ�ഹത��വരാേണാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

മല�റം ജി�യി� സ��ാ� ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക �ാമം

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

(എ) മല�റം ജി�യി� സ��ാ� ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക �ാമം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ അ��യനവ�ഷം ആരംഭി� സാഹചര��ി�  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��്
െച�വാ�ം അവ നിക�വാ�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� എ�.പി, �.പി അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�കളാ��ത്;
(ഡി) ജി�യി� നിലവി�� എ�.പി.എസ്.എ റാ�് പ�ിക�െട കാലാവധി തീരാറായ സാഹചര��ി�ം

സം�ാനെ� ഏ��ം ��ത�  ൈ�മറി വിദ�ാലയ����ം ��ത�  ��ിക�  പഠി���മായ
ജി�െയ� പരിഗണനയി�ം അ��ാപക ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

��� സ��ാ� �.പി. �� ഏെ���ാ� നടപടി

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

(എ) നില��  സബ് ജി�യിെല ��� സ��ാ�  �.പി.  ��  വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി��ത്
കാരണം യഥാസമയം അ����ണിക�ം,  നി��ാണ �വ��ന��ം നട�ാനാകാ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �� സ��ാ� ഏെ���ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എട�ര ആ�ാനമായി ഒ� എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�ാ�യ �ാപന��െട �ണ നിലവാരപരിേശാധന

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

(എ) േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �വ��ി�� സ�ാ�യ �ാപന��െട �ണ നിലവാരം
പരിേശാധി�� �ിരം സംവിധാന�� സ��ാ� േമഖലയി� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  പ ഠി�ി�� അ��ാപക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത
പരിേശാധി�ാേനാ വിലയി��ാേനാ എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ാപന�ളി� പഠി�ി�� അ��ാപക��് ആവശ�മായ പരിശീലന�ം അ�ഹമായ�ം,
�.ജി.സി.  നി��ഷി�ി�ളള�മായ േവതന�ം ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�് വ��� എെ��ി�ം
സ��ാ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?
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ഡയ�ിെല അ��ാപകനിയമനം

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

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� ഡയ�ി�  െ�ഷ��  ��  നിലവി�  വ�തി� േശഷ�ം
എം.എഡ് േയാഗ�ത ഇ�ാ� അ��ാപകെര സീനിയ�  ല�്ചറ�  ആയി താ�ാലികമായി
നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന അ�കാരം എ� േപെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െ�ഷ��  ��  േഭദഗതിയി�  ഇവ�െട െ�ാേമാഷ�  കാര�ം പരിഗണി�ാ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

�ണ�ടവ് ജി.�ി.ഡ�ള� എ�.പി �ളിെ� �വ��നം

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

(എ) പറ�ി�ളം ആദിവാസി േമഖലയി�� വിവിധ ഊ�കളിെല ��ിക� ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം നട��
�ണ�ടവ് ജി.�ി.ഡ�ള� എ�.പി �ളിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ളി� നി�ം �ട� പഠന�ിന് മ�് ��കളിേല�് േപാ�� ��ിക�െട എ��ി� വ��
�റവ് സംബ�ി�് സ��ാ� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം �����് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് �ണ�ടവ് ജി.�ി.ഡ�ള� എ�.പി �ളിെന
ൈഹ�ളായി ഉയ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� എ.എസ്.എം.എം.എ�്.എസ്.എസ്.

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

(എ) ആല��  എ.എസ്.എം.എം.എ�്.എസ്.എസ്.െല മാേനജ് െമ�് അവകാശ���ം �ലം ��
നട�ി�് �ംഭനാവ�യിലായത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിരവധി അ��ാപക�െട ഒഴി�ക� നിക�ാ�തിനാ� പഠന�ി� ��ി����വി�� ��ികെള
പഠി�ി�ാ�  കരാ�  വ�വ�യി�  അ��ാപകേരേയാ െ�ാ��ഡ് അ��ാപകേരേയാ നിയമി�ാ�
സ��മാ�േമാ;

(സി) �ളിെ� അ����ണിക� നട�ാ��ലം ��ിക� േനരി�� അപകട ഭീഷണി എ�െന േനരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മാേനജ് െമ�് ��ി�ാ� ഒ� �� സ��ാ� ഏെ���ാ� ത�ാ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചാവ�ാട് ൈല�റി കൗ�സി� ഓഫീസിന് െക�ിടം

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

(എ) ചാവ�ാട് താ��് ൈല�റി കൗ�സി�  ഓഫീസ് േച�വയി�  ഒ� വാടക െക�ിട�ിലാണ്
�വ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാവ�ാട് വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിെല വല�ാ� സ�്ജി�യിെല ഏ��ി�� �ാമപ�ായ�ിെല േച�വ
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ജി എം � പി �ളി� �ാ�്�റിക� ഒഴി�കിട�കയാെണ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� ൈല�റി കൗ�സിലിന് ഓഫീസ് �ട�ാ�
ഒഴി�കിട�� �ാ��റികളി� ഒ�് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി ൈ�ബ� േഹാ�� �ന��ാരണം

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

(എ) ചാല�ടി ഈ�് ജി.എ�്.എസ് േകാ�ൗ�ി�, ൈ�ബ�  വ��ി� കീഴി�� െപ���ിക�െട
േഹാ�� െക�ിടം ജീ��ി�് അപകടാവ�യിലായത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് െപാളി� മാ�ി �തിയ ഒ� േഹാ��  െക�ിടം പണി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�
അ�മതി�് സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  അ�മതി ന���തിനായി അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാപക ബാ�ി� രജി�� െച�ി�� അ��ാപക�

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

(എ) ��കളിെല ��ിക�െട �റവ് �ലം േജാലി ന�െ�� എ� അ��ാപകരാണ് അ��ാപക ബാ�ി�
ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ��ാപക ബാ�ി�  രജി��  െച�ി�� അ��ാപക�  നിലവി�  െച�� േജാലി എ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ാപക�െട �റവ് അ�ഭവെ��� ��കളി�ം,  ലീവ് എ���വ��് പകരമാ�ം ഇ�രം
അ��ാപക�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവ�� ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളിെല അ��ാപക ത�ികക� നിക��തി� നടപടി

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

(എ) െപ��ാ�� മ�ല�ിെല േവ�� ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളി� ഏ��ം �തിയ �ാഫ് ഫിേ�ഷ�
അ�സരി�്  9  അ��ാപക�  േവ�ിട�്  4  േപ�  മാ�മാണ് േജാലി െച��ത്.  ആദിവാസി
േമഖലയി�  നി�� ��ിക�  ഉ�െ�െട പഠി�� ഇവിെട,  നിലവി�  ഒഴി�� അ��ാപക
ത�ികക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാപക ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

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

(എ) സം�ാനെ� ഗവ.  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  എ�്.എസ്.എസ്.�ി.,
േകാേമ�്(സീനിയ�)ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; ജി� തിരി�� വിവരം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എസ്.സി/എസ്.�ി െ�ഷ�� റി��്െമ�ിന് േവ�ി മാ�ിവ� ഒഴി�ക� ഒഴിെക, എ�്.എസ്.എസ്.�ി
േകാേമ�്(�നിയ�)ത�ികയി� ഇനി എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ാ��്;

(സി) എ�.പി.എസ്.എ/�.പി.എസ്.എ/എ�്.എസ്.എ/എ�്.എസ് ലാബ് അസി��റ്/  എ�്.എസ്
മിനി�ീരിയ�  �ാഫ് എ�ിവ��് �േമാഷ�  ന���തിന് േവ�ി എ�്.എസ്.എസ്.�ി
േകാേമ�്(�നിയ�) െ� എ� ഒഴി�ക� മാ�ി വ�ി��്;
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(ഡി) എ�്.എസ്.എസ്.�ി േകാേമ�്(�നിയ�) ആയി �േമാഷ� ന�േക�വ�െട ലി�് നിലവി�േ�ാ;

അ�ഹതെ��വ�െട ലി�് നിലവിലി�ാ� പ�ം ഗവ.  സ��ല�  �കാരം ഈ ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി യിേല�് റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(ഇ) ഗവ�െമ�് ��ക�െട നിലവാരം െമ�െ����തിനായി ഈ ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി
പി.എസ്.സി യിേല�് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ്,  ക��, മല�റം എ�ീ ജി�കളിലായി എ�്.എസ്.എസ്.�ി േകാേമ�്(�നിയ�)
ത�ികയി�  നിലവി�  അ�പേതാളം ഒഴി�ക�  ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിേ��  എ�്
നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈഹ�� അസി��് നിയമനം

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

(എ) ക��  ജി�യി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  ഏെതാെ� വിഷയ�ി�� ൈഹ��
അസി��ിെ� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�കളാണ് നിലവി��െത�് അറി�േമാ ;

(ബി) നിയമന നിേരാധന�ം �ാഫ് ഫിേ�ഷ�ം ���ിയാ�ാ���ലം റാ�് ലി�ി�  നി�ം
വളെര�റവ് നിയമന�� മാ�േമ നട�ി��െവ�തിനാ� ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എയിഡഡ് ��കളി�  8-� �ാ�ി�  1:35  വ�് അധ�ാപകെര സംര�ി��േപാെല സ��ാ�
��കളി�ം ആ�പാതികമായ ത�ിക നി��യം നട�ി ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക�െട ശ�ളം

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

(എ) േകരള�ിെല ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക�െട ശ�ളം  5000  �പയി�  നി�ം
10,000 �പയായി വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക�െട ���ിയ ശ�ളം ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�
���ിയ ശ�ളം ന���തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിയ ശ�ളം എ�് �ത�  ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��കാല
�ാബല�േ�ാെട ശ�ളം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക അ�ടിയി��ായ �മേ��ക�ം ഫല �ഖ�ാപന�ി��ായ വീ�ക�ം

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.സ��ാറിെ�റ കാലയളവി�  പാഠ��ക അ�ടിയി��ായ അഴിമതിക�
സംബ�ി�് ആേ�പ�ി�േമ� അേന�ഷണം നട�വാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� �� ��ിക��് യഥാസമയം ��കം ലഭി�ാ�ത് കാരണം പാഠ��കം
ഇ�ാെത ��ിക�  വാ�ഷിക പരീ� എ�േത�ിവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതി��രവാദികെള കെ��വാ�ം ഇവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം
ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാറിെ�റ കാലയളവി� എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�ാ നട�ി�ി�ം
ഫല �ഖ�ാപന�ി�ം ഉ�ായ വീ�ക�ം അ�ിമറി �വ��ന��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
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സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാ� കാലയളവി� �� ഉ�ഭ�ണ പരിപാടിയി� സംഭവി� വീ�ക� എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ ; ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കഴി� സ��ാ� പാഠ�പ�തി പരി�രണം ഉേപ�ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� വീ�ക�
പരിേശാധി�് ഉ�രവാദിക�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം പാഠ�പരി�രണ പ�തി
�നരാവി�രി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി െക�ിട നി��ാണം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് സിവി�  സ��ീസ് അ�ാദമി െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

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

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നിലവി� വ�േതാെട �� പഠനം ഉേപ�ി�വ�െട
എ�ം എ�കാരമാെണ�് വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാഴി� േപാ�� വിദ�ാ��ികെള കാരണ��  കെ��ി �ളിേല�് തിരിെകെയ�ി��
എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� പ�തി ആവി�രി�
നട�ിലാ�േമാ;

(സി) പല സ�കാര� �ൂ�കളി�ം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നിലവിലിരിെ��െ� വിദ�ാ��ികെള
േതാ��ി�ാ�െ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം ക�ശനമായി പാലി�െ���െ�� കാര�ം ഉറ� വ��േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

��കളിെല ഭൗതിക സൗകര���

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

(എ) ൈഹ��കളായി അ�േ�ഡ് െച� ��കളി�ം �തിയതായി ��േകാ�് അ�വദി� ��കളി�ം
മതിയായ െക�ിട സൗകര�മിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��കളി�  െക�ിട�ം മ�് ഭൗതിക സൗകര���െമാ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല വിവാദ ഉ�ര�ക�

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

(എ) ��  �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാലെ� വിവാദ ഉ�ര�ക�  മ�ിസഭാ ഉപസമിതി
പരിേശാധി�തി�, വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നട� �മേ��ക�  എെ��ാമാെണ�്
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കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല, െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല എ�ീ വ��കളിെല �മേ��ക� സംബ�ി�
വിവര�� �േത�കമായി ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കളിെല സാ��ായ ദിവസ��

847. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ� അധ�യന വ�ഷ�ിെല ആെക സാ��ായ ദിവസ�� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആക�ികമായി ഉ�ാ�� അവധിക�  �ലം സാ��ായ ദിവസ�ളി�  �റവ് വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ന�മാ�� സാ��ായ ദിവസ���് പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി�
ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  സാ��ായ ദിവസ��  ന�മാ��ത് സ��ാ�  ��കെള
അനാക�ഷക�ളാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഒ� അധ�യന വ�ഷ�ി� പരമാവധി സാ��ായ ദിവസ�� ലഭ�മാ�ാ� ഫല�ദമായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് ചി��� പ�തി

848. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് ചി��� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല ൈവദ�തീകരണം

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

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം ൈവദ�തീകരി�് ആവശ�ാ�സരണം �ബ്
ൈല�ക�ം ഫാ�ക�ം �ാപി�ണെമ�് സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��െത�ം ഇതിനായി എ� �ക ആവശ�മായി
വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാലാവകാശ ക�ീഷ�  ഇതിേനാെടാ�ം മെ�െ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� നി��ാണ���ി െച��തിന് ഡി.പി.ഐ �െട അ�വാദം

850. �ീ.ഇ.�ി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�.പി,  �.പി,  എ�്.എസ്,  വി.എ�്.എസ്.ഇ,  എ�്.എസ്.എസ് �ട�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�  നി��ാണ���ി െച��തിന് ഡി.പി.ഐ �െട ����ി�� അ�വാദം
േവണെമ� സ��ല� നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അധികാരവിേക�ീകരണ�ിന് ഇ�രം സ��ല� തട�ം ��ി� �േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േമ��റ� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���ം അ�വാദം ന�േക�ി വ�േ�ാ�� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ?

��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

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

(എ) ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�ം ഡിവിഷ� േഫാ�ം േനരി�� സ��ാ� ��ക��ായി �ന��ാരണ
പരിപാടിക� അടിയ�രമായി ആവി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��മംഗല�് 'അസാപ്' േക�ം

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

(എ) ��മംഗല�് വിദ�ാഭ�ാസവ��ി� കീഴി�� ഒ�ര ഏ��  �മിയി�  'അസാപ്'  േക�ം
ആരംഭി��തി�� സാ��താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;

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

തി�വന��രം ജി�യിെല എ� പി എസ് എ നിയമനം

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.എ റാ�് ലി�് നിലവി� വ�േശഷം എ�േപ��് നിയമനം
ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  എ�.പി.എസ്.എ ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഇതി�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�വ എ�; വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ൈഹ�� അസി��ി (ഇം�ീഷ്) െ� ഒഴി�ക�

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ൈഹ�� അസി��ി  (ഇം�ീഷ്)  െ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��്
വിദ�ാഭ�ാസജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. യിേല�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ആ�.എം.എസ്.എ പ�തി �കാരം ൈഹ�ളാ�ി അ�േ�ഡ് െച� ��കളി� അധ�ാപക ത�ിക
��ി�് നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� സ��ാ� എ�ഡഡ് ��ക�

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

(എ) സം�ാന�് അട� ���  ഭീഷണി േനരി�� എ� സ��ാ�, എയിഡഡ് ��ക�െ��്
വ��മാ�േമാ; ജി�തിരി�� കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവെയ നിലനി��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� ��ികളി� �റവ് ഉ� ��കെളയാണ് അ� എ�േണാമിക് ആയി കണ�ാ�ാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ മാനദ� �കാരം എ� അ� എ�േണാമിക് ��ക� സം�ാന�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇവ�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�� ��ികെള പരിശീലി�ി�� റിേസാ�് അ��ാപകെര തിരിെ����തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ��കളിലായി ഭി�േശഷി�� ��ികെള പരിശീലി�ി�� റിേസാ�്
അ��ാപകരി�  നി�ം �റ�ാ�െ��  491  േപെര തിരിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ആദായകരമ�ാ� െപാ�വിദ�ാലയ��

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

(എ) സം�ാന�് അനാദായകരെമ� േപരി� എ� െപാ�വിദ�ാലയ�െള തി�െ���ിയി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അനാദായകരെമ�് തി�െ����തി�ളള മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ;  െപാ�വിദ�ാലയ�െള
സംര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�� നിയമനം

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

(എ) വിദ�ാലയ�ളി�  ഒഴി�കിട�� അധ�ാപക ത�ികകളി�  �ിരം/എംേ�ാ�െമ�് നിയമനം
നട��� വെര വിദ�ാലയ��െട �ഗമമായ നട�ി�ിന് ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�
അധ�ാപകെര നിയമി��തിെനതിരായി ഏെത�ി�ം ഉ�ര�ക�
�റെ��വി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവ് പി�വലി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��റി �ല�താ േകാ�്
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859. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സാ�രതാ മിഷ�  ആരംഭി� ഹയ�െസ��റി �ല�താ േകാ�ിെ� �വ��ന��
കാര��മമായി നട��തിന് കഴിയാെത േപായത് എ�െകാ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) മ� േകാ�ക�  േപാെല ആക�ഷകമ�ാ� ഹയ�  െസ��റി േകാ�് നട�� �ാപന��
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) അന�സം�ാന �ല�താ േകാ�ക�, േദശീയ സാ�രതാ മിഷെ� േകാ�ക� എ�ിവെയേ�ാെല ഈ
േകാ�ിെ��ം കാലൈദ�ഘ�ം ആ� മാസേമാ, ഒ� വ�ഷേമാ ആ�ി മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ�െസ��റി അഡീഷണ� ബാ�ിെല ത�ികക�

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� ഹയ�െസ��റി അഡീഷണ� ബാ�ിന് ആവശ�മായ
ത�ികക� ��ി��തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ
;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േജാലി െച�� അ��ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ ?

ഹയ�െസ��റി �നിയ� അധ�ാപക�െട �േമാഷ�

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

(എ) േകരള�ിെല ഹയ�െസ��റി േമഖലയി� േജാലി െച�� �നിയ� അ��ാപക�െട �േമാഷ�
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  ഈ വിഷയ�ി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി��ത് എ� കാര�ം
വിശദമാ�േമാ?

അട���� വിദ�ാലയ��

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

(എ) സം�ാനെ� എ� വിദ�ാലയ�ളാണ് അനാദായകരെമ�് കെ��ിയത്;  ജി� തിരി��
കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളി� അട���� ഭീഷണി േനരി��വ എ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അട���� വിദ�ാലയ�െള സ��ാ� ഏെ���േമാ; ഇ� സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഇതിനകം എ� വിദ�ാലയ��  ഇ�െന ഏെ���ി��്;  കണ�ക�
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) അനാദായകരമായ വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാഭ�ാസ ശാ�ീകരണ �വ��ന�െള
േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ം നിലനി��വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��റി, േവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�
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863. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��� ഏെതാെ� ഹയ�െസ��റി, േവാേ�ഷണ� ഹയ�
െസ��റി ��കളിലാണ് അ��ാപക�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത്;

(ബി) ��ത ��കളി� �ാ�ക� ആരംഭി��തി� ��് അ��ാപക�െട ത�ികക� നിക��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പാഠ��ക��െട ലഭ�ത

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

(എ) പാഠ��ക��െട ലഭ�ത ����ി േബാ��െ�ടാെമ�ിരിെ� േപാ�ം അത് യഥാസമയം
ഉറ�ാ��തിന് കഴിയാ� �ിതി വ�ഷ�ളായി �ട��തി�� കാരണ�� എെ��ാെമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) യഥാസമയം പാഠ��ക��  ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാഠ��ക അ�ടി സംബ�ി�് അ�ബ� വ��ക�മായി ആേലാചി�് ഒ� �വ��ന കല��
ഉ�ാ�ി അത�സരി�് ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

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

(എ) സം�ാന�് 9,10 �ാ�കളിെല പാഠ��ക��ം എ�ിെല ഐ.ടി ��ക�ം ഈ വ�ഷം മാറിയി�ം
സമയ� തെ� അ�ടി ���ിയാ�ി മാ�ക ��ി�ാ�  കഴി�ത് എ�െനയാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ക�ിെ� വിതരണം ഏ� ഘ�ം വെരയായി�െ��ം ഐ.ടി ��കം എേ��് വിതരണ�ിന്
ത�ാറായി�െ��ം അറിയി�േമാ?

ഭാഷാ��ാപക�െട ത�ിക ന�െ��� �ിതി

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

(എ) െകായിലാ�ി ഉപജി�യിെല ഏേഴാളം ��കളി�  2014  -  2015,  2015  -  2016  വ�ഷ�ളി�
'സ���'  േസാ�ററ് െവയ�  ഉപേയാഗി�്  ,  ഭാഷ പഠി�� ��ിക�െട എ�ം ഡാ�ാ എ��ി
നട�� സമയ�് വ� പിഴവ് കാരണം,  സബ് ജി�യി�  വ�ഷ��െട േസവന��
ഭാഷാ��ാപക�െട ത�ിക ന�െ��� �ിതി �പെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി ഉപജി�യി� ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളിലാണ് ഇ�ര�ി� ��ം ഉ�ായി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��� േസാഫ ്�് െവയ� ഓ�� െച�് ഭാഷാ വിദ�ാ��ിക�െട വിവര�� േരഖെ����തിന്
ഉ�തതല�ി� തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പിണ���ടിയിെല ആദിവാസി െപ���ിക��ാ�� േഹാ��
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867. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പിണ���ടി �ളിേനാട് േച��് ആദിവാസി െപ���ിക��് താമസി�് പഠി��തി�േവ�ി
2010�  പണികഴി�ി� േഹാ��  ഇ�വെര�ം �വ��നമാരംഭി�ി�ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസി െപ���ിക�െട അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�് വ��വാ� ഈ േഹാ�� �റ�്
�വ��ി�ി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി ��കളിേല�� ഭാഷാ��കം

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

(എ) ഇൗ വ�ഷം ഹയ�െസ��ഡറി ��കളിേല�� ഭാഷാ��കം ലഭ�മാ��ി� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട �വ��നം

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

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം േമാശമായി�� �ിതി ൈഹേ�ാടതി
പരാമ�ശ�ളിലട�ം വ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) സ��കലാശാലക�മായി ബ�െ��� നടപടി�മ�ളിെല കാലവിളംബം പരിഹരി��തിനായി
ഓ�-ൈല� േ�ാ��ിംഗ് സാ��മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട സംര�ണം

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

(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�െള സംര�ി��തി�ം പരിപാലി��തി�ം ആവശ�മായ എെ��ാം
കാര��ളാണ് സ��ാ� ആേലാചി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാലയ�െള െെഹെട�് ആ��തി�ം മിക� സൗകര��� ഒ���തി�ം എെ��ി�ം
�േത�ക പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട �ണനിലവാരം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

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

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം �റ�് വ��ത് എ�് െകാ�ാെണ�്
കെ��ാ�� ശാ�ീയ �മം നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട വിശ�ാസ�ത വള��ാ� വിജയശതമാനം ഉയ��തിന് ആ�പാതികമായി
�ണനിലവാര�ം ഉയേര���് എ� ആശയം ��നി��ി വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായ�ി�  ഒ�
�നഃ�മീകരണം ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ�മായ ഭൗതിക സാഹചര���ം,  �ണനിലവാര�ം ഉറ�വ��� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�
��ിക�െട എ�ം വ��ി��ത് കണ�ിെല��് മ��ിട�ം ഇത് ഉറ�് വ���തി��
�ാേയാഗികമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ിക നി��യ�ി� �റ�ായ അ��ാപക��് 10-� ശ�ള പരി�രണ ആ��ല���

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

(എ) ത�ിക നി��യ�ി�  �റ�ായ അ��ാപക��്  10-� ശ�ള പരി�രണ ആ��ല���
ന�േക�തി��് തീ�മാനി�് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ. വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�, െന�ാ�ി�കര ഡി.ഇ.ഒ �െട അധീനതയി�� ��കളി�  ത�ിക
നി��യ�ി�  �റ�ായ അ��ാപക��്  10-� ശ�ള പരി�രണ ആ��ല�ം ന�കാ�ത്
സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ. ഉെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ.

(സി) ത�ിക ന�െ�� അ��ാപക�െട വിഷയ�ളി�  �വ��മായ ഉ�രവിറ�ാ�  സ��ാ�
ആേലാചി��േ�ാ?

വി.സി.മാ�െട നിയമനം

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അന�ഹ�ം അേയാഗ��മായവ�
വി.സി.മാരായി നിയമനം േനടിയ�ം റിയ�  എേ��് ക�വട�ാ�, േഹാ��  �തലാളിമാ�  �ട�ി
പലതരം വ�വസായിക��് സ��കലാശാലക�  ഭരി�ാ�  അവസര��ായിെയ���
ആേ�പ�� ��യി�െ��േവാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  കാലയളവി�  ബ�.  ഗവ���  തെ� വി.സി.മാെര േയാഗ�തയി�ാ�
കാരണ�ാ� പിരി�വി� സംഭവ��ായി�േ�ാ; എ�ി� ആെരെയ�ാം എ�ം ഇതി���പ് ഇ�രം
നടപടിക� േകരള�ി� ഉ�ായി�േ�ാ എ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

��ള ഐ.എ�്.ആ�.ഡി അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജിന് െക�ിടം

874. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ��ള ഐ.എ�്.ആ�.ഡി അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജ് വ�ഷ�ളായി
പ�ായ�് വക കല�ാണ മ�പ�ി�ം �രിതാശ�ാസ േക��ി�മാണ് �വ��ി��െത�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിന് െക�ിടം പണി��തിന് അ�വദി� ��ം�ര��യിെല  5.6 ഏ�� �ല�്
െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല െസ�ഫ് ൈഫനാ�സിംഗ് േകാ�കളിേല�� �േവശന നടപടിക�

875. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) കാലി��് �ണിേവഴിസി�ി� കീഴി�� എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല െസ�ഫ് ൈഫനാ�സിംഗ്
േകാ�കളി�  �േവശന നടപടിക�  ���ിയാ�ിയശഷ�ം സ��ാരിെ� അ�മതി
ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  �േവശനം ലഭി� വിദ�ാ��ിക�െട ഭാവി സംബ�ി�� അനി�ിതത�ം
നിലനിൽ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ��� െസ�് േതാമസ് േകാേള�ം ഇരി�ാല�ട ൈ��് േകാേള�ം അട���
േകാേള�ക�െട അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഡി�ി സ��ിഫി��ക� ലഭി�തി�� കാലതാമസം

876. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികളി�  േകാ�് റിസ��് വ�തി�േശഷം ഡി�ി സ��ിഫി��്
കി��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ഡി�ി സ��ിഫി��് താമസംവിനാ ലഭി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി� ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫാ�് �ാ�് സംവിധാനം എ�ാ �ണിേവ�്�ികളി�ം ലഭ�മാേണാ;  ഇതിനായി എ� ഫീസാണ്
�ണിേവ�ി�ിക� ഈടാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;ഫാ�് �ാ�ി� അേപ�ി��വ��് ഡി�ി
സ��ിഫി��ക� എ� ദിവസ�ി��ി� ലഭ�മാ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഡി�ി സ��ിഫി��ക� ൈവസ് ചാ�സല� േനരി� തെ� ഒ�ിടണെമ�� ച�ം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാ��ിക��് ഡി�ി സ��ിഫി��ക� യഥാസമയം ലഭി��തിന് ഈ ച�ം �ലം കാലതാമസം
ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� സ��ാ� - എ�ഡഡ് േകാേളജ്

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

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലയി�  ആ��സ്/സയ�സ് േകാേളജ്,  േപാളിെട�ിക്
എ�ിവ ഇ�ാ� നിയമസഭാ മ�ല�െള �റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി�  ഇ�രം �ാപന��
�വ��ി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  �തിയ േകാേളജ് അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക� ആരംഭി�ാ� പ�തി

878. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ�യംഭരണ േകാേള�ക�  ആരംഭി�ാ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെ� നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ�� ൈവേലാ�ി�ി �ാരക ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജിെ� േശാച�ാവ�

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

(എ) ഒ��  ൈവേലാ�ി�ി �ാരക ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജിെല അടി�ാന സൗകര���െട
അപര�ാ�ത�ല�� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േകാേളജിെ� ഭൗതിക സാഹചര��� െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

െന�മ�ാട് സ��ാ� േകാേളജി� അടി�ാന സൗകര���

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

(എ) െന�മ�ാട് സ��ാ�  േകാേളജി�  ആഡിേ�ാറിയം,  ക�ാ�ീ�  േടായില�് എ�ീ അടി�ാന
സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനഫീസ് ഘടന സംബ�ി� കരാ�

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

(എ) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് മാേനെ��് �തിനിധിക�മായി എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനഫീസ്
ഘടന സംബ�ി�് കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ ; കരാറിെല വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) എ� േകാേള�ക�മായി�ാണ് കരാറി� ഏ�െ��ി��ത് ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ക�നാഗ��ിയി� അ�വദി� സ��ാ� േകാേളജ്

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

(എ) ക�നാഗ��ിയി�  അ�വദി�ി�� സ��ാ�  േകാേളജ് �ാപി��തിനാവശ�മായ
�ലെമ���തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷം തെ� �ാസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അ�ിഷ�� നടപടി
ഏത് ഘ�ം വെരയായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട അ��യനം ആരംഭി��തി� േവ�ി സ�ീകരി�ി�� മ� നടപടിക�  എെ�ാെ�;

വിശദമാ�േമാ?

െകാര�ി സ��ാ� േപാളിെട�ി�്

883. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െകാര�ി സ��ാ�  േപാളിെട�ി�ി�  െമ�ാനി��, സിവി�, ക����, ഇല�ി��  േകാ�ക�
��തായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േപാളിെട�ി�ിെല വനിതാ േഹാ�ലി� ആവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ഗവ�െമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല അ��ാപക ത�ികക�

884. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ഗവ�െമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  ഇലേ�ാണി�്  &  ക��ണിേ�ഷ�, സിവി�
എ�ിനീയറിംഗ്,  ക����  സയ�സ് എ�ീ ഡി�ാ��്െമ�കളി�  എ.െഎ.സി.ടി.ഇ.  േനാംസ്
അ�സരി�് ഉ�ായിരിേ�� അ��ാപക ത�ികക� ഏെത�ാം;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ത�ികക� നിലവി� ഒഴി�് കിട��െവ�ം അവ എ�കാലമായി ഒഴി�്
കിട��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�െകാ�ാണ് ��ത ഒഴി�ക� നിക�െ�ടാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ��ാപക� ക�. െഎ.പി യി� േപായേ�ാ� ഉ�ായി�� ഒഴി�ക� എ�;

(ഇ) മ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  നി�ം ക�.െഎ.പി �് േപായ അ��ാപക�െട ത�ികക�
ക�� ഗവ�െമ�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ത�ികക�?

�ഴ�മ�ം ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. േപാളിെട�ിക്

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

(എ) �ഴ�മ�ം ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  �െട കീഴി�� േപാളിെട�ി�ിെ� ഭൗതിക സാഹചര���
െമ�െ���ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) േപാളിെട�ി�ിന് അെന��ി�െട ലഭ�മായ �ല�ിെ� രജിേ�ഷ�  ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��ം അ��ാപക��ം ഇവിെട എ�ിേ�രാ�  േറാഡ് നിലവിലി� എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ാപന�ിന് �തിയ െക�ിടം പണി��തിനാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ?

വ�ി���ാവ് െസ��� േപാളിെട�ിക്

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

(എ) തി�വന��രം വ�ി���ാവ് െസ��� േപാളിെട�ിക് േകാേളജിന് എ.ഐ.സി.�ി.�െട അംഗീകാരം
ന�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിന്  2016-17  വ�ഷം എ.ഐ.സി.�ി.�െട അംഗീകാരം ന�മായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ.ഐ.സി.�ി.  അംഗീകാര�ി�േവ�ി ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഓ�ൈല�  അേപ�
ന���തി��ായ വീ�യാണ് ഇ�കാരം സംഭവി�ാനിടയായെത� വാ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയതി� കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാെണ�ം അവ�െ�തിെര സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�ിെ��ി�  അടിയ�ിരമായി പരിേശാധി�് ���ാ�െ�തിെര നടപടിക�
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സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) വ�ി���ാവ് െസ���  േപാളിെട�ിക് േകാേളജിെ� അംഗീകാരം �ന:�ാപി�വാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ�എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

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

(എ) സം�ാന�് എ� എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളാണ് �വ��ി��ത്;
(ബി) ��വ�ഷ�ി� സ�ാ�യേകാേള�കളിെല െമറി�് വിഭാഗ�ി�ം മാേനജ് െമ�് വിഭാഗ�ി�ം എ�

സീ�കളാണ് ഒഴി�് കിട�ത്; ജി�ാ അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് സ�ാ�യ എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിജയശതമാനം �റ�് വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളി�  അസി��്,  ക����  അസി��് എ�ീ
ത�ികകളി� നിലവി�� ഒഴി�ക� എ�യാണ്;  ഇതി� എ� എ�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി��്; ഇനി എ� എ�ം റിേ�ാ��് െച�ാ��്; ഇവ സംബ�ി�് സ��കലാശാല തിരി��
കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019 �� 30 വെര ഈ ത�ികകളി� �തീ�ി�� ഒഴി�ക� എ�യാണ്;
(സി) സ��കലാശാലകളി�  നി�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�  സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളി��� എ�ാ ഒഴി�ക�ം അടിയ�രമായി
പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;  ഇതി�  വീ�
വ���വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലി��് സ��കലാശാലയിെല നിയമന��

889. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി��് സ��കലാശാലയിെല പ�� നിയമന ലി�് �റ�ായതി� രജി�ാ�െട ഓഫീസിന് വീ�
സംഭവി�തായി അേന�ഷണ റിേ�ാ��ി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ��ത റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��� നട� അസി��്-  പ��  നിയമന�ളി�ം ഇ�രം ആേ�പ��  ഉയ��ി��ത്
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) രജി�ാെറ മാ�ി നി��ി അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാ�രതാ േ�രക് മാ�െട ഓണേററിയം
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890. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സാ�രതാ േ�രക് മാ��് നിലവി� കി�� ഓണേററിയം എ� �പയാണ്; കഴി�
സ��ാരിെ� കാല�്  1000  �പ ഓണേററിയം വ��ി�ി�ത് സാ�രതാ േ�രക് മാ��്
ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഈ-ഡി�ിക് പ�തി

891. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� ഈ-ഡി�ിക് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ജന���് ലഭ�മായി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�േമാ?

പീ�ി വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� േശാച�ാവ�

892. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പീ�ി വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത
�ല�� േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ െപ�ാ�  േചാ�െ�ാലി�� വിേ�ജ് ഓഫീസി�  േരഖക�  േകട് �ടാെത ��ി��തിന്
സംവിധാന�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പീ�ി വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം അടിയ�രമായി നവീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി േ�ഡിയം നഗരസഭ�് വി�് ന���തിന്

893. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നഗരസഭ�െട കീഴി� �വ��ി�� തലേ�രി േ�ഡിയം നഗരസഭ�് വി�് ന���തി�
േവ�ി നഗരസഭ ആവശ�െ��ി��തി�േമ� എ�് തീ�മാനെമ��െവ�് അറിയി�േമാ?

ആരാധാനാലയ��െട ൈകവശ�� സ��ാ� �മി

894. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ആരാധാനാലയ��െട ൈകവശ�� സ��ാ�  �മി�െട കണ�്
െവളിെ���േമാ ;വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ��ത �മി�് �ത�മായി നി�തി അട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) �ത�മായ േരഖകളി�ാെത ആരാധാനാലയ��  സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം ൈകവശ�മി നിയമവിേധയമാ�ിെകാ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  അ�രം
�ലം ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

കാലവ�ഷെ��തിയി� നാശന���

895. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  ഈ മ���  കാലേ�ാട�ബ�ി��ായ
കാലവ�ഷെ��തിയി� പാ��ിട���ം �ഷിക��ം വ�ാപകമായ നാശന��� ഉ�ായി�ളളത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� �പ�െട നാശന���  ഉ�ായതായി വിലയി��ിയി��്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �രിത ബാധിത��ായി എെ��ാം ആശ�ാസ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

. റവന� വ��ി� ഇ-ഗേവണ�സ്

896. �ീ.െക.�രളീധര�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ി� ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�വഴി ജന���് ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

അയവന ഗവ.െട�ി�� ൈഹ�� �ലം ഏെ���� നടപടി

897. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല അയവന ഗവ�െമ�്  െട�ി��  ൈഹ�ളി�� �ലം
ഏെ���� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െട�ി�� ൈഹ�ൂ� നട��തിന് �റ�ത് എ� ഏ�� �ലം ആവശ��െ��ം അയവന
�ളിന് എ� ഏ�� �ലം ഏെ����തിനാണ് അ�മതി ന�കി നടപടി �ട�ിയി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം ഏെ����  നടപടിയി�  �ല�ിന് വില നി�യി�തിെല അഴിമതി
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ ?

�മി ഏെ���� നടപടി ത�രിതെ����
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898. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �മി ഏെ����  നടപടികളി�  അനി�ിതത�ം നിലനി���തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇവ പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; �മി ഏെ���ലിന് േവഗത
വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് സ�െ� വിഭാഗം ജീവന�ാെര പി�വലി��ത് സംബ�ി�് സ�െ� വ��്
ഡയറ�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�മി ൈകവശ�ാ��് അ�വദി� ന�കാ� നടപടി

899. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1977  � ��് ൈകവശ��ായി���ം റവന� വ��ം വനംവ��ം സം�� പരിേശാധന
നട�ിയ�മായ എ� ഏ�� �മി സം�ാന��്;  ഇതി� എ� ഏ�� �മി ൈകവശ�ാ��്
ഇ�വെര അ�വദി� ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ��ളള ൈകവശ�ാ��് ഇനി �മി വിതരണം െച�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇനി
എ� ഏ�� �മി വിതരണം െച�ാ��്; ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വീതം;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള �മി വിതരണം െച��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ?

�മി ഏെ����തി�� നടപടിക�

900. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല മീനാട്,  ആദി�െന�� എ�ീ വിേ�ജ് �േദശ�് ഉ�െ��
�മി,  പ�ി�മ�ടി പാല�ിെ� അേ�ാ�്േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഏെ���� നടപടി�െട
�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�് �മി ഏെ����തി�� �ാഥമിക നടപടിക� ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�ം,
ഈ നടപടി ���ീകരി��തിേല�ായി നാളി�വെര റവന� വ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ഏെ����തിന് നിലവി�� തട���  എെ�ാെ�യാണ്;  േമ�  തട���  ഈ �മി
ഏെ���� നടപടി�് മാ�മാ��താേണാ; അേതാ സം�ാന�് ആെക ബാധകമാേണാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തട��� ഒഴിവാ�ി �മി ഏെ���� നടപടി ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാവളം മ�ല�ിെല തീരേദശ പ�യ വിതരണം

901. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ി� തീരേദശ പ�യം ലഭി��തിനായി  2012 �ത� എ� അേപ�
റവന� അധികാരിക��് ലഭ�മായി��്;  നാളി�വെര എ�േപ��് പ�യം ന�കിയി�െ��ം ഇനി
എ� േപ��് പ�യം ന�കാ�െ��ം അവ��് എ�് പ�യം ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ പ�യ�ിനായി ന�കിയ അേപ�കളി�  േമ�  പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;

ആെരയാണ് ഇതിന് �മതലെ���ിയി�ളളെത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ ജന��  അ�ഭവി�� �യാസ��ം ക�ത�ം കണ�ിെല��് േവഗ�ി�
ഉപാധിരഹിത പ�യം ന���തി�ളള നി�േ�ശം ന��േമാ ?

�തിയ താ��ക�

902. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േവ�� പഠനം നട�ാെതയാണ് �� സ��ാ� താ��ക� അ�വദി�ത് എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ താ��ക� �ഖ�ാപി�േ�ാ� പാലിേ�� മാനദ��� പാലി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ താ��ക�  �പീകരി�ണെമ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിജയ് മ���് �ലം പതി�് െകാ�� നടപടി

903. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� ക�ിേ�ാട് േദശീയപാതേയാട് േച��� �ലം വ�വസായി വിജയ മ���്
പതി�െകാ�� കഴി� സ��ാരിെ� നടപടിക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഏ�� �ലമാണ് പതി�െകാ��െത�ം എ� �പ മതി�വില വ��താെണ�ം ഇതിനായി
എ� �കയാണ് �� സ��ാ� വ�ലാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഇടപാട് �ലം സ��ാരിന് എ� േകാടി �പ ന�മായി�െ��് െവളിെ���േമാ?

കഴി� സ��ാരിെ� കാലെ� പ�യ വിതരണം

904. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� ക�ഷക��് പ�യം ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�ളള
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�യ�ിന് അേപ�ി�വരി� വിവിധ ജി�കളിലായി ഇനി എ�േപ��് പ�യം ന��വാ�െ��്
ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ം മിനി സിവി� േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി

905. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��ം മിനി സിവി� േ�ഷെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി��തി�� തട��െളെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ം മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അടിയ�രമായി �വ��നം ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�രഹിത േകരളം പ�തി

906. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിത േകരളം പ�തി ആരംഭി�െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് �രഹിതരായ എ� േപ�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�ം ഇതി�  �മി
ലഭി��തി� േവ�ി ന�കിയ അേപ�ക� എ�യാെണ�ം ഈ അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�തി�േശഷം എ� േപ��ാണ് �മി ന�കിയി��ത്;  ന�കിയ �മി
വാസേയാഗ�മ�ാ�തിനാ� �മി ലഭി�വ� അ�േപ�ി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി�
ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാന�്�രഹിതരി�ാ� ജി�കളായി �ഖ�ാപി�െ�� ജി�കേളെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

അ�� േപാലീസ് േ�ഷ� നി��ാണം

907. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല അ��  േപാലീസ് േ�ഷ�  നി��ാണ�ിനായി �മി ആഭ��ര വ��ി�
ൈകമാ��തി�� ഫയ� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;  എ�ാണ് ഈ ഫയ� റവന� വ��ിന്
ലഭി�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ�ം െച��തി�� ക�ാബിന�് തീ�മാനം ആയി�േ�ാ;  ആയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ആഭ��ര വ��ിന് ൈകമാ��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട��� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ആയത്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഫയലിേ��  ക�ാബിന�് തീ�മാനം ഉ�ാകാ�  താമസം വ�തിെ� കാരണ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റവന� സ�േ� അദാല�ക�

908. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ��  സ��ാരിെ� കാല�് റവന� സ�േ� അദാല�ക�  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് റവന� സ�േ� അദാല�ക�  വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അദാല�ക� �േഖന എ� ല�ം പരാതികളി� േമ� പരിഹാരം ഉ�ായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�യം ലഭി�ാെത �റേ�ാ�കളി� താമസി�� ��ംബ��

909. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യം ലഭി�ാെത പാറ,  േതാട്,  േറാഡ്,  �ഴ �റേ�ാ�കളി� ദീ�ഘനാളായി താമസി��വ�െട
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി� ഇ�ര�ി�ളള ��ംബ��െട കണെ���ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി� േകാതമംഗലം താ��ി� പ�യ�ിന് അേപ�ി�ിരി�� എ� ��ംബ�� ഉെ��്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) പ�യമി�ാെത �റേ�ാ�ി� താമസി��വ�െട അേപ�യിേ�� പ�യം െകാ��വാ�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ി താ��ിെല �രഹിതർ

910. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െകാ�ി താ��ി�െ�� േഫാ�� െകാ�ി, മ�ാേ�രി, രാേമശ�രം, േതാ�ംപടി
വിേ��കളിലായി �രഹിതരായ എ� ��ംബ�� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് �മി ന���തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ ഇവ�െട ��പരിഹാര�ിന് എ�് ഉപാധിയാണ് നിലവി��െത�്
അറിയി�േമാ?

ചീേമനി വിേ�ജി� ൈകവശ�ാരായവ��് പ�യം

911. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക�� -ചീേമനി പ�ായ�ി�െ�� ചീേമനി വിേ�ജി� ൈകവശ�ാരായ
എ� േപ��് പ�യം ലഭി�ി�െ��ം പ�യം ലഭി�ാ� എ� േപ�െ��ം ഇവ��് പ�യം എേ�ാ�
ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ചീേമനി പ�ായ�ിെല ബ�് �ാ�റ് നി��ാണ�ി�� �മി

912. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ക��  ചീേമനി പ�ായ�ി�  ബ�് �ാ�റ് നി��ാണ�ിനായി
പ�ായ�് വ�ഷ�ളായി ആവശ�െ�� വ�� �മി അ�വദി�് ന�കാ� െെവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െപാ�താ�ര�ാ��ം ഇൗ �മി,  പ�ായ�ിന് അ�വദി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

റവന� നടപടി�മ�ളിൽ തടസം േനരി��ത് സംബ�ി�്

913. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ി� �മാരെന��, ക�ാട്,  െകാടിയ�� വിേ��കളിെല ചില �േദശ�ളി�
നിരവധി വ�ഷ�ളായി താമസി�വ��വ�െട�ം ക�ഷക�െട�ം �മി�് േതാ�ം �മിയാെണ�
കാരണ�ാ�  നി�തി സ�ീകരി��തി�ം ൈകവശവകാശ േരഖ ലഭി��തി�ം �യവി�യം
നട��തി�ം �യാസം േനരി�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

അനധി�ത റവന��മി ൈകേ��ം

914. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� സം�ാന�് അനധി�ത റവന� �മി ൈകേ���മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അനധി�തമായി കേ�റിയ �മി�െട അളവ് തി�െ���ിയി�േ�ാ;  സ��ാ�  �മി
അനധി�തമായി ൈകേ��ം നട��ത് അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സം�ത സ��കലാശാല�െട �റ�� സബ് െസ��

915. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ത സ��കലാശാല�െട ആല�ഴ ജി�യിെല �റ��  സബ് െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിനാവശ�മായ �ലം കെ���തിന് സ��കലാശാല ആല�ഴ ജി�ാ കള���്
ന�കിയ അേപ�യി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിേനാടകം ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) കെ��ിയ �ലം എവിെടയാെണ�ം എ� ഏ�� വ�െമ�ം ആെരാെ�യാണ് �ലം ഉടമക�
എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ല�ിെ� വില നി��യി�് ഉടമക��് ന���തി�� ഡി.എ�.പി.സി.  �ടിേയാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡി.എ�.പി.സി.  ���തിന് ഇനി എ� നാ�  േവ�ിവ�െമ�ം ഇതിന് എെ��ി�ം തട�ം
നിലവി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നിേയാജക മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ല�ി�� വില ന�കണെമ��
നി�േ�ശം സ��കലാശാലാ അധി�തെര�ം ജി�ാ കള�െറ�ം അ�� എം.എ�.എ. അറിയി�ി��്
എ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) നിരവധി േകാ�ക�  ഉ� ഈ സബ് െസ�റിെ� േശാചനീയാവ� പരിഗണി�് എ��ം േവഗം
�ലെമ��് നടപടിക� ���ിയാ�ാ� ആല�ഴ ജി�ാ കള���് നി�േ�ശം ന��േമാ?
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ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല റീ സ�െ�

916. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല വിേ��കളി�  റീ സ�െ� ���ിയാ�ിയവ�െട�ം
���ിയാ�ാ�വ�െട�ം ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ:

(ബി) പ�യം ലഭി��തി�� എ�ാ നടപടി�മ��ം ���ിയാ�ിയി�ം റീ സ�െ�
���ീകരി�ാ���ലം പ�യം ലഭി�ാ� എ� അേപ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീ സ�െ� ���ീകരി�ാ� വിേ��കളി� അടിയ�രമായി റീ സ�െ� ���ീകരി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� �ലം കേ��ം ഒഴി�ി�് അതി��ി ക�ക� �ാപി��തിന് നടപടി

917. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ�റ �ലം സ�േ� െച�് അതി��ി ക�ക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഹാ�ബറിെ�റ �ലം സമീപവാസിക� കേ�റിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ി��തിന് എ� �മിയാണ് അക�യ� െച�ി�ളളത്;
(ഡി) ഹാ�ബറിനായി ഏെ���ി�� �ല�് നി��ാണ ���ിക�  നട�ിയി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ� �മിയാണ് കേ�റി നി��ാണ �വ��ന�� നട�ിയി��ത്
(ഇ) സ��ാ� �മി കേ�റിയവെര ഒഴി�ി�് അതി��ി ക�ക� �ാപി��തിന് സമയബ�ിതമായി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�ാനം വിേ�ജ്

918. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി താ��ി� ഉ�െ�� െച�ാനം പ�ായ�ിെ� ഒ� ഭാഗം െച�ാനം വിേ�ജി�ം ബാ�ി ഭാഗം
��ള�ി രാേമശ�രം വിേ��കളി�മാെണ�ത് ജന���് വളെര ��ി���ാ��തായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െച�ാനം വിേ�ജ് ഒഴിെക�� മ� �േദശ��  ഉ�െ�ാ�ി�് ഒ� �തിയ വിേ�ജ്  (ക�മാലി)
േവണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ വിേ�ജ് �പീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ?

മല�റം േകാ��ടി ൈബ�ാസിെ� �ലെമ��്

919. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാ��ടി ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� �ലെമ��് നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് �ല�ടമക��് ന�പരിഹാര�ക നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ �ക
വിതരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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ഒ�� മ�ല�ിെല പ�യവിതരണം

920. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ി� വിവിധ ഇന�ളിലായി പ�യം ലഭി��തി�� എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� 5 വ�ഷ�ി��ി� എ� േപ��് പ�യം ന�കിയി�െ��ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം
ന��േമാ;

(സി) മലേയാര ക�ഷക��് പ�യം ന���തിന് അടിയ�ിരമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിവാദമായ സ��ാ� ഉ�ര�ക�

921. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാനകാല�് റവന�വ�ു�് ഇറ�ിയ പല ഉ�ര�ക�ം വിവാദമായത്
ഈ സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവ ഏെതാെ�;  ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��ക�  ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�ര�ക�  ഇറ�ിയതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�  ഇ�വെര സ�ീകരി�;  ഇനി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� ക�ാബിന�ി� വ�് നട�ിയ ഉ�ര�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നിലം നിക�ാ� അ�മതി െകാ��ത് ആ�െ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) അനധി�തമായി സ��ാ� �മിക� പതി� െകാ��ത് ഏെതാെ� സംഘടനക��്/വ��ിക��്
എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നി�തി അട����െ�െട�� േസവന�� ഓ� ൈലനായി ന��� പ�തി

922. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �നി�തി അട����െ�െട�� േസവന��  ഓ�  ൈലനായി ന���തിന്
പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ജന���് ഇ�വഴി ലഭ�മായി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ ?

ആല�� മിനി സിവി� േ�ഷ�

923. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആല�� മിനി സിവി� േ�ഷ� പണി ���ിയായ േശഷ�ം നി�യി�െ�� ഓഫീ�ക� സിവി�
േ�ഷനിേല�് മാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��് ഓഫീസ് സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് േനരി�� സാ��ിക തട�ം പരിഹരി�േമാ;

(സി) താ��് ഓഫീസ് സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ��തിെ� സാേ�തിക തട�െമെ��് വ��മാ�േമാ;

ആയത് ഉട� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ� മാസ�ിനകം മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െച��ി പാലം നി��ാണ�ിനായി വി� ന�ിയ �മി�് ന�പരിഹാരം

924. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെ��� �മി�െട വി��തി എ�യാെണ�ം
ഇവ ഏെതാെ� വ��ിക�െട ഉടമ�തയി��വയായി��െവ��� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിനായി വി� ന�ിയ �മി�് ന�പരിഹാരം ന��തിന് അ�വദി� �ക
എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ന�പരിഹാര�ക വിതരണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് ഈ �ക
�ഉടമക��് ന�ാ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാര�ക ന��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി എ��ം േവഗം ഇത് അ�ഹരായവ��്
ന��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക �ലം

925. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത് വ�ഷ���് ��പ് ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക �ലം വില� വാ�ിയവ��്
ഇനി�ം തീറാധാരം ന�കിയി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി സംബ�ി� േക�കെള�ാം തീ��ാ�ിയ സാഹചര��ി�  ഇവ��് തീറാധാരം
ന���തി�� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല �റേ�ാ�കളി� താമസി��വ��് പ�യം ന�കാ� നടപടി

926. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� വിവിധ �റേ�ാ�കളി� കാല�ളായി താമസി�വ��വ��് പ�യം
ലഭി��തിനാ�� അേപ�കളി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിവിധ വ��ക��് കീഴി� വികസന�ിന് ആവശ�മി�ാ� �റേ�ാ�് �മികളി�, വ�ഷ�ളായി
താമസി�വ��വ��് പ�യം ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന�വയ� - ത�ീ� തട��

927. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��് പരിധിയി�  െന�വയ�  -  ത�ീ�  തട��  (ഡാ�ാ ബാ�ി�
ഉ�െ��വയട�ം)  മ�ി� നിക���മായി ബ�െ��് പരാതി ന�കിയവ�െട േപ�ം,  േമ�
വിലാസ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�വയ� -  ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�കാരം ഓേരാ പരാതിയിേ��ം സ�ീകരി� നടപടിക�
തീയതി സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി��തി�  ഉേദ�ഗ�തല�ി�  വീ�ക��ാെയ�ി�
ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ�ി� നിക�ിയ �ല�ളി� നി�ം മെ���് മാ��ത് സംബ�ി�� ഓേരാ പരാതിയിേ��ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�വെര മെ���് മാ�ിയി�ിെ��ി�  അടിയ�രമായി മ�് മാ��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല സബ് താ��ക�

928. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� സബ് താ��ക� ഉ�്; അവ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ ��� താ��് പദവിയിേല�് ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��മംഗലം സബ് താ��ിെന താ��ായി ഉയ���തി�� നി�േ�ശം േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള��
സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മംഗലേ�രി േതാ�ം നിവാസിക�െട പ�യ��ം

929. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��് താഴേ�ാട് വിേ�ജ് േച�മംഗ��- മംഗലേ�രി േതാ�ം നിവാസിക��് നിരവധി
വ�ഷ�ളായി �ഉടമ�ത സംബ�ി�് സ��ാ�  േരഖക�  ലഭ�മ�ാ� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഉടമ�ത സംബ�ി�് നിലവി� എെ��ാം സാേ�തിക ���ളാ�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക ����  എ���ി�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം സത�ര നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സാേ�തിക ���� വളെര േവഗ�ി� പരിഹരി�് മംഗലേ�രി േതാ�ം നിവാസിക��് പ�യം
ലഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിേ�ജ്, താ��്, ആ�.ഡി.ഒ, കള�േറ�് എ�ിവിട�ളിെല തപാ�/ഫയ�ക�

930. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിേ�ജ്,  താ��്,  ആ�.ഡി.ഒ,  കള�േറ�് എ�ിവിട�ളി�  ലഭി��
തപാ�/ഫയ�കളി� ഇേ�ാ� എ� ദിവസ�ിനകം തീ��് ക�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തപാ�/ഫയ�കളി�  പ�് ദിവസ�ിനകം ഇട�ാല മ�പടി/തീ��ക�ി��  നട�ാ�  നടപടി
ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ഇവിട�ളി�  എ� ഫയ�ക�  െപ�ിംഗായി�െ��ം ആറ് മാസ�ിലധികം െപ�ിംഗായ എ�
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ഫയ�ക� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ദീ�ഘ കാല�ളായി െപ�ിംഗായ ഫയ�കളി�  തീ��് ക�ി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ളയ�രിതാശ�ാസ ���ികൾ

931. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ�് വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ളയ�രിതാശ�ാസ ���ികൾ�് എ� �പയാണ്
അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാവ�ഷ�ം ഈ ���ികൾ�ായി �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആ�.എം.എഫ്. ഇന�ി� നട�ിലാ�ിയ �വ��ിക�

932. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആ�.എം.എഫ്. ഇന�ി� എ� �ക നീ�ിയിരി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആ�.എം.എഫ്. ഫ�് ഉപേയാഗി�് കഴി� 5 വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ �ധാന
�വ��ിക�  ഏെത�ാം;  ഇതി�  െകായിലാ�ിയി�െ��� �വ��ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പേ�ാളി േകാ����ി ദ�ീപിന് പാ�ശ�ഭി�ി െക�ി സംര�ി��തിനായി സമ��ി� എ�ിേമ�ി�
ഏതിെന�ാം അംഗീകാരം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�നവധി ��ംബ��  താമസി�� േകാ����ി ദ�ീപി�  പാ�ശ�ഭി�ി െക�ി സംര�ി�ാ�
ആവശ�മായ ഫ�് ആ�.എം.എഫ്. � അ�വദി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസന�ിന് �മി ഏെ����

933. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് വിമാന�ാവള വികസന�ിന് �മി ഏെ���ാ�  പ�തി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് �ലം �ടിയിറ�െ���വ��� ന� പരിഹാരം എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടിയിറ�െ���വ��് വിമാന�ാവള�ി�  േജാലി ന�കാ�  പ�തി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ികജാതി േകാളനികളി�ം ല�ംവീ�കളി�ം �റേ�ാ�ി�ം താമസി��വ��് പ�യം

934. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�ര്,  കിളിമാ��, ഒ��, െവളള��, നഗ��  വിേ��കളി�  പ�ികജാതി േകാളനികളി�ം
ല�ംവീ�കളി�ം �റേ�ാ�ി�ം താമസി��വ�  പ�യം ലഭി��തിനായി സമ��ി�
അേപ�കളിേ�� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�ര�ി�ളള ആെക എ� അേപ�ക�െ��ം അേപ�ക�െട േപ�ം വിലാസ�ം വിേ�ജ്
തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�കളി� നടപടിെയ���ത് അന�മായി നീ� േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�സമര��

935. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� �മസര�െള�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന�ായമായ �സമര�േളാട് അ�ഭാവ���മായ സമീപനം സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ �സമരസമിതിക�മായി ച��ക�  നട�ി ��പരിഹാര�ിന് ��ൈക എ��േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

നില�രിെല മിനി സിവി� േ�ഷ�

936. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� നില�രിെല മിനി സിവി� േ�ഷെ�
നി��ാണം,  ഇേതാെടാ�ം �ഖ�ാപി� മ�് ആറ് മിനി സിവി�  േ�ഷ�ക�െട�ം നി��ാണം
���ിയായി�ം ���ിയാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് എ�് ���ീകരി�ാ�
കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

പ��� മിനി സിവി�േ�ഷ� �വ��നം

937. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��രി� നി��ാണം ���ീകരി� മിനി സിവി�േ�ഷനി� സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) മിനി സിവി�േ�ഷനി�  ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് �റിക�  അ�വദി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �റിക�  അ�വദി�ി�ിെ��ി�  എെതാെ� �ാപന�ളാണ് �റിക�  അ�വദി��തിന്
പരിഗണനയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െക�ിടം പണി ���ിയായി മാസ��  കഴി�ി�ം �റി അ�വദി�ാ�തിനാ�  പല സ��ാ�
�ാപന��ം സ�കാര�വ��ിക��് വാടകയിന�ി�  വലിയ �ക ന�കി വ�� കാര�ം�ടി
പരിഗണി�് എ��ംേവഗം മിനിസിവി�േ�ഷ� �വ��നം ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ
?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ പ�തിക�

938. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� ��തിേ�ാഭ, െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിക� �കാരം
2014,  2015,  2016  വ�ഷ�ളി�  അ�മതി ന�കിയ ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് �ക
സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

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

(സി) അ�മതി ലഭി�വയി�  ഇനി�ം ���ിയാകാ�� ���ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ
എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

��ി�� �ാമപ�ായ�ിെല റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള ���ിക�

939. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�ി� നിലവി� എ� �ക�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) വളളി��് നിേയാജക മ�ല�ി�  ��ത ഫ�ി�  നി�ം ഇ�ഴി� സാ��ിക വ�ഷം
ഏെതാെ� �വ��ികളാണ് ���ിയാ�ിയെത�ം ഇനി�ം ���ിയാ�ാ�ളളവ എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ി�� �ാമപ �ായ�ി�െ�� കാരാ�് കടവ്, മാ�ിളെ�ാ�കടവ്, എ�ിയാ�് കടവ്, േവ�ഴിയി�
കടവ് , െവ�ല�റ�് കടവ്, മാസറം കടവ് എ�ീ ആറ് �ളി�ട�ക� ആ� എം എഫ് -� നി�ം
�ക ഉപേയാഗി�് റി�യ�  െച�ണെമ� ജലേസചന വ��് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട
െ�ാേ�ാസലി�േമ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത
�വ��ിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ി�� �ാമ പ�ായ�ിെന�ം പര�ന�ാടി നഗര സഭേയ�ം ബ�ി�ി� െകാ�് മണെല�ാടം
കടവിേലാ എട�ി��ി കടവിേലാ തടയണ നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിെയെ��് വിശദമാ�േമാ?

ഉ���േചാല മിനിസിവി� േ�ഷ� ഉ�ഘാടനം

940. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ���േചാല താ��് ഓഫീസിനായി പണികഴി�ി� മിനിസിവി� േ�ഷ� ഉ�ഘാടനം നട�ിയത്
എ�ാണ്; ��ത ചട�ി� പെ��� മ�ിമാ� ആെരാെ�െയ �റിയി�േമാ;

(ബി) മിനി സിവി� േ�ഷെ� ഉ�ഘാടനം നട�് കഴി�ി�ം താ��് ഓഫീസിെ� �വ��നം �തിയ
െക�ിട�ിേല�് മാ�ാ�  കഴിയാെത േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) മിനി സിവി� േ�ഷനി� അ�വദി�ി�� �തിയ െക�ിട�ി� താ��് ഓഫീസിെ� �വ��നം
അടിയ�രമായി ആരംഭി��ി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി റവന� ടവറിെ� അ����ണി

941. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രിയിെല റവന� ടവറിെ� അ����ണിക��് ആവശ�മായ പണം അ�വദി�ി�േ�ാ  ;

ആെക എ� �ക അ�വദി�ി�� ;

(ബി) ഈ അ����ണിക� ���ിയായി�േ�ാ ; ഇനി ഏെതാെ� േജാലികളാണ് നട�വാ��ത് ;
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(സി) ഈ േജാലിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല മി��മി

942. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  മി��മി ലഭ�മാെണാ എ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ;എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉപേയാഗ�ിലി�ാ� സ��ാ�  �മി ഉേ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കേ���മി പിടിെ���് �രഹിത��് ന�കാ� നടപടി

943. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ഏ�� കേ�� �മി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കേ�� �മി പിടിെ���് �രഹിത��് ന�കാ�ം �ഷി േയാഗ�മായ �ല�� കെ��ി
��് പ�യം വഴി ക�ഷക��്ന�കി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ഏ�� േതാ� �മി കേ���ാ�െട�ം മ� ക�നിക�െട�ം ൈകവശ�െ��ം ജി� തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാേന�ഷണ�ിെ� െ�ഷ��  ഓഫീസറായി��
േഡാ. രാജമാണിക��ിെ� അേന�ഷണ കെ���ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അരി�/െച�റ സമര���ാധാരമായ വിഷയ�� എെ��ാം: സമര���് കഴി� സ��ാ�
എെ��ി�ം പരിഹാരം കെ��ിേയാ; ഇെ��ി� ��ത സമര��െട പരിഹാര�ിന് അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��രാംപാറ �ര�ബാധിത�െട �നരധിവാസം

944. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012  ആഗ�്  6  ��ായ ��രാംപാറ ഉ��െപാ��  �ര�ബാധിത��് കഴി� സ��ാ�
എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� പതി�് ന�കിയ �മി വാസേയാഗ�മ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ാം�കളി�  കഴി�� ��ംബ�െള അടിയ�രമായി �നരധിവസി�ി��തിന് എെ��ാം
കാര��ളാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �നരധിവാസം എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് �ഖ�ാപി� ന�പരിഹാര �ക ന���തിന് നടപടി

T 945. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14,  2014-2015,  2015-2016  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  വയനാ�ിെല ക�ഷക��്
കാലവ�ഷെ��തി, വിളനാശം, വര�� എ�ിവയി� �ഖ�ാപി� ന� പരിഹാര �ക എ�;
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(ബി) �ഖ�ാപി� ന�പരിഹാര �കയി� എ� വിതരണം െച�;

(സി) ബാ�ി �ക ന��തി�� നടപടി സ�ീരി�േമാ?

കാ�ിര��ി ൈബപാസ് നി��ാണ�ിന് �മി ഏെ���ാ�� നടപടിക�

946. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിര��ി ൈബപാസ് നി��ാണ�ിന് �മി ഏെ���ാ�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് േകാ�യം ജി�ാ കള���് നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഗതാഗത���് ��മായ കാ�ിര��ിയിെല ൈബപാസ് നി��ാണ�ി�� �മി ഏെ����
നടപടി ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രഹിത��ളള �മി

947. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ � ഡി എഫ് സ��ാ� അധികാരേമ�േ�ാ� സം�ാന�ാകമാനം സ��മായി �മിയി�ാ�വ�
എ�യാെണ�ം  ,  അതി�  പിേ�ാ�വിഭാഗ�ാ�  ,പ�ികജാതി  /  പ�ികവ��വിഭാഗ�ാ�
എ�യാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) � ഡി എഫ് സ��ാ� കെ��ിയ �രഹിത� എ�യാെണ�ം, ��ത ആ�ക��് എ� െസ�്
/ഏ��  �ലം  (വാസേയാഗ�മായ�ം അ�ാ��ം)  വീതം ന�ിയി�െ��ം ആയത് ജി� വി�്
ന�ിയത് എ�േപ��ാെണ�ം അ�കാരം ന�കിയ �മി പല കാരണ�ളാ�  സ�ീകരി�ാ�
കഴിയാ�വ� എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) � ഡി എഫ് സ��ാ� �രഹിത��് ന�ിയ ശരാശരി �മി (അളവ്) എ�െയ�ം ൈകേ���ാ��്
ന�ിയ ശരാശരി �മി (പതി� ന�ിയ അളവ്) എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാ�  വ��ിക�/��ക�/മ��വ�  എ�ിവ��ായി പതി�ന�ിയ �മി എ�
ഏ�റാെണ�് ജി�തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �രഹിതരായ ജനവിഭാഗ�ിന് �മി ന�ാ�  (അള�സഹിതം)  ഈ സ��ാ�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�ം,  കഴി� സർ�ാർ അനധി�തമായി പതി� നൽകിയ
�മി�ം,�മിൈകേ���ാ�െട ൈകവശ�� �മി�ം,  കെ��ി തിരി�പിടി�ാ�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

948. �ീ.എം.എം. മണി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക.��ിരാമ�
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് ��  സ��ാ�
�ഖ�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമായി�േ�ാ;

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/unStarQstnBk...

70 of 85 Sunday 03 July 2016 03:46 PM



(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� േപ�  അേപ� ന�കിെയ�ം അതി�  എ� േപ��് �ലം
അ�വദി�െവ�ം അറിയി�േമാ; ആെക എ� �ലം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�യം ന�കിയ �മി യഥാ���ി�  അ�വദി� ന�കിയി�ിെ�� പരാതിക�ം അ�വദി� �മി
തെ� വാസേയാഗ�മെ���� പരാതിക�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തി - ന�പരിഹാര �ക പരി�രണം

949. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലവ�ഷെ��തി സംബ�ി� ന�പരിഹാര�ക�െട മാനദ�ം
നി�യി�ിരി��ത് ഏത് വ�ഷെ� അടി�ാനമാ�ിയാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാര നിര�് കാേലാചിതമായി പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കതെയ സംബ�ി�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�� ല�കരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ക സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�� ധനസഹായം

950. �ീ.എം.എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി��ം
എ�ാ� ധനസഹായം ലഭി�ാെത വ�വ�മായ എ� അേപ�ക� ഇ��ി ജി�യി� ഉ�്; ഇവ��്
ആെക എ� �ക െകാ��് തീ��ാ��്;

(ബി) 2015  നവംബ�  മാസം �ത�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഇ��ി ജി�യിെല
അേപ�ക��് ധനസഹായം അ�വദി�് റവന� വ��ി� നി�ം ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�ക��് ധനസഹായം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വ�വസായികാവശ��ിന് അ�വദി� ന�കിയ �മി തിരി� പിടി��

951. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായികാവശ��ിന് അ�വദി� ന�കിയ �മിയി�  ��ത പ�തിക�  നട�ാ�ാെത
വ�ഷ�ളായി തരിശി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ഡ�ിയ� എേ��കളി�ം മ�ം വ�വസായ സംരംഭ�ിനായി ന�കിയ ഇ�രം �മി കെ��ി
സ��ാരിേല�് തിരി� പിടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�ിര�ളളിയാറിെ� തീര�ളിെല അനധി�ത ൈകേ����

952. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െച���  താ��ിെല ആല,  �ലി��, �ധ��  പ�ായ�കളി�െട കട�േപാ��
ഉ�ിര�ളളിയാറിെ� തീര�� അനധി�ത ൈകേ���ിന് വിേധയമായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ല�� അള�് തി�െ����ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ ൈകേ�� �ല�� അള�് തി�െ����ത് സംബ�ി� ആല�ഴ ജി�ാ കള�� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അള�് തി�െ���ാ�  സ��ാ�  നി�േ�ശ�െ��ി�  അത് നട�ാ�വാ�ളള കാലതാമസം
വിശദീകരി�േമാ ?

��തിേ�ാഭ�ി� വീ�ക��് നാശം സംഭവി��വ��്ന�പരിഹാരം

953. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ി� വീ�ക�� നാശം സംഭവി��വ�� ന�പരിഹാരം ന�കാ�േ�ാ; ഉെ��ി�
ഇതി�� മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  വീട് ഭാഗികമായി തക��ാ�ം ���മായി
തക��ാ�ം ന��� ന�പരിഹാരം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േകാട് ജി�യി� ��തിേ�ാഭ�ി� വീ�ക� ന�െ��വ��്എ� �ക ന�പരിഹാരമായി
ന�കാ� ബാ�ി�െ��് മ�ലം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016  േമയ്  14  ��ായ �ഴലി�ാ�ി�  കാസ�േകാട് മ�ല�ിെ� പലഭാഗ�ളി�ം സംഭവി�
വ�നാശന��� എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ന�പരിഹാര�ിന് എ� അേപ�ക�
കി�ിയി��്;  ഇൗ അേപ�കളിേ��  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ന�പരിഹാരം
ലഭി��വ�െട േപ�വിവര�ം അ�വദി� �ക�ം വിേ��ക� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തിക� േനരി��തിനാ�� നടപടിക�

954. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെ��തിക�  േനരി��തിനായി സം�ാന�് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലവ�ഷെ��തിയി�  വീട് ന�െ��വ�, �ഷിനാശം സംഭവി�വ�  എ�ിവ��ായി എെ�ാെ�
ആ��ല��� ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് കാലവ�ഷെ��തിയി�  ഇതിനകം എ� േപ�  മരണെ��;  മരണമട�വ�െട
��ംബ���് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�ാ ഭരണ�ട���് ഇ� സംബ�ി�് ന�കിയ �േത�ക നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ത�ീ��ട��െട�ം െന�വയ�ക�െട�ം സംര�ണം

955. �ീ.വി.എസ്.അ�താന��
,, ആ�. രാേജഷ്
,, പി.െക. ശശി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ത�ീ��ട��െട�ം െന�വയ�ക�െട�ം ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  ��സ��ാ�  െകാ�വ� േഭദഗതി �കാരം
അനധി�ത െന�വയ�  നിക��കെള �മവ��രി��� വഴി െന�വയ�ക�െട�ം
ത�ീ��ട��െട�ം വി�തി വീ�ം �റയാനിടയാ��താണ് എ�തിെ� അടി�ാന�ി�
നിയമേഭദഗതി പി�വലി�േമാ;

(സി) അനധി�ത െന�വയ�  നിക��ക�  ����ിതിയിലാ��തിനായി എെ��ി�ം
നടപടിക��ായി���ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ര�നിവാരണവ��ിെ� ശാ�ീകരണം

956. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണവ��ിെന ശാ�ീകരി��തിനായി നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േദശീയ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട മാ��നി�േ�ശ��  അ�സരി�് സം�ാനതല
�ര�നിവാരണപ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ര�നിവാരണ വ��ിെ� �വ��നം സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക�മായി ബ�െ���ി
സജീവമാ��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്
എ�റിയി�േമാ?

റീ-സ�േ��മായി ബ�െ�� പരാതിക�

957. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ���ി വിേ�ജിെല റീ-സ�േ��മായി ബ�െ��് എ� അേപ�കളാണ് ആല�ഴ കള�േറ�ി�
ലഭി�ി��ത്; അതി� തീ��ക��ി�വ എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം തീ��ക��ി�ാ�� പരാതിക�  എ�  ;  തീ��ാ�ാതിരി��തി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതികളി� തീ��ക��ി��തി�� കാലതാമസം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം അേപ�കളി� നടപടി സ�ീകരി��തിനായി ബ�. മ�ി �ടി ഉ�െ��� ഒ� അദാല�്
സംഘടി�ി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.ഡി.എ�്.നിയമ �കാര�ളള �മി വിതരണം

958. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ഡി.എ�്. നിയമ �കാരം , േദവി�ളം താ��ി�, �രഹിത ക�ഷക��് പതി�് ന��ുവാനായി
എ� �മി നീ�ി വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� എ� േപ��് പ�യ നടപടിക� ���ീകരി�്
�മി വി� ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�േ� നടപടിക��് �േത�ക ടീം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  സ�േ� നടപടിക�  എ�്
���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േദവി�ളം താ��് ഓഫീസിെല ബി2-1874/16 െല �ണേഭാ�ാ��െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;
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(ഡി) സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷെ�റ ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിേയാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം താ��ി�െ�� വിേ��കളിെല റീസ�േ� നടപടിക�

959. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല ��ം�ഴ വിേ�ജി� ഒഴിെക ബാ�ി വിേ��കളി� റീസ�േ� നടപടിക�
���ീകരി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റീസ�േ� നടപടിക� ���ീകരി�ാ�ത് െകാ�് ഇൗ വിേ��കളി� നിരവധി �മി സംബ�മായ
���� നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബാ�ി��  12  വിേ��കളി�ം റീസ�േ� നടപടിക�  ���ിയാ��തി�ളള സത�ര നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) റീസ�േ� നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര �ലമ� േതാടിെ�റ അതി��ി നി��യം

960. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി� �ലമ� േതാടിെ� അതി��ി നി�ണയി�് ബ�െ�� തേ�ശ �ാപന���്
ന�കിയത് എ�ായി��;

(ബി) ��ത അതി��ിയി�  തേ�ശ�ാപന��  അതി� ക�ക�  �ാപി�ി��ത് ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;

(സി) അ�കാരം അതി��ി നി�ണയി�് ന�കിയതിന് േശഷം റവന� അധി�ത� വീ�ം ��ത േതാടിെ�
അതി��ി �ന�  നി�ണയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� സാഹചര�ം എ�ായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ; ��ത വിവരം ബ�െ�� തേ�ശ�ാപന�െള അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മി� �മി

961. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  �  സർ�ാർ അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  കെ��ിയ മി� �മി എ�െയ�ം ഇതി�  എ�
അളവ് �മി എ� േപ��് ന�കിെയ�ം എ� അളവ് �മിയി�  ൈകേ��ം ഉ�ായിെയ�ം
െവളിെ���ാേമാ;  ൈകേ�� �മി തിരി� പിടി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  നാ� ഏ��ം അതിലധിക�മായി എ� േപ��് പ�യം ന�കി,  ജി� തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ��േതാെടാ�ം ഇവരി�  എ� േപ�  �മി ലഭി�ാ�  േയാഗ�രാെണ�ം  ,

േയാഗ�തയി�ാ�വ�  എ� എ�ം ഇവ�  ൈകവശമാ�ിയ �മി എ� എ�ം അേന�ഷി�ാ�ം
അനധി�ത പ�യ�� റ�ാ�ാ�ം എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല റിവ� മാേനജ് െമ�റ് ഫ�് �വ��ന��

962. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് വിനിേയാഗി�് അ�മാലി മ�ല�ി�  നട�വ�� ���ിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�വയ� നിക��തിന് അ�വാദം

963. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��ി� 2010- � േശഷം െന�വയ� നിക��തിനായി എ� േപ��് അ�വാദം
ന�കിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�വാദം ലഭി�വ�െട േപര്,  േമ�വിലാസം,  മ�ി� നിക��തിന് അ�വദി� �ല�ിെ�
അളവ് , സ�െ� ന�� എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

വീടി�ാ�വ��് വീട് നി��ാണ�ിന് പ�തി

964. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��മായി വീടി�ാ�വ��് വീട് നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ച�നാേ�രിയിെല �ല�് �തിയ നി��ാണ പ�തി

965. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ േ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് ച�നാേ�രി റവന� ടവറിന് സമീപ�� �ല�്
ഏെത�ി�ം �തിയ നി��ാണ പ�തി�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ നി��ാണ പ�തി എ�േ��് �ട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ പ�തി�േവ�ി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ ധനസഹായം ഏകീകരി�ാ� നടപടി

966. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തികളി� പല �ീ�കളിലായി ഒേര വിഭാഗ�ി�െ��വ��്
സഹായമായി പല �കയാണ് ലഭി��െവ�തിനാ� ആയത് ഏകീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

967. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ഭവന നി��ാണ പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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ഭവന നി��ാണം

968. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഹൗസിംഗ് �ീ�കളിലായി വീട് നി��ാണം �ട�ി ���ീകരി�ാ�വ�െട ജി�തിരി��
കണ�് (എസ്.സി/എസ്.ടി,ജനറ� എ�ീ വിഭാഗ�ളി�) ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് ���ീകരി��തിനായി സ��ാ� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

�നാമി വിേ�ജ് വീ�ക�

969. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചമേ�രി പ�ായ�ി� ടി.ആ�.പി. �കാരം നി��ി�ി�� �നാമി വിേ�ജ് വീ�ക�െട ഇേ�ാഴെ�
അവ� എ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �നാമി വിേ�ജ് വീ�ക� നി��ി�്  5 വ�ഷം കഴി�ി�ം �ണേഭാ�ാ���് വിതരണം െച�ി�ി�
എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വീ�ക� �ണേഭാ�ാ���് വിതരണം െച�ാ� േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാ��� �ാമപ�ായ�ിെല സാഫല�ം ഭവന നി��ാണ പ�തി

970. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  �ാമ പ�ായ�ി�  സാഫല�ം ഭവന നി��ാണ പ�തി �കാരം വീടി�ാ�വ��്
പാ��ിട സൗകര�ം ഏ�െ����തിേല�് നി��ി� െക�ിട�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�േവാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട സ��യ�ി�  താമസി�� ��ംബ���് െപാ� സൗകര���െട �റവ്
ഉെ��� നിേവദനം ലഭി�ി��േവാ;  എ�ി�  അതിേ��  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ ?

െച�ാനം, ��ള�ി പ�ായ�ക�െട വികസനം

971. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി മ�ല�ിെല െച�ാനം,  ��ള�ി പ�ായ�ക�െട എ�ാ വികസന�ം തീരേദശ
പരിപാലന നിയമം  (  േകാ��  െറ�േലഷ�  ആ�്)  സി.ആ�.ഇസഡ് �ലം തട�െ����.

ഇ�ാര��ി� ജന���് ആശ�ാസകരമാം വിധം നടപടിക� സ�ീകരി��തിെ� വിശദവിവര��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ നിവാസിക��് ഭവനം നി��ി��തി�ം, അ��� പണിക� നട��തി�ം സാധി�ാ�
�ിതി നിലനി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ?

ഐസ് ആ�് �ീസിംഗ് �ാ�് പ�തി
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972. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��േമഖല�െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഐസ് ആ�് �ീസിംഗ് �ാ�് എ�
പ�തി 2013-14 ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�വെര പ�തി�െട �വ��നം നട�ാ� കഴിയാതി��ത് എ�െകാ�ായി��െവ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി��േവാ; എ�ി� അതിെ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�നിക കാലെ� ആവശ�കത�ം സാധ�ത�ം അ��തമായി ഇ�ര�ി�� പ�തിക�
ആ��ണം െച� നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�

973. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് തീരേദശ
വികസന േകാ��േറഷ� ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസനമാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇവിട�ളി� ഒ��ിയി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം ;

(സി) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��്  എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇ�വഴി ലഭി��ത്;
വിശദമാ�േമാ?

ൈഹെടക് മ�� മാ���ക�

974. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹെടക് മ�� മാ���ക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയാെ�െയ�് ജി�
തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� �.ഡി.എ� സ��ാ� ൈഹെടക് മ�� മാ���് �ട��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന� �ണനിലവാര�� മ����ം മ�ം ജന���് ലഭി��തിനായി വിവിധ �ല�ളി�
ൈഹെടക് മ�� മാ���ക� �ട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തീരേദശ േമഖലയിെല വികസന �വ��ന��

975. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ�� ഏരിയാ ഡവല�്െമ�റ് േകാ��േറഷെ�റ കീഴി� തീരേദശ േമഖലയി�
എെ�ാെ� വികസന �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വികസന �വ��ന���് ��ഗണനാ�മം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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(സി) തീരേദശ േമഖലയി� �േത�ക പാ��ിട പ�തി നട�ിലാ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പാ��ിട പ�തി

976. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.സത��
,, െക.െജ. മാ�ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� തീരേദശ പാ��ിട പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  പ�തി�െട വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി െച�ാ� ഉേ�ശി�� കാര��� അറിയി�േമാ;

(സി) തീരേദശ നിയ�ണ േമഖല �ഖ�ാപനം തീരേദശെ� വികസന �വ��നെ� �തി�ലമായി
ബാധി�ാനിട�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി�ാനായി എ�െച�ാ�  ഉേ�ശി�െ��ം
അറിയി�േമാ?

മ�� സം�രണ�ം വിപണന�ം

977. �ീ.സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ��ഷ� കട��ി
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� സം�രണ�ി�ം വിപണന�ി�ം ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാ� �ഖ�ാപി� "േകാ�ഡ് െചയി�" പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�� സം�രണ�ി�ം വിപണന�ി��� സൗകര��� വികസി�ി��തിന് സമ� േകാ��
മാേനെ��് പ�തി ആ��ണം െച� നട�ിലാ�േമാ?

മാ�കാ മ���ാമ പ�തി

978. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അനി� അ�ര
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'മാ�കാ മ���ാമ പ�തി' നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ി�െട ൈകവരി�ാനായ േന��� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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മ�� െതാഴിലാളിക�െട �ര��് സംവിധാനം

979. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  കാല�് കടലി�  മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� മ�� െതാഴിലാളിക�െട �ര�
ഉറ�വ��ാ� നിലവി� എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാ��ത്;

(ബി) ഇതിനായി നാവികേസന�െട സഹായം ലഭ�മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) മൈറ� എ�േഫാ�്െമ�്,  ഫിഷറീസ് വ��്,  സം�ാന േപാലീസ്,  ജി�ാ ഭരണ�ടം എ�ിവ�െട
�വർ�നം ഏേകാപി�ി�് മ�� െതാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�മീ� വി�് നിേ�പി�� പ�തി

980. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ജലാശയ�ളി� മ�� �മീ� വി�് നിേ�പി�� പ�തി �കാരം 2011 �ത� 2015 വെര
എ� �പ�െട വി�ക� നിേ�പി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇ�െന നിേ�പി�� വി�കളി�
നി�ം എ� ല�ം �പ�െട അധിക മ�� ഉ�ാദനം ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇ�കാരം
സ�ാഭാവിക മ��സ��് എ� മാ�ം വ��ി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

ഫിഷറീസ് മാേനെ��് ഉപേദശകസമിതി �പീകരണം

981. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ഉ�നാട�  ഫിഷറീ�ം അക�ാക���ം ആ��സരി�� സം�ാനതല ഫിഷറീസ്
മാേനെ��് ഉപേദശകസമിതി നാളി�വെര �പീകരി�ി�ിെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉ�നാട� മ��േമഖല�െട ��ിര വികസനം, സംര�ണം, പരിപാലനം, ഉ�രവാദി�പരമായ
ജല�ഷി വികസനം, മ��െതാഴിലാളിക�െട ഉപജീവന �ര� എ�ിവ�ായി പര��മായ നിലയി�
��ത സമിതി �പീകരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ച��ര മ��മാ���ിെ� േശാചനീയാവ�

982. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര മ�ല�ിെല ച��ര മ��മാ���ിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാ�  േക�
സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട എെ��ി�ം നവീകരണ �വ��ന��  പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ച��ര മ��മാ���് ആ�നിക രീതിയി�  പണി തീ���തിന് ഒ� സമ� പ�തി�് �പം
ന��േമാ;

(സി) ച��ര മാ���് �ന��രി���മായി ബ�െ��് െമേ�ാ െറയി� േകാ��േറഷ� അട���
വിവിധ ഏജ�സികെള ഏേകാപി�ി�വാ�  ഒ� െ�ഷ��  ഓഫീസെറ നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?
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േബ�� ഫിഷറീസ് െട�ി�� ഹയ� െസ��റി ��

983. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബ�� ഗവ. റീജിയണ� ഫിഷറീസ് െട�ി�� ഹയ� െസ��റി �ളിെ� െക�ിടം നി��ി��തിന്
2010  �  �ക അ�വദി�ി�ം െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ി ഇ�വെര ���ീകരി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാസമയം ���ി ���ീകരി�ാ�� കാരണം സാ��ിക ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ; ഉെ��ി�
ന��ിന് ഉ�രവാദികളായവരി�  നി�ം ഇത് ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ; ഈ ���ി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക��� സഹായ പ�തിക�

984. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���കാല േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഇൗ വ�ഷ�ം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനകാല�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് െതാഴി�ം വ�മാന�മി�ാതാ�െമ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന സമയ�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട പ�ിണി മാ��തിനായി എെ��ാം സഹായ
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

തീരൈന�ണ� പ�തി

985. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, സി.���
,, െക. ദാസ�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േമഖല�െട വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളി േ�മ�ി�മായി ��  സ��ാ�  2015-16

വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�  'തീരൈന�ണ� പ�തി'-  �െട�ം  'ഫി�ബ�സിെ�'

വ�ാപന�ിനാ�� സാ��ിക സഹായ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��ായി എ� �ക വീതം നീ�ിെവ�ി��െവ�ം, അതി� എ� �ക െചലവഴിെ��ം
,പ�തി�െട ആ��ല�ം എ� േപ��് ലഭ�മാ�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമ� തീരേദശവികസനം ല��മാ�ി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തി�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് കസബ കട�റെ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��

986. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് കസബ കട�റ�് എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളാണ് താമസി�് വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; എ� വീ�കളിലായി�ാണ് ഇൗ ��ംബ�� താമസി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;
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(ബി) ഇവിടെ� വീ�ക��് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിെ�റ ന�� ലഭി�ി�േ�ാ; ന�� ലഭി�ാ�
വീ�ക� ഉെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറഷ� കാ�ഡ് ലഭി�ാ� ��ംബ�� ഇവിെട ഉേ�ാ; എ�ി� അവ�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െെവദ�തീ, ക�സ് �ട�ിയ അടി�ാന സൗകര��� ഇ�ാ� വീ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  വളള�ം വല�ം ന�െ�� എ� ��ംബ��  ഇവിെട
താമസി��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ന� പരിഹാര�ിന് കി�ിയ അേപ�ക�െട എ��ം ��ത
അേപ�കളിേ�� എ�� തീ�മാന�ം അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന�് േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

987. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഏ�െ���വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധി����ലം മ��സ��് വ��ി��തായി പഠന�� െവളിെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� ഒ� പഠന റിേ�ാ��് ശാ�ീയമായി ത�ാറാ�ാ� ��ൈക എ��േമാ?

അശാ�ിയമായ മ��ബ�നം തട��തി�ം മ��സ��് സംര�ി�ാ�ം നടപടി

988. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ�� ലഭ�തയി� ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് �റവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി�
കാരണെമെ�ാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടലി�  നി�് െച�മ���െള വളം നി��ാണ�ി�ം മ�മായി വ�ാപകമായ േതാതി�
പിടി��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സം�ാന�ിെ� മ��സ��ിെന
�തി�ലമായി ബാധി��തിന് ഇടയാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അനിയ�ിത�ം അശാ�ിയ�മായ മ��ബ�നം തട��തി�ം സം�ാന�ിെ� മ��സ��്
സംര�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി രംഗ�് വികസന-േ�മ �വ��ന�� നട�� ഏജ�സിക�

989. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളി രംഗ�് വികസന-േ�മ �വ��ന��  നട��തിന് സ��ാ�  വ��്
ഉ�െ�െട എ� ഏജ�സിക� �വ��ി���്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) ഇവെയ ഏേകാപി�ി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� നി�് നിലവി� ലഭി�� ആ��ല���െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�ജലാശയ�ളി� മ���ഷി

990. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െപാ�ജലാശയ��  മ���ഷി�ായി പാ��ിന് ന���തിെനതിെര�� തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��് �ി�സി��  െസ��റി�െട  25-9-2014െല  41630/ആ�.സി/2014/ത.സ�.ഭ.വ ന��
സ��ല� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�നാട�  ഫിഷറീ�ം അക�ാ ക���ം ച����് വി��മായ�ം,  േകരള�ിെ� ഉ�നാട�
മ���ഷി വികസനെ� തട���മായ ��ത സ��ല�  പി�വലി�്,  െപാ�ജലാശയ�ളി�
പരി�ിതി�് േകാ�ം ത�ാ� നിലയി�  �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�പേയാഗി�് മ��ക ൃഷി
നട��തിന് അ�മതി ന���തിന് ആവശ�മായ �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

���ള�രയിെല ഫിഷ് മാ���്

991. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി�  ���ള�രയി�  �വ��ി�� ഫിഷ് മാ���് കാല�ഴ��ാ�
ജീ��ാവ�യി� ആയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം ഏെ���് ആ�നിക സൗകര��േളാട് �ടിയ ഫിഷ് മാ���്
�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��സം�രണ�ി�ം മ�� വിതരണ�ി�മാ�� പ�തിക�

992. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-13  ബ�ജ�ി�  മ��സം�രണ�ി�ം മ�� വിതരണ�ി�ം എെ��ാം പ�തിക�
�ഖ�ാപി�ി��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എെ��ി�ം ���ി നട�ാ�
കഴിേ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ�� സം�രണ�ിനായി ആ�നിക �ാ�ക� �ാപി�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �േത�ക �രിതാശ�ാസ നിധി

993. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�ന�ിനിെട അപകട�ി�െ���വെര സാ��ികമായി
സഹായി��തി�ം മരി�വ�െട ��ംബ�െള സഹായി��തി�ം �േത�ക �രിതാശ�ാസ നിധി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� �രിതാശ�ാസനിധി നട�ിലാ��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��

994. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാലിയം ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിന് അടി�ാന സൗകര���  ഇെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  വനം വ��ിെ� ൈകവശ�� ഈ �ലം കി���് ൈകമാ��തി��
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നടപടി എ�േ�ാളമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  �ലം ൈകമാ��ി�� തട���  നീ�ി
ആ�നിക സൗകര��േളാ� �ടിയ െസ�റിെ� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി െച�ാനം മിനി ഫിഷിങ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

995. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല െച�ാനം മിനി ഫിഷിങ് ഹാ�ബറിെ�  2-� ഘ� നി��ാണം
സംബ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെര എ�ി; ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബറിേല�� േറാഡിെ� �ലം ഏെ����  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

തീരേദശ േമഖലയിെല മാലിന� ��ം

996. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല തീരേദശ േമഖലകളി�, നഗര �േദശ�ളി� നി�ളള മാലിന��� െകാ�വ�
നിേ�പി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല മാലിന� സം�രണ�ിനായി ൈജവമാലിന� സം�രണ �ാ�്
�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ത�േ�രി ഹാ�ബറിെല മാലിന� സം�രണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ത�േ�രി ഹാ�ബറിെ� സംര�ണ �വ��ന���ായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� �ാപി��തി�� നടപടിക�

997. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല പര��  െത�ംഭാഗ�് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിേല�� �ാഥമിക
നടപടിക� എ�ാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിേല�� �ാരംഭനടപടിക�െട ഭാഗമാ�� സാ��താ
പഠന��േട�ം വിലയി���ക�േട�ം റിേ�ാ��ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  േമ�  നടപടിക�
എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സാ��താ പഠന ആവശ��ിേല�ായി നാളി�വെര എ� �പ അ�വദി�െവ�ം ഇതി� എ� �പ
വിനിേയാഗി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  �ാപി��തിന് നാളി�വെര നട�ിയ പഠന��െട അടി�ാന�ി�
എെ��ി�ം തീ�മാന�ി� എ�ിയി�േ�ാ;  ��ത ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ�റ പണി എ�േ��്
ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േബ�� ഫിഷറീസ് ക�േ�ാ� �ം
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998. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം െപാ�ാനി �ത�  വടകര േചാ�ാ�  വെര�� കട�  ര�ാ�വ��ന��
ഏേകാപി�ി�ക�ം നിയ�ി�ക�ം െച�� േബ�രിെല ഫിഷറീസ് ക�േ�ാ�  �മി�  �ര�ാ
സംവിധാന�� പരിമിതമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഇ��് േബാ�ം മ�് ഉപകരണ��ം അ�വദി�് കട�
ര�ാ�വ��ന��  കാര��മമാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തീര�ടലി�ം ഉ��ടലി�ം അപകട�ി�െപ��വെര ര�ി��തിനായി നിയമി� കട� �ര�ാ
ഗാ��മാ�െട േവതനം വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േജാലി സമയം  8

മണി�റാ�ി േജാലി�ിരത ഉറ�ാ�ണെമ� ഇവ�െട ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് �േഖന�ളള വികസന �വ��ന��

999. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��് �േഖന െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  നട� വ�� വികസന �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ; ;

(ബി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന െകായിലാ�ിയി� നട�വ�� വികസന പ�തിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി �േഖന നട�ാ��തിനായി േകാഴിേ�ാട് നി�ം സമ��ി�
െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നി��ാണം

1000. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം
കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല �തിയ�ാടിയി�,ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) ഹാ�ബറി�േവ� മാ�കാ പഠനം നട��തിന് േക� സ��ാ�  ഏജ�സിയായ സി.
ഡ�ളി�.പി.ആ�.എസ്-  െന �മതലെ���ിയതി�േശഷം എെ�ാെ� പഠന�ളാണ്
���ീകരി�ി��ത് ;

(സി) ഇനി ഏെതാെ� പഠന�ളാണ് നട�ാ� ബാ�ി��ത് ; ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി��്;
(ഡി) ഹാ�ബറിെ� നി��ാണ �വ��നം എേ�ാേഴ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല േജാലി �ിരത

1001. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം കാഷ� വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അട�കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�് �വ��ി�ി��തിനായി
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി േമഖലയി�  �വ��ി�� ആയിര�ണ�ിന് �ീ െതാഴിലാളിക�െട േജാലി �ിരത
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ഉറ�വ���തി�� പ�തിക� ആേലാചനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി േമഖലയിെല െച�കിട വ�വസായ�േള�ം �ാപന�േള�ം സംര�ി�ാ�  �േത�ക
പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ?

��ി�ിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ�് �വ��ി��തിന് നടപടി

T 1002.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം കാഷ�
വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ിയി�ിരി��  13  ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�്
�വ��ി��തി�ം െതാഴിലാളിക��ം േജാലിയി�  നി�് വിരമി�വ���� ആ��ല���
ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
02-07-2016

�േ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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