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2018 മാ��്  19, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--331]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 3704 �ത� 3789 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 3790 �ത� 3923 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 3924 �ത� 4008 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 4009 �ത� 4034 വെര

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�സ് വിഭാഗം സമ��ി� ���ികളി� ഭരണാ�മതി

3704. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിേയാജകമ�ല�ളി� 150 ല�ം �പ�െട നവീകരണ �വർ�ന�ൾ�് 

പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�സ് വിഭാഗം സമ��ി� ���ികളി�  എ�ാ�ി�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിേയാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�  ഏെതാെ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

���ിക� ഉ�്;

(സി) അവ�െട വിശദവിവരം പ�ികതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ�ക��് േക� ഫ�്

3705. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2014-15 �ത� 2017-18 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി� എ� േറാ�ക��് േക�

സ��ാരിെ� 100 ശതമാനം വിഹിതം ലഭി�ി��്; എ� കി.മീ േറാഡ് േക� ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നി��ാണം നട�ിയി��്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇലേ�ാണി�് വിഭാഗം



3706. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇലേ�ാണി�് വിഭാഗ�ിെ� �മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇലേ�ാണി�് വിഭാഗ�ി�  സം�ാന�് ര�ാമത് ഒ� ഡിവിഷ�  ആരംഭി�ാനിടയായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;  ര�ാമെതാ� ഡിവിഷ�  സം�ാന�് ആവശ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇലേ�ാണി�് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര െസ�

3707. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െപാ�ജന പരാതി പരിഹാര െസ�ി� 2017 � എ� പരാതിക�

ലഭി�െവ�ം അതി� എ� പരാതികളി� പരിഹാരം ക� എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��് മ�ിേയാട് േനരി�് പരാതിക� അറിയി��തി�� സംവിധാന�ി� ലഭി� പരാതികളി�

എ�െയ�ം തീ��ാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

2017-18 ൽ െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

3708. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ി� നി�ം േറാ�സ് വിഭാഗ�ിൽ

ആെക എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;  ഇതിന് അ�വദി� �ക

എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട മ�ലം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് പ�തികളിെല �മേ��കെള�റി�് പരാതി

3709. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് പ�തികളിെല �മേ��കെള�റി�് പരാതി ഉയ��ാ� ഏത് ഏജ�സിയാണ്

നിലവി� അേന�ഷണം നട��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �മേ��ക� സംബ�ി�് വിജില�സ് അേന�ഷണം ശിപാ�ശ െച�ാ�� അധികാരം ജനകീയ

സമിതിക��് ന�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ?



െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

3710. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േന�ത��ി�  നട�� ���ിക�െട േസാഷ��

ഓഡി�ിംഗ് നട��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

3711. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.�േരഷ് ���്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� വിഭാഗം മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര

പരിേശാധന സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി എ�ാ ജി�കളി�ം �ണനിലവാര

പരിേശാധനാലാ�ക� �വ��ി� വ��േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാര പരിേശാധനയി�  ന�നതക�  കെ��� േക�കളി�  എെ��ാം നിയമ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�്നി��ിതിക� സംബ�ി� ഉ�രവാദി�ം

3712. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകടാവ�യി�� പാല�ൾ നവീകരി��തിനായി�� ഫ�്

എ�കാരമാണ് കെ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി� എ� �ക ഉ�െ�ാ�ി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ിതിക��് ഒ� നി�ിത കാലയളവിേല�് േക�പാ��ാകി�

എ�് ഉറ�് വ���തി�ം അതിെ� ഉ�രവാദി�ം ഉേദ�ാഗ�രി�ം ���ി െച��

േകാ��ാ��മാരി�ം നി�ി�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന��



3713. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിനായി േലാക ബാ�് എ� �കയാണ്

വാ�യായി ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി �മി ഏെ����തി�� �വ��ന�� ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) െക.സ്.ടി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തി�െട കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�ം ഇതിനകം

തെ� ���ിക�  ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

3714. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് നിലവി� എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കളാണ്

ഉപേയാഗി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ദീ�ഘകാലം നിലനി���തിന് േകരള�ിെ� കാലാവ��ം

���തി�ും അ�േയാജ�മായ സാേ�തിക വിദ�ക� ഉപേയാഗി�ാ� �� �ല��ിയി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �തനമായി�� േകാ�ഡ് റീൈസ�ിംഗ് െടേ�ാളജി,  നാച�റ�

റ�ൈറ�ഡ് ബി�മി�, െ�ഡഡ് �ാ�ിക് മി�്ഡ് ബി�മി� �ട�ിയ ആ�നിക സേ�ത��

ഉപേയാഗെ���ി �ട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് കരാ�  ന��േ�ാ��െ� നി�ിത കാലേ��് െമയി�ന�സ്

നട��തി�� ബാധ�ത കരാ�കാരനി�  നി�ി�മാ��തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈസ� േബാ��ക� മറ�� രീതിയി� പരസ� േബാ��ക�

3715. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന, േദശീയ പാതകളി� ൈസ� േബാ��ക� മറ�� രീതിയി� പരസ� േബാ��ക�

�ാപി�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് അപകടം വ��ി�ി��തിന് ഇടവ��െമ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം നടപടി ഒഴിവാ��തിേല�് വ��് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ��് േറാഡ് പ�തി

3716. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, വി. േജായി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം ഘ�ം ഘ�മായി �ാ��് േറാഡ് പ�തി നട�ാ�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ി� നട�ിയേതാ നട� വ��േതാ ആയ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;  ��ത

േറാ�ക�െട നി��ാണ സവിേശഷതക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ടി.പി േറാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന പാതക�െട�ം ജി�ാ േറാ�ക�െട�ം നി��ാണ�ിന് ബി.എം  &  ബി.സി.  രീതി

ഉപേയാഗി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ര�ി�ളള േറാ�നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

കാ�നടയാ��ാ�െട �ര��ായി ��പാ�് നി��ാണം

3717. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�നടയാ��ാ�െട �ര�ിതമായ സ�ാരം ഉറ�ാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��്

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല പല തിര�� ജം�ഷ�കളി�ം ��പാ�ക� ഇ�ാ�തിനാ� കാ�നടയാ��ാ�

നിര�രമായി അപകട�ി�െ���ത് ഒഴിവാ��തിന് �േത�ക പ�തി ആേലാചനയി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണേ�ാെടാ�ം ��പാ�് നി��ാണ�ി�ം കാ�നടയാ��ാ�െട �ര�

ഉറ�ാ��തി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാത നാ�വരിയാ��തി��ായ �േരാഗതി

3718. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േദശീയ പാത നാ�വരി ആ��

�വ��ന�ി� വ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ക��  -  കാസർേഗാഡ് ജി�കളി�  ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� െഹ��  �മി

ഏെ���ണെമ�റിയി�ാേമാ;  അതി�  ഇ�വെര എ� െഹ��  �മി ഏെ���െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിക� ���ീകരി�് ���ി എേ�ാ� �ട�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ പാതേയാര�് നി��ാണ �വ��ന���് നിയ�ണം

3719. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതേയാര�് വീ�കളട��� നി��ാണ �വ��ന���് ക�� നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േക� േറാഡ് ഗതാഗത േദശീയ പാത മ�ാലയ�ിെ�  (േമാ��്)  എതി��ി�ാ േരഖ

സമ��ി�ാ�  മാ�േമ േദശീയ പാതേയാര�ളി�  നി��ാണ �വ��ന��  നട�ാ�

സാധി�ക��െവ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ പാതയി�  നി�് എ� മീ��  അകലം വെര�� നി��ാണ �വ��ന���ാണ്

നിയ�ണം െകാ�വ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േമാ��ിെ� എ�.ഒ.സി. ലഭി�വാ� അേപ�ാ ഫീസായി എ�് �കയാണ് അട�േ��െത�ം

സം�ാന�് എ�.ഒ.സി.  ന��വാ�  ആെരയാണ് അധികാരെ���ിയി��െത�ം

വ��മാ�േമാ?

കി�ബി ഫ�പേയാഗി�ളള േറാഡ് നി��ാണം

3720. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�ി��

േറാ�ക�െട നവീകരണ ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് നവീകരണ ���ിക�െട േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

���ിക� ഏെ���് ���ീകരി� കൺസൾ�ൻസി കരാ�കാ��്/�ാപന�ൾ�് �തിഫലം

ന���തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�േമാ;

(സി) േകരളാ േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിന് അ�വദി�ി�� െസേ�ജ് ചാ�ജ് വിതരണം

െച�ാതിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിംഗിെ� നടപടി�മ�ളിെല കാലതാമസം



3721. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിെല നി��ാണ ���ിക�, ഇല�ി��  വിംഗിെ�

നടപടി�മ�ളിെല കാലതാമസം കാരണം അന�മായി നീ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ���ിക� യാഥാ���മാ��തിേല�ായി തട��� �രീകരി�ാ� േവ� ക�ശന നി�േ�ശം

ന�േമാ?

ഇല�ി�� േജാലിക� ���ീകരി��തി�ളള കാലതാമസം

3722. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  മ�ിര��െട നി��ാണം ���ിയായതി� േശഷ�ം ഇല�ി��

േജാലിക� ���ീകരി��തി�ളള കാലതാമസം കാരണം ��ത െക�ിട�ൾ ഉപേയാഗി�ാ�

കഴിയാെത േപാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ?

മാടായി റ�് ഹൗസിന് �തിയ െക�ിടം

3723. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഏഴിമല േനവ� അ�ാദമി, വയല�, ��ാട് �റിസം പ�തിക�, മലനാട്-മലബാ� �യിസ് �റിസം

പ�തി,  ധാരാളം ഭ�ജന��  എ�ിേ��� മാടായി�ാവ് േ��ം എ�ിവ�െട സാമീപ�ം

കണ�ിെല��്,  ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല മാടായി െപാ�മരാമ�് റ�് ഹൗസ്

നവീകരി��തി�ം �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വി�മ േക���െട നവീകരണം

3724. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�� വി�മ േക���െട

അ���പണി�്/നി��ാണ�ിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വി�മേക���െട നി��ാണ�ിന് കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ഏെത�ി�ം

പ�തി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



ചാല�ടി റ�് ഹൗസ് അ�േ�ഡ് െച�ാ� നടപടി

3725. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടിയിെല െപാ�മരാമ�് റ�് ഹൗസിെ� നവീകരണ�ം �തിയ െക�ിട�ിെ�

നി��ാണ�ം ���ിയാ�ി ��ത�  സൗകര�െമാ��ിെയ�ി�ം,  ആവശ��ിന്

ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ� ഉ�ാ�� ��ി��ക� ഒഴിവാ��തിനായി റ�് ഹൗസ് അ�േ�ഡ്

െച�് ��ത�  ജീവന�ാ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് റ�് ഹൗസി� നട�ിയ നവീകരണ �വ��ന�ൾ

3726. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം പാല�ാട് പി. ഡ�ള�. ഡി. റ�് ഹൗസി� നട�ിയ

നവീകരണ �വ��ന��െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  �ട�  നവീകരണ

�വ��ന���ാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പിലാ�റ - പാ�ിനിേ�രി േറാഡ്

3727. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പിലാ�റ - പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി േറാഡ്, താവം െറയി�േവ േമ��ാലം , രാമ�രം പാലം

എ�ിവക�െട നി��ാണം എേ�ാ� ���ിയാ�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കരാ�കാരന് െസല�� േനാ�ീസ് ന�കാ��ായ കാലതാമസം

3728. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ഡിവിഷ�, കാ�ിര��ി സബ് ഡിവിഷ�, വാ�� െസ�� പരിധിയി�� ചാമംപതാ�

- െതേ��കവല എ� േറാഡിെ� �ന��ാരണ ����ി�� ഭരണാ�മതി ന�കിയ തിയതി

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ലഭി� തീയതി അറിയി�േമാ;  എ�ാണ് െട��

�സി�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരാ�കാര� െട�� വിളിെ��� തിയതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ��ത കരാ�കാരന് െസല�� െല�� െകാ�� തിയതി െവളിെ���േമാ;

(ഇ) െസല��  േനാ�ീസ് െകാ��ാ�  പ�് മാസേ�ാളം കാലതാമസം വ��ിയ ���ി�്

എ�ിനീയ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈബപാസ് നി��ാണം നട�� ഭാഗ�ളി� താ�ാലിക �ര�ാ സംവിധാന��

3729. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് ൈബപാസ് നി��ാണം നട�� തി�വ�ം �ത�  േകാവളം വെര��

ഭാഗ�് േറാഡി� അപകട�� വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ക�ത�ക� ഒ��ാെത�� നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് അപകട���് കാരണെമ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈബപാസ് നി��ാണം ���ിയാ�വാ�  ഇനി�ം സമയെമ��െമ�തിനാ�  ��ത

ഭാഗ�ളി�  താ�ാലിക �ര�ാ സംവിധാന��  ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േറാഡിന് സാേ�തികാ�മതി ന���തി��ായ കാലതാമസം

3730. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േശാഭന �ബ് പഴയിടം എ� േറാഡിെ� അ����ണി സംബ�ി� ൈ�സ് നം.2016/3670

എ� ഫയലിെ� ഫയ� ഹി�റി പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്;  വ��മാ�ാേമാ;  സാേ�തികാ�മതി

ന���തി��ായ കാലതാമസം എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി� ഇ�രം കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�മല-���ാ�രം േറാഡിെ�റ �ന��ാരണ ���ിക�

3731. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�മല-���ാ�രം േറാഡ് പണി�െട നിലവിെല �ിതി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� വ��ക� ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് ആരംഭി�െത�ം അട��

�ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ിക�  ആരംഭി��തിന് നിലവി�  ഉ� തട���

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� ���ി  2018-19  വ�ഷ�ി�  �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�



കഴി�േമാ; ��ത ���ി എ� മാസം െകാ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം;

(ഡി) ഈ േറാ�മായി ബ�െ��് എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്; അതി�േമ� എ�� നടപടി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േറാഡിെ� �ലം ഏെ����  നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി െെബപാസിെ� നി��ാണം

3732. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) അെെല�െമ�് േ�ാ� ഇ��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട സാ�ഹിക ആഘാത അ�മാനപഠനം ���ീകരി�േവാ;  എ�ി�  എ�ാണ്

���ീകരി�ത്; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി െത����� ���ീകരി�് ന�കിേയാ; എ�ി� എ�ാണ് ന�കിയത്;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െെബപാസ് നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ക വകയി���തി�ളള െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� എ�ി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ജി) െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�കാരം െെബപാസി� �മി ഏെ���ാ� അ�മതി

വാ��തിെന സംബ�ി�ളള ഫയ�  ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ്;  ��ത അ�മതി ലഭി�േവാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

ചാലി�ര അവറാ�് ��് േറാഡിെ� നവീകരണം

3733. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ചാലി�ര അവറാ�് ��് േറാഡിെ� െട�� നടപടി ���ിയായി�ം

���ി ആരംഭി��തി� കാലതാമസം േനരി�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;

(ബി) േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി േവഗ�ിലാ��തിനായി എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�ക�

3734. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കായം�ളം മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് െചയിേനജ് ഉ�െ�െട വ��മാ�ാേമാ?

ച��ര -ക��രം േറാഡ് നിർ�ാണം

3735. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയ ക��  ജി�യിെല ച��ര-പരിയാരം െമഡി��  േകാേളജ്-

�ീ�-െന�വ�ം-ഏേഴാം-േകാ��ീ�-ഒഴേ�ാം-ക��രം േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി

എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�വ�് കടവ് - െകായ�ാട് - �േ�ാ�് - കി�േ�ാ�് കടവ് േറാഡിെ� നവീകരണം

3736. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ�് കടവ് - െകായ�ാട് - �േ�ാ�് - കി�േ�ാ�് കടവ് േറാഡിെ� േശാചനീയാവ�

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാഡ് നവീകരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടി �മ��

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  അടിയ�ര അ��� പണിക��ായി  2017-18  സാ൩�ിക

വ൪ഷ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് സ��ാ� അ�വദി�ി��െത�ം,  ഇവയി� എ� േകാടി

�പ�െട ���ി ഇ�വെര െട��  നടപടി ���ീകരി�് ���ി ആരംഭി�ി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ിെല പി. ഡ��. ഡി. പ�തിക�

3737. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് മ�ല�ി�  2017  -  18  െല ബജ�ിൽ വകയി��ിയി�� െപാ� മരാമ�്

പ�തിക�െട �ക��െ�െട�� വിശദ വിവര��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ആയതി�  എ�

�കെചലവഴി�ി��്; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�

3738. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആല�� മ�ല�ി� എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി��ത്;

(ബി) ആല��  മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി  2017-18

വ�ഷ�ി� അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3739. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

�േഖന ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഓേരാ�ിെ��ം �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� നി��ാണ ���ിക�

3740. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി.ഡ�ള�.ഡി.  �േഖന  2016 േമയ് മാസം �ത� 2018 െഫ�വരി മാസം വെര ആല��

നിേയാജക മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� നി��ാണ ���ിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല േറാ�ക�, പാല��

3741. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ക��� മ�ല�ിെല േറാ�ക�, പാല��

എ�ിവ�െട നി��ാണ�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��്;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് േക� േറാഡ് ഫ�ി� നി�ം

പണം അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ൈകവശ���ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

ൈകമാറാ�  സ��ത �കടി�ി�ി���മായ േറാ�ക�  ഏെ���ാ�  സ��മാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ി� അ�വദി� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

3742. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷ�ളള വിവിധ ബ ജ�കളി�ം കഴി� സ��ാരിെ�

അവസാന ബജ�ി�ം നില��  മ�ല�ി�  അ�വദി� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�, അവ�്

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

���ീകരി�ാ�  കഴി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;  ഓേരാ ഭരണാ�മതി�െട�ം േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ���ി നട�� പ�തിക�, ഇനി ആരംഭി�വാ�ളള പ�തിക�  എ�ിവ

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  നി�� പ�തിക�  ഏ� കാലയളവിേല�്

���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�്

3743. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി ൈബ�ാസിെ� നി��ാണം േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�വാ��ഴ - കാ�നാട് നാല് വരി പാത�െട നി��ാണം

3744. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബജ�ി� നാ�ത് േകാടി �പ അ�വദി� �വാ��ഴ - കാ�നാട് നാ�വരി പാത�െട

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇതിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

3745. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  പ���

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;  വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ിട�്-കേ�ാ�്-�� േറാഡ് ടാറിംഗ്



3746. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��, ��� മ�ല�െള ബ�ി�ി�� െവ�ിട�്-കേ�ാ�്-�� േറാഡിന് ആെക എ�

കി.മീ�� നീള��്;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� എ� കി.മീ��  �രം ഇ�വെര ടാറിംഗ് നട�ി;  അതിനായി എ� �പ

െചലവഴി�;

(സി) ഇനി എ� കി.  മീ�� ടാ� െച�ാ� അവേശഷി���്;  അവേശഷി�� ഭാഗം ടാ� െച�ാ�

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

(ഡി) ��ത േറാഡ് ടാറിംഗിന് ആെക അ�വദി� �ക എ�യാണ്; ഇ�വെര എ� �പ െചലവഴി�;

വിശദാംശ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട വികസനം

3747. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട വികസന�മായി ബ�െ��് നിലവി��

���ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല ബജ�് �കാരം അ�വദി� ���ിക�െട ലി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�വദി� ���ിക� േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

പടഹാരം, ത�ാേ�രി എ�ീ പാല��െട െട�ഡ� നടപടിക�

3748. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  ��നാടിന് അ�വദി� പടഹാരം,  ത�ാേ�രി എ�ീ പാല��െട െട�ഡ�

നടപടിക� എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ - ച�നാേ�രി േറാഡിെല െച�പാല��

3749. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ ച�നാേ�രി േറാഡി�  �ിരമായി വാഹന അപകടം സംഭവി�െകാ�ിരി��

െച�പാല�� വീതി ��ി നി��ി�� ���ി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ബല�യ�� പാല��



3750. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ബല�യ�� പാല�െള�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെത�ാം പാല�ൾ�ാണ് ബല�യം ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പാല�� ���ി പണി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ബല�യം സംഭവി� പാല��െട �ന�നി��ാണ ���ിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; നിലവി� ഏെത�ാം പാല�ളാണ് ���ിപണി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

കീഴാ�� പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ളിെല തട�ം

3751. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല,കാ�ാ�ട മ�ല�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�� കീഴാ��  പാല�ിെ� നി��ാണ

�വ��ന�ളി�  ഏ�െ�� തട�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം ഇത് �നരാരംഭി��തിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട നി��ാണ �വ��ന�� എേ��് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�ം എ� സമയം

െകാ�് ���ി ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണ�േരാഗതി

3752. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െച��ി പാല�ിെ� നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പണി ���ിയാ�ി പാലം എ�േ��് െപാ�ജന���ായി �റ�െകാ��ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതായിേതാട് പാല�ിെ� �ന��ാരണം

3753. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല അ��ഴ  -  മ�� �ാമപ�ായ�കെള ത�ി�

ബ�ി�ി�� േകാതായിേതാട് പാല�ിെ� �ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിനായി അ�വദി� 375 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� �ലെമ��് നടപടിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3754. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;  പാലം നി��ാണം ആരംഭി�ത്

എ�ാണ്;  നി��ാണ�ിനായി അ�വദി�ിരി�� ഫ�്എ�യാണ്;  ഇനി എെ�ാെ�

നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;  ഇവ ���ീകരി�് പാലം എ�്

�റ�െകാ��ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�ിലിരി�� പാല�ിെ� ��ക��് ബല�യം േനരിടാ��ായ കാരണം

വ��മാ�ാേമാ; ��ം പരിഹരി�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; നി��ാണ�ി�

പിഴ�വ��ിയ കരാ�കാര�ം അ�െ� െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ���ം എതിേര എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ചി��ചിറ പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3755. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�  വ�� ചി��ചിറ പാല�ിെ� നി��ാണ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പണി ���ിയാ�ി എ��ത� �തിയ പാലം ഗതാഗത�ിനായി �റ�െകാ��ാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവ���ി പാലം ഉപേയാഗ�ന�മാ��ത് തടയാ� നടപടി

3756. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ പാലം ഗതാഗതേയാഗ�മായേതാെട,  െകാ�ി നഗരേ��ം പ�ിമ െകാ�ിെയ�ം

ബ�ി�ി�ി�� പഴയ െവ���ി പാല�ി�െട�� ഗതാഗതം നിേരാധി�ക�ം ആയത്

അ����ണിക�  നട�ാെത ഉപേയാഗ�ന�മാ�ക�ം െച��ത് തടയാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പാലം എ�െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� അ����ണിക�  നട�ി ആയത്ഇ�ച�വാഹനഗതാഗത�ിനായി



ഉപേയാഗി�ാ�ളള ആവശ�ം ഉയ��വ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല കാളി�ടവ് പാലം

3757. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ത�ഴ�് ��െക കാളി�ടവ് പാലം നി��ാണ�ിന്

03.03.2016  �  നബാ�ഡ്  RIDF-XXII  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സ.ഉ.(സാധാ)

നം.546/2016/െപാ.മ.വ. �കാരം തത��ി� ഭരണാ�മതി ന�കി ഉ�രവായതിെന�ട��്

���ി ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  നാളി�വെരയായി�ം

പ�തി റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ�തിന് ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��

ആെരാെ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�െട വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��് അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ി ���ി

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മലേമ���് - �ടവ��ക� പാലം

3758. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� കരമനയാറിന് ��െക മലേമ���് - �ടവ��ക� പാല�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ

പ�യം നൽകാൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി

3759. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  പ�ി�ര വിേ�ജി�  ആ�.എസ്.  No.170/06  �  െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� ൈകവശ�� �ല�് തല�റകളായി താമസി�വ�� മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ���് പ�യം ന���തിന് ജി�ാ കള��  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അ�മതി

േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ്-കാ��ാട് േ��് ൈഹേവ�െട എ� അകല�ിലാണ് ��ത �മി

�ിതിെച��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് വികസന�ിനായി ഈ �മി ആവശ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തല�റകളായി താമസി�വ�� േമ�  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് പ�യം ന���തിന്

ജി�ാ കള��  സമ��ി� �േ�ാസലി�  അ�മതി ന���തിന് തട�െമ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;



(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� ഫയലി� (356/PS2/17/PWD) അ��ല

തീ�മാനം ന��� വിഷയം പരിഗണി�േമാ?

��� - എട��ി ��ിെല േടാ� പിരിവ്

3760. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  -  എട��ി ��ി�  വിവിധ വാഹന���ായി ഏ�െ���ിയിരി�� േടാ�  നിര�്

എ�െയാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിര�് അമിതമാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േടാ� പിരിവ് എ��ത� �ട�ിെയ�ം ഇനി എ� നാളേ��് �ടി േവ�ിവ�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത 744- ൽ ഗാബിേയാൺ വാ� നിർ�ാണം

3761. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത 744 � ഇടമ�-�ന�� െറയി�േവ പാത�മായി ബ�െ��് ഗാബിേയാൺ വാ�

നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഗാബിേയാൺ വാ� നി��ാണ�ി�� െചലവ് സം�ാനം വഹിേ���േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��് െറയി�േവ�മായി എെ��ി�ം കരാ� ഒ�വ�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െഷാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി വഴി നി��ാണ ���ിക�

3762. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ സ��ാ� കാലയളവി� കി�ബി വഴി എ� �ക�െട

ഏെത�ാം നി��ാണ ���ിക� അ�വദി�ി��്, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം ���ിക�െട െട�� നടപടിക� ���ിയായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ� ���ിക�െട െട��  ���ീകരി�ാ�� �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏ�ഘ��ിലാണ്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െഷാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ� വ��ിന് കീഴി� വിവിധ സ��ാ�ക�െട

കാലയളവി�  ���ികളാരംഭി��ം ���ീകരി�ാ��മായ േറാ�ക�, െക�ിട��  എ�ിവ

ഏെത�ാം; ആയവ എേ�ാ� ���ീകരി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



തി�വന��രം ജി�യി� കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ���ിക�

3763. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� എ� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

ഉെ��ം, അവ ഏെത�ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക��് കി�ബിയി� നി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ികളി� നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

��ാലം െകാ�ാര�ിെ� അവകാശ ത��ം

3764. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�ളള ��ാലം െകാ�ാര�ിെ� അവകാശ ത���മായി

ബ�െ�� േകസിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െകാ�ാര�ിെ� അവകാശ ത��ം ആരംഭി�ത് ഏത് കാലയളവിലാണ് എ�ത്

സംബ�ി� േരഖക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല��ായ വീ�യാണ് ��ത െകാ�ാര�ിെ� അവകാശ ത���ിേല�്

നയി�െത� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�ളള�ം എ�ാ�  സം�ാന�ി� �റ�് �ിതി

െച���മായ മ�് �ല��ം �ാപന��മായി ബ�െ�� വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇ�മായി

ബ�െ�� ഏെത�ി�ം േക�കളി� അവകാശ ത��ം നിലനി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ൈഹെടക് ബ�് െഷ�ക�െട നി��ാണം

T 3765.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�

ൈഹെടക് ബ�് െഷ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇതിെ� നി��ാണം നട��ത്;

(സി) എ� ബ�് െഷ�ക�െട നി��ാണം നാളി�വെര ���ീകരി�;  ഇനി എ�െയ�ം �ടി

നി��ി�വാ��്;

(ഡി) ���ിയാ�ാ��വ അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ൈവ�ി� ഗവ�െമ�് േകാേളജ് െക�ിട നിർ�ാണം

3766. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന �ീമി�  നി�ം ര�് േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് ൈവ�ി�

ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് െക�ിടം നി��ി�വാ�  സ��ാ�  ഭരണാ�മതി ന�കിയി��േവാ;

എ�ി� ഏ�വ�ഷമാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം വിശദമായ പ�തി റിേ�ാ��്

(ഡി.പി.ആ�) സ��ാരി� സമ��ി�ി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�തി�േശഷം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ി� കാലതാമസം േനരി�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�തി എ�േ��് െട�� െച�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം

3767. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം നി��ി��തിനായി സ��ാ�  എ�ാണ് ഭരണാ�മതി

ന�ിയത്; എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�ിയത്;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി പി�ീട് ���ി ന�ക��ാേയാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി� ഒ��ാലം ഇ�േഡാ� േ�ഡിയം പണി��തിനായി ഏ� �ലമാണ് നീ�ിവ�ിരി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം-1 വിേ�ജിെല ക�ിയം�റ�ളള െക.പി.ഐ.പി േകാംപൗ�ിെല 60/10, 60/2 എ�ീ

സ�െ� ന��കളിലായി കിട��  84 െസ�് �ലം,  ൈമന� ഇറിേഗഷ� (െക.പി.ഐ.പി)

വ��ി�  നി�ം േ�ഡിയം പണി��തിേല�ായി വി�കി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��്

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

ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് േഗ�സ് െെഹ�� ലാബ് െക�ിട നി��ാണം

3768. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ധ�വ��രം ഗവ�െമ�് േഗ�സ് എ�്.എസ്- െല

ലാബ് െക�ിട�ിെ� നി��ാണം കരാ�കാര�  ഉേപ�ി�േപായി എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം �നരാരംഭി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം



എ�േ��് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റ സ��ാ� ആ��േവദ േകാേളജിെല െക�ിട നി��ാണം

3769. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ സ��ാ�  ആ��േവദ േകാേളജിെല െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

കരാ�കാര�  ന�കിയ േക�ി�  ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� കാരണം സ��ാരിന് ന�ം

സംഭവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട ന�ം സംഭവി�ി��തായി�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെ� പരിേശാധനാ വിഭാഗം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ?

െവ�രി��് താ��ി� സബ് ഡിവിഷ� ഓഫീസ്

3770. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െവ�രി��് താ��ി�  െപാ�മരാമ�് സബ് ഡിവിഷ�

ഓഫീ�ക� നാളി�വെര അ�വദി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മലേയാരൈഹേവ ഉ�െ�െട�� വികസന�വ��ന��െട �ധാന േക�മായ

െവ�രി��ിൽ േറാ�സ്,  ബി�ഡിം�സ് ഓഫീ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ;വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യി� �മേ��ക�െട േപരി� സെ��ഡ് െച�െ�� ഉേദ�ാഗ��

3771. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ഉേദ�ാഗ�െര

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വിവിധ വിഭാഗ�ളി�  നി�ം സെ��ഡ് െച�ി��്;  ഇവ��്

സെ��ഷ� ന���തിന് ��പ് െമേ�ാ ഓഫ് ചാ�ജ് െകാ��ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�്

കാരണ�ാലാണ് എ�തട��ളള ബ�െ�� േരഖക�െട പക��് അട�ം ���മായ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) പര�ന�ാടി �� എ.ഇ.ഇ. �ം ഇേ�ാ� മേ�രി (മല�റം) േറാ�സ് ആ�ഡ് �ി�ജസ് ഇ.ഇ.

�മായ ഉേദ�ാഗ�െ� േപരി�, െച�ാ� േജാലി�െട ബി� മാറി ന�കിയതിെ��ം മ�് ��തര

�മേ��ക�െട�ം േപരി� അേന�ഷണ വിേധയമായി സെ��ഷ� ന�കിയി�േ�ാ;



(സി) ��ത വ��ി�െട േപരി�  വ��് തല അേന�ഷണേമാ വിജില�സ് അേന�ഷണേമാ

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�, െമേ�ാ ഓഫ് ചാ�ജസ്,  മ�്

നടപടി�മ�� ഇവ�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത വ��ിെ�തിെര�ളള കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�

േമ�നടപടിക�െട പക��് അട��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ��തരമായ കെ���ക�െട േപരി�  ��ത വ��ിെ�തിെര എ�െകാ�ാണ്

നടപടിക� സ�ീകരി�ാതി��ത് എ�ളള വിവരം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഫയ�  ന�ർ എഫ്3/170/2017/പി.ഡ�ി�.ഡി.-യിെല െമേ�ാ ഓഫ് ചാ�ജ് �കാരം

സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ; െപാ�മരാമ�് വ��ി� ��തര

�മേ��ക� നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�

വ�� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി�� വിം�ക�െട എ�ം

3772. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിൽ തി�വന��രം,  മല�റം എ�ിവിട�ളിെല

വിം�ക�െട എ�ം എ�യാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇല�ിഫിേ�ഷ� ���ിക�

3773. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� ���ികളായ കാളം തി��ി ബദ� വിദ�ാലയം

െക�ിട ���ി,��ളം �� െക�ിട ���ി, തി�ര�ാടി താ��് ആ�പ�ിയിെല െക�ിട��

എ�ിവ�െട ഇല�ിഫിേ�ഷ�  ���ിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്  ;  ഇത് സംബ�ി� വിശദ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഇല�ിഫിേ�ഷ�  സംബ�ി� നടപടി �മ��  ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല �വർ�ന�ൾ

3774. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം രജിേ�ഷ�  വ��ി�  ജേനാപകാര�ദമാ��

എെ�ാെ� കാര��� �തിയതായി നട�ിലാ�ിയി�െ��് വിവരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ എ� തവണ സ��ാ� �മി�െട മാ���് വില വ��ി�ി�ി��്; എ� ശതമാനം



വീതം; വിശദമാ�േമാ; ഇ�വഴി എ� േകാടി �പ അധിക വ�മാനം ഉ�ാ�ം;

(സി) ഇേ�ാ�  �മി രജിേ�ഷന് ജന�ളി�  നി�ം ഇൗടാ�� വിവിധ ഫീ�ക�െട വിശദാം��

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഗി�് ആധാരം,ധനനി�യ ആധാരം,ഒഴി�റി ആധാരം എ�ിവക��് നിലവി�  രജിേ�ഷ�

വ��് ഇൗടാ�� ഫീസിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) വ� സംബ�മായ ഏെതാെ� തര�ി�� ആധാര�ളാണ് രജിേ�ഷ� വ��ി� ജന���്

െച�െകാ���ത്; ഇതിെ� ��� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

രജിേ�ഷ� വ�� �േഖന ലഭ�മാ�� സ��ിഫി��ക�

3775. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജിേ�ഷ�  വ��് �േഖന ലഭ�മാ�� സ��ിഫി��ക�  േവഗ�ി�

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ ��ത�  േവഗ�ി�  ലഭ�മാ�ാ�ളള പ�തി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�

ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ിഫി��ക��ാ�� അേപ�ക�  ഓ�െെല�  ആയി ന���തിന് നിലവി�

സംവിധാന�േ�ാ;ഇെ��ി� ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല േരഖക� ഡിജിൈ�സ് െച��

3776. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ� വ��ിെല േരഖക� ഡിജിൈ�സ് െച�� നടപടിക� നട�വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� നവീകരണം

3777. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;



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

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണം

3778. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം രജിേ�ഷ�  വ��ി�  േവ��

�െ�ാ��മി�ാെതയാണ് ആ�നിക സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയെത� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാ�് ഓഫീ�കളി�  �ാപി�ി�� െന�് വ��് ഉപകരണ���് േവ�� �.പി.എസ്

ഇ�ാ��ം,  സം�ാന ഡാ�ാ െസ��കളി�  �ാപി�ി�� രജിേ�ഷ�  വ��ിെ�

െസ�വറിെ� േപാരാ��ം ആ�നിക വ��രണ�ിന് �തിസ�ി ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ� സൗകര�ം വി�ലെ���വാ� നടപടി

3779. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�, ൈല�റിക�, മ�് സ�� സംഘടനക� എ�ിവ�െട രജിേ�ഷ� നടപടി�മ��

ഓ�ൈലനായി സമ��ി��തിന് സം�ാനെ� എ�ാ രജിേ�ഷ� ഓഫീ�കളി�ം സൗകര�ം

ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന� എ� ശതമാനം ഓഫീ�കളി� ഇ�ര�ി� ഓ�ൈല� സൗകര�ം ഒ���ത്

���ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ൈല�  സൗകര���  നിലവി�  വ��തിന് ���  രജി��  െച�െ�� സംഘടനക��്

വാ�ഷിക ���ലി�� അേപ�ക�  ഓ�ൈലനായി സമ��ി�ാ�  കഴിയാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗം സംഘടനക��് �ടി ഓ�ൈല� സൗകര�ം വ�ാപി�ി�് വി�ലെ���വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി� രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

3780. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം രജി�ാ�  ഓഫീ�കളാണ് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിനായി െതരെ���ി��െത�ം ആയതിേല�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത ഓഫീ�ക��് അ�വദി�ി�� �ക എ� വീതെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് സ��ം െക�ിടം

3781. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� രജി�ാ� ഓഫീ�കെള�ാം സ��ം െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� െക�ിട�ളില�ാെത �വ��ി�� രജി�ാ� ഓഫീ�ക�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�്

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ രജി�ാ�  ഓഫീ�ക��ം സ��ം െക�ിടം നി��ി��തിന് സ��ാ�  പ�തി

നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇവ�െട വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിൽ അേന�ഷണം േനരി�� ഉേദ�ാഗ�ർ

3782. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ി�  വിവിധ ത�ികകളി�  േജാലി െച�� എ� േപർ ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ� േശഷം ൈക�ലി അട��ളള വിവിധ �മേ��ക�െട േപരി� വ��തല

അേന�ഷണ�ം വിജില�സ് അേന�ഷണ�ം േനരി���്;

(ബി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട േപ�ം,  െച� �മേ��ക�െട വിശദാംശ��ം സഹിതം ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� രജിേ�ഷ�  ഓഫീ�ക�  ��തായി

�ട�ിയി��്; ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ ?

കായം�ളം റയി�േവ േ�ഷനി� �ീ െപ�ഡ് ഓേ�ാ ടാ�ി കൗ��

3783. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിരവധി േപ�  യാ��ായി എ�ിേ��� കായം�ളം റയി�േവ േ�ഷനി� ഒ� �ീ െപ�ഡ്

ഓേ�ാ ടാ�ി കൗ��ം സി.  സി.  ടി.  വി.  സംവിധാന�ം �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

െറയി�െവ പ�തിക�െട സമയബ�ിത �ർ�ീകരണം



3784. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചൈ� ആ�ാനമാ�ി െറയി�െവ േസാ� ഓഫീ�ക� �വ��ി��തിനാ� േകരള�ിെ�

�ധാന െറയി�െവ പ�തിക�  ദീ�ഘകാലമായി നീ�േപാ�� സാഹചര��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െറയി�െവ പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് െറയി�െവ�െട തി�വന��രം,

പാല�ാട് എ�ീ ഡിവിഷ�ക�  േച��് എറണാ�ളം അ�ാനമാ�ി ഒ� െപനി��ലാ�

േസാ�  �പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം സം�ാന സ��ാ�  േക�സ��ാരിന് ��ാെക

സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇ�ാര��ി�� േക�സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാണ്;

(സി) 2018-19  െല േക� ബജ�ി�  സം�ാനെ� െറയി�െവ വികസന�ിന് ഉത��

പ�തികെളെ��ി�ം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�� സം�ാന സ��ാരിെ�

�തിേഷധം േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര ക�മല െറയി�േവ േമ��ാലം

3785. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര �� ജം�ഷ�- ക�മല േറാഡി�  െറയി�േവ േഗ�് ഒഴിവാ�ി േമ��ാലം

നി��ി��തിനാവശ�മായ സ�േ� നടപടിക�ം എ�ിേമ�ം അടിയ�രമായി ത�ാറാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത റയി�േവ േമ��ാല നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  ��ത ���ി��വദി�� �ക�െട വിനിേയാഗ�ിെ� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

തി�െന�� െറയി�െവ ഓവ� �ി�ജിെ� നി��ാണ �വ��നം

3786. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012-2013 സാ��ിക വ�ഷം നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം 324

ല�ം �പ അ�വദി� തി�െന�� െറയി�െവ ഓവ� �ി�ജിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിെ�

നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നി��ാണ�വ��ന�� ���ിയാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?



ക����ി െറയി�െവ േമ��ാലം

T 3787.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  ബജ�് �സംഗ�ി�  �ചി�ി� ക����ി െറയി�െവ േമ��ാല�ിെ�

ഭരണാ�മതി സംബ�ി�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി കി�ബി അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� ഡി.പി.ആ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  ഈ

പ�തി�െട എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക����ി െറയി�െവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; പ�തി�െട

�േരാഗതി ഏത് ഘ��ിലാണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ഫയ� നടപടിക� ഏത് വ��ാണ് ൈകകാര�ം െച��ത്; ആയതിെ� ഫയ�

ന�� അറിയി�ാേമാ?

കായം�ളം െറയി�േവ േ�ഷനി� പാ��ിംഗ് െഷഡ്

3788. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ജം�ഷ�  -  െറയി�െവ േ�ഷനി�  യാ��ാ�െട � വീല�  വാഹന��  പാ��്

െച��തി�േവ�ി ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഇ� എ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യാ��ാ�െട വാഹന��  പാ��െച��തി�േവ�ി േമ��രേയാ��ടിയ ഒ� പാ��ിംഗ്

െഷഡ് നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നില��-തി�വന��രം രാജ�റാണി എ���്

3789. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-തി�വന��രം രാജ�റാണി എ�്��് സ�ത� െ�യിനാ��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം തീ�മാന�� സേത� െറയി�െവ എ��ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം

അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ത� െ�യിനാ��തി�െട വ��� മാ���, േകാ�ക�െട എ�ം എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) മലബാറിെല യാ��ാ��് ഏെറ ആശ�ാസമായി മാറിയ രാജ�റാണി എ�്��് സ�ത�

െ�യിനാ�ി മാ�വാ� േക� സ��ാരി� സ���ം െച��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാഴ��ം ൈഹ�ളിെല െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം



3790. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ആയിര�ി� ��ത� ��ിക� പഠി��

��ക��� ��് േകാടി �പ�െട ധനസഹായ�ിന് േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം

െതരെ��� വാഴ��ം ൈഹ�ളിെല ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െപാളി� െക�ിട��

3791. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി നാളി�വെര ഉപ��മായി��

(fitness) എ� െക�ിട�� െപാളി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത യ��ിെ� ഭാഗമായി ഉപ��മായി��  (fitness)  െക�ിട�ൾ െപാളി�

നീ��തിെ� ആവശ�കത എ�് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ�െമെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സമീപനം ഇ�െ� അവ�യി� സം�ാന ഖജനാവിന് താ�ാ��താേണാ എ�്

പരിേശാധി�േമാ?

ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

3792. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �ാസ് �റികൾ ൈഹെടക്

ആ�� ���ി ���ീകരി�ാ��വ എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��വ�  �ാസ് �റികളി�ം ൈഹെടക് സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയ എ�

��ക�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക് ആ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക് ആ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല സ��ാ� ��ക�

3793. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��ാ�  േമഖലയി�  എ�

എ�.പി,�.പി,എച്.എസ്,എച്.എസ്.എസ് ��ക�ക�  �വ��ി���്;  ഇവ�െട

േപ�വിവര�ം ഡിവിഷ�ക�െട എ��ം ��ിക�െട എ�ം, ആ� െപ� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ��ക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ��വാൻ നടപടി

3794. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�സ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� സ��ാ�  ��ക�െട

പഠന നിലവാരം ഉയ��വാ�ം വിദ�ാ��ി-വിദ�ാ��ിനിക�െട െകാഴി�േപാ�് ഒഴിവാ�ാ�ം

��സ��ാരിെ� കാല��ായി�� ��ക�  അട� ��� �വണത ഇ�ാതാ�ാ�മായി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസം സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ സം�ാന ജീവന�ാ�െട�ം

അ��ാപക�െട�ം മ�െള സ��ാ�  �ളി�  േച��് പഠി�ി��തിനാവശ���

േബാധവ�കരണ�ം സ��ാ�  ശ�ളം പ��വ�െട മ��  സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�

പഠി��ത് ഉറ�വ��ാ�മായി സമയബ�ിതമായി എ�് നടപടി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ം

എ�് വ��മാ�േമാ?

ചാല�ടിയിൽ െപ���ിക��ായി േഹാ�� െക�ിടംചാല�ടി

3795. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് േഗ�സ് ൈഹ��, ഈ�് ചാല�ടി േകാ�ൗ�ി�  ആ�.എം.എസ്.എ.  ഫ�്

ഉപേയാഗി�്,  െപ���ിക��ായി േഹാ��  െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം എ�ം എെ��ാം

സൗകര��ളാണ് ഈ നി��ി� േഹാ�ലി�  ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി�ി��ത് എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ഫയൽ വിഷയ�ിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടി

3796. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

1289/2017/VIP/M(Edn) Gen. education dtd 24/3/17 എ� ഫയലി� സ�ീകരി�

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?



�ിനി�ി ൈലസിയം �ളിെ� എ�.ഒ.സി.

3797. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �ിനി�ി ൈലസിയം �ളിെല പ�ാം �ാസ് വിദ�ാ��ിനി ഗൗരി േനഘ�െട

ആ�ഹത��മായി ബ�െ�� േകസി� �ളിെ� എ�.ഒ.സി.  റ�ാ�ാ� ഡി.ഡി.ഇ.  റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

എം.പി, എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ �� വാഹന��

3798. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി എം.പി, എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�്

��കളിേല�് വാ�� വാഹന��െട നട�ി�മായി ബ�െ�� ����

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അ�വദി� എ� വാഹന��  സാ��ിക �യാസം കാരണം ഓടി�ാ�

കഴിയാെത നി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.പി.,  എം.എ�.എ ഫ�ക�  അ�വദി�് വാ�� ��  ബ�ക��് േറാഡ് ടാ�്

ഒഴിവാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �� ബ�് ൈ�വ�മാ��് ദിനബ� ന�കാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?സ��ാ�,

എ�ഡഡ് ��കളിെല

�ീ െെ�മറി ടീേ��ിന് അധിക േയാഗ�ത��സരി�് െ�ാേമാഷ�

3799. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.  എസ്.  സി.  �േഖന നിയമനം ലഭി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  േസവനമ��ി� വ��

ഗവ�െമ�് �ീ െെ�മറി ടീേ��ിന് അധിക േയാഗ�ത��സരി�് ഉയ�� അധ�ാപക

ത�ികയിേല�് അ�ഹമായ അളവി� െ�ാേമാഷ�, ത�ികമാ�ം എ�ിവ അ�വദി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകരള പി.  എസ്.  സി.  �േഖന െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  �ീ െെ�മറി ത�ികയി�

േസവനമ��ി� വ�� അധ�ാപക��് �ലം മാ�ം അ�വദി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?�ട��തിന് നടപടി



െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3800. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ��  'െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം'  മിഷനി�

നാളി�വെര എ� ഉേദ�ാഗ�െരയാണ് നിയമി�ി��ത്;  നിയമനം സംബ�ി�ം ത�ികക�

സംബ�ി�ം നാളി�വെര �റ�ിറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട�ം മാ�� േരഖക�െട�ം പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം മിഷനി� ത�ിക നി��യി� ക�ി�ി�െട മി��്�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസി�  നിയമി�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട �മതലക�ം കടമക�ം എെ��ാമാണ്;

ഉേദ�ാഗ��െട േപര്, ത�ിക, നിയമന�ിെ� സ�ഭാവം എ�ിവ പ�ിക തിരി�് വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

പ�ാം �ാ�് പരീ��െട മാ��് വിവരം അറിയാ�� കാലതാമസം

3801. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സിലബ�ി�  പ�ാം �ാ�് പരീ�െയ�തിയവ��് മാ��് വിവരം അറിയണെമ�ി�

ര�് വ�ഷം കാ�ിരിേ�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) സി.ബി.എസ്.ഇ.,  െഎ.സി.എസ്.ഇ.സിലബ�കളിൽ പഠി�� ��ിക��് അവ�െട

സ��ിഫി��ി� േ�ഡിേനാെടാ�ം മാ��ം േരഖെ���ി നൽ��തായി സർ�ാരിന് അറി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ എ���സ് പരീ�ക��് അേപ� അയ�� ��ിക��് ഓേരാ അേപ� ന��േ�ാ�ം

മാ��് വിവര�ിനായി  200  �പ�െട ഡിമാ�് �ാ�് സഹിതം പരീ�ാഭവന് അേപ�

സമ��ിേ���േ�ാ;

(ഡി) ഈ തീ�മാനം ��ിക��ം ര�ിതാ���ം ��ി��് ഉ�ാ��തിനാ�  ഇത്

�നഃപരിേശാധി�േമാ?

അ�ം പ�ം �ാ�കളിൽ വിദ�ാ��ിക�െട �റവ്

3802. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� വിദ�ാലയ�ളിെല ഒ��ത�  പ�വെര �ാ�കളി�

2016  വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2017  �  വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  എ�

�റ��ായി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� വിദ�ാലയ�ളിെല



അ�ാം �ാ�ി�ം, പ�ാം �ാ�ി�ം എ� ��ിക�െട �റ��ായി��്?

അനധി�ത ��ക വി�ന�ം വ�ാപന�ം ��കളി� തടയാ� നടപടി

3803. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഔേദ�ാഗിക സംവിധാന�� ��പേയാഗം െച�് സ�കാര� ��ക��ം ൈഗ�ക�ം ��കളി�

വി�ന നട��ത് തട�് സ��ാ�  ��ക��  ഒഴിെക�� ഇതര ക�വട��

നിേരാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) വിവിധ ��  ൈല�റികളി�  ��ക��  വാ��തി�� നടപടി�മ��  ഏകീകരി�്

�താര�മാ��തി�ം �സാധക�  പി��ിയ വിേദശ-ഇ�ഡ��  ��ക��ം വ�ാജ

നി��ിത�ളായ ��ക��ം വാ�ി���തിെല �മേ��ക�ം ത�ി�ക�ം തടയാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േ�ാ�ാഹനം

3804. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസെ� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി �തിയ പാഠ�പ�തി �പീകരി��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) �തന വിവരസാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസെ�

പരിേപാഷി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

അ�ാഡമിക് �ാ�

3805. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട�ം അറി�ം കഴി�ം ൈന�ണ��ം �ായ�ിന് അ��തമാ�ം കരി�ലം

വിഭാവനം െച�� �കാര�ി�ം വികസി�ി��തിന് ല��ം വ�� അ�ാഡമിക് �ാ�

നട�ിലാ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�മറി തലം �ത� ഹയ� െസ��റി തലം വെര�� വിദ�ാ��ിക��് എ�ാ വിഷയ�ളി�ം

പഠനം ശ�ിെ����തി�� സമ� പ�തിക�  ആ��ണം െച�� നടപടി ഏത്



ഘ��ിലാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല അ�ാഡമിക് നിലവാരം ഇതര സം�ാന�െള അേപ�ി�് െമ�െ��താെണ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;വിവരി�േമാ;?

ഒ��ാലം സ��ാ� ബധിര�ക വിദ�ാലയം

3806. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സ��ാ�  ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ി�  1/1/2018  �ാബല��ി�  എ� ��ിക�

പഠി��െ�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ി� ഹയ� െസ��റി,  െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ളി�

ഏെത�ാം േകാ�ക� നിലവി�െ��ം ഓേരാ �ാസി�ം പഠി�� ��ിക�െട എ�ം എ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ളി� 3-5-2013 �ത� 31-5-2016 വെര ൈവദ�തി ചാ�ജിന�ി� എ� �പ�െട

�ടി�ിക ഉ�്;

(ഡി) ��ത �ടി�ിക അട�തീ���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല അ��ാപക�െട നിലവാരം

3807. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള�ിെല അ��ാപക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �� െക�ിട��െട �ര� പരിേശാധി��തിന് നടപടി

3808. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  കാലാകാല�ളി�  പരിേശാധി�് നിയമാ��തമായ �ര�ാ

�മീകരണ�� പാലി�ി�െ��് ഉറ�ാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വീ� വ��� മാേനെ��ക��ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���െമതിെര നടപടി

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ?

ആ�േ�ാസ് ഷീ�് േമ� �ീ-െെ�മറി ��ക�



3809. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേരാധി�െ�� ആ�േ�ാസ് ഷീ�് േമ� �ീ-െെ�മറി ��ക�  േകരള�ി�

�വ��ി��േ�ാ;  ഇ�കാര�� ��ക�െട ഫി�്നസ് പരിേശാധന നട�ാ�  നിലവി��

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആേരാഗ� കാരണ�ളാ�  ആ�േ�ാസ് ഷീ�് േമ� െക�ിട�ളി�  �വ��ി�� ��ക�

എ��ം െപെ��് മ�് െക�ിട�ളിേല�് മാ�ാ� നി��ശം ന��േമാ;

(സി) ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ� വ��ാ�  ��ക�െട ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ി

ആവശ�മായ �ര�ാ നടപടിക� സ�ീകരി��ത് ക�ശനമാ�േമാ?

പരീ�ാഭവനിെല ഓ�ൈല� േസവന��

3810. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം �ാ�് സ��ിഫി��ിെ� ആധികാരികത പരിേശാധി��തിനായി വിവിധ വ��കളി�

നി�ം പരീ�ാ ഭവനിേല�് ന��� അേപ�ക�െട പരിേശാധന േവഗ�ിലാ�വാ�

ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ബി) പരീ�ാഭവനി� ഇേ�ാ� ഏെത�ി�ം േസവന�� ഓ�ൈലനായി ന���േ�ാ;

(സി) നിലവി�  പ�ാം�ാ�് സ��ിഫി��് ന��േ�ാ�  നിരവധി പിശ�ക�  വ��കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉേദ�ാഗ��െട അ�� െകാ�് സംഭവി�� െത�ക�

തി���തി�ം ��ിക� ഫീസ് ന�േക�തായി വ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2009-10  അ�ാദമിക വ�ഷം �ത�  നാളി�വെര എ� സ��ിഫി��കളി�  പിശ�

സംഭവി�ി��്; ഈയിന�ി� എ� �പ ഫീസായി ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) സ��ിഫി��കളിെല െത�ക�  തി���തിന് ��ികളി�  നി�ം ഫീസ് ഈടാ��ത്

ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

അട���ിയ സ��ാ� ��ക�

3811. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട���ിയ സ��ാ�  ��ക�  ഇതര ആവശ����ായി അ�വദി� ന���തി��

മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ഇതര ആവശ����ായി അ�വദി� ന�കിയ ��ക�െട ജി� തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ�വദി�് ന�കിയ �ാപന�� �വ��ി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) സ��ാ�  �ാപന��  അ�ാെത മ�് ഏജ�സിക��് ��ക�  ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�് എജ�സിക��് സ��ാ�  �ലം ന��േ�ാ�  മാനദ���  പാലി�ാ�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നി�ം വ��മായ പരിേശാധന ���ിയാ�ിയേശഷം �ലം വി�

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല ആ�ഹത�ാ �വണത

3812. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വിദ�ാ��ികളിെല ആ�ഹത� െപ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട ആ�ഹത�ാ �വണത തടയാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിദ�ാ��ികളിെല ആ�ഹത�ാ �വണത തടയാ�  അ��ാപക��ായി െ�യിനിംഗ്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ?

േനമം മ�ല�ിെല ��ക� ൈഹെടക് ആ��തിനായി ആവി�രി� പ�തി

3813. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈഹ��, ഹയ�െസ��റി തല�ിെല �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ��തിെ� ഭാഗമായി

ആവി�രി� പ�തി �കാരം എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല

��കളി� ഇതിനകം ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല അ�ാരാ� നിലവാര�ിലാ�� വിദ�ാലയ��

3814. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി,

േകാതമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെളയാണ് ഇതിന്

െതരെ���ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതരെ���ി�ളള എ�്.എസ്.എസ്.,  എ�്.എസ്.,  �.പി.,  എ�.പി.  ��കളി�  എ�

�ക�െട പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് ��തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഓേരാ �ളി�ം നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

3815. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ൈഹെടക് �ാസ് �റിക� നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം

�േത�ക ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈഹെടക് �ാസ് �റികളി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ���െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഓേരാ വിദ�ാലയ�ി�ം എ� �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക്

നിലവാര�ിലാ��െവ�് വിശദീകരി�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല ��ക��് സ��മായി െക�ിടം

3816. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് സ��മായി �ലേമാ,  െക�ിടേമാ

ഇ�ാെത വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാടകെക�ിട�ി� വ�ഷ�ളായി �വ��ി�� ��ക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ��ാ� ൈകെകാ�േമാ; നിലവി� ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ക�െട സമ� വികസനം

3817. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക�െട സമ� വികസന�ിനാണ് 2018-19

ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� തലേ�രി മ�ല�ിെല 5 ��ക��് ഒ� േകാടി �പ വീതം

5 േകാടി �പ വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം ��ക��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി ഗവ.േകാേളജിന് കി�ബിയി�െട ഫ�ക�

3818. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പണി ���ീകരി�ാെത,  �വ��ി�െകാ�ിരി�� ഗവ.  േകാേള�ക�െട പണി

���ിയാ��തിനായി കി�ബിയി�െട അ�വദി� ഫ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ബാ�േ�രി ഗവ.  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജിെ� ര�ാംഘ� ���ി�ായി എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി സ��ാരി�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിന്

െചല�വ��ത്;  ഇൗ �ക ��വനാ�ം കി�ബിയി�െട ലഭ�മാ��തി�  എ�ാണ്

തട�െമ�റിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�ാരാ� നിലവാര�� ��ക�

3819. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തിയി� മാേവലി�ര നിയമസഭാ

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് ഉ�െ��ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട ഡി.പി.ആ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ� �മതലെ���ിയ എസ്.പി.വി. ഏെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത എസ്.പി.വി.െയ െതരെ����തി� സ�ീകരി� മാനദ���  എെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഓേരാ ��ക��ം അ�വദി� �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) നി��ാണ�വ��ന��െട �മതല�ം േമ�േനാ� �മതല�ം ഏെത�ാം

�ാപന���ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ജി) നി��ാണ �വ��ന��  2018  മാ��്  31  � ��പായി ആരംഭി�വാ�  കഴി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

സ��ശി�ാ അഭിയാ� ഫ�് െവ�ി�റ� നടപടി

3820. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ശി�ാ അഭിയാ�  (എസ്.  എസ്.  എ)  പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന്

േക�സ��ാ�  2016-17  സാ��ികവ�ഷം അ�വദി� ഫ�ിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് വിഹിതം േക�സ��ാ�  െവ�ി�റ�ത് �ലം സം�ാന�് പ�തിനി��ഹണം

�ട�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചല�് ഫ�് ന���തി�� മാനദ���

3821. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് �� വിദ�ാലയ��െട നവീകരണ�ിന് സ��ാ� �ഖ�ാപി� ചല�്

ഫ�് ന���തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇ�മായി

ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട ന��ം തീയതി�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��  നവീകരണ�ിന് ചല�് ഫ�് ആവശ�െ��െകാ�� ഡി.പി.ആ�.

സമ��ിേ��ത് എവിെട എ�ം ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാേ��ത് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ാേണാ

അേതാ െപാ�മരാമ�് വ��ാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ഡഡ് �ളി� ചല�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� നി��ാണ ���ി ക�െട ഡി.പി.ആ�.

സ�കാര� ഏജ�സികെള െകാ�് ത�ാറാ�ി�ാ� അത് അംഗീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ� എ�ഡഡ് ��ക��് 2017-18 വ�ഷ�ി� ചല�് ഫ�്

ന��ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െെഹെട�് �ാ�് �റിക�

3822. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളിെല 8 �ത� 12 വെര�� �ാ�് �റിക� െെഹെട�് ആ��

പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളി�  എ� ��കളി�  എ� �ാ�് �റിക�

���ീകരി�ി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�,എ� �ാ�് ��ക� ആണ് െെഹെട�് ആ�ി

മാ��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

എ�ഡഡ് ��ക�െട വികസന�ിനായി ചാല�് ഫ�്

3823. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��ക�െട വികസന�ിനായി കഴി� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�

ചാല�് ഫ�് സംബ�ി� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ചാല�് ഫ�് അ�വദി�േ�ാ� പാലിേ�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ടാല�് ലാബ് പ�തി

3824. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വിദ�ാ��ിക�െട കഴി�ക�  കെ��ി പരിേപാഷി�ി�ാ�  ല��മി�ി�� ടാല�് ലാബ്

പ�തി�െട നട�ി�് ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;



ചാല�് ഫ�് ന���തിെ� മാനദ��ൾ

3825. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എ�ഡഡ് �ളി�  ചാല�് ഫ�്

ന���തിെ� മാനദ��െളെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ചാല�് ഫ�് ന�കാ�  സ��മാ�� ��  മാേനജ് െമ�ക�െ��ാം അ��ം �ക

ന���തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ചാല�് ഫ�ിന് ആ�പാതികമായി സ��ാ�  �ഖ�ാപി� �കയിേല�് എം.എ�.എ.  മാ�െട

ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം പണം അ�വദി�ാനാ�േമാ;

(ഡി) ചാല�് ഫ�് ലഭി��തിന് േവ�ി എ�ഡഡ് ��  മാേനജ് െമ�ക�  എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് െചേ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�� ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

3826. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� േക�ഫ�് �റ���മായി ബ�െ��് േക��ിെ�

അറിയി�് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) സ�� ശി�ാ അഭിയാ� (എസ്.എസ്.എ) പ�തി�ായി ഈ അധ�യന വ�ഷം എ� േകാടി�െട

�ാനാണ് േക�ം അംഗീകരി�െത�ം ഇതി�  േക� വിഹിത�ം സം�ാനവിഹിത�ം എ�

വീതമാെണ�ം അറിയി�േമാ ?

മണ�� മ�ല�ിെല ��കളിെല ലാ�ക�െട നവീകരണം

3827. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ക�  മികവിെ� േക��ളാ��  പ�തി�െട ഭാഗമായി ലാ�ക�  നവീകരി��തിനായി

മണ�� മ�ല�ി� നി�ം െതരെ��� ��ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത ��കളി�  ലാബിെ� നവീകരണം സംബ�ി� ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?



�� ��ിക��് അപകട ഇ��റ�സ്

3828. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��് േവ�ി അപകട ഇ��റ�സ് പ�തി എ� �തലാണ് നട�ാ�ിയത് എ�ം

ആയതിെ� മാനദ���ം മാ�� നി�േ�ശ��ം ഉ�െ�െട വിശദാംശം എ�് എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� �.  ഡി.  എഫ്.  സ��ാ� കാലയളവി� അപകട��െ�െട മരണ�ി� വിേധയരായ

എ� ��ിക��് ഇ��റ�സ് സഹായം ലഭ�മാ�ി; ഇനി�ം ലഭി�ാ��ത് എ� േപ��്;

(സി) ��ത ഇ��റ�സ് ലഭ�മാ�ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� അപകട�ി�െ�� എ� ��ിക��്;  എ� േപ��് ഇ��റ�സ്

സഹായം ലഭ�മാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ��റ�സ് �ക ലഭ�മാ��തി� തട�മാ�� മാ�� നി�േ�ശ��  പരിേശാധി�്

ഇ��റ�സ് ക�നിക�മായി ച�� െച�് ആവശ�മായ മാ�ം വ���ത് സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ?

സ�വശി�ാ അഭിയാ�

3829. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�വശി�ാ അഭിയാ�  (എസ്.എസ്.എ)  �േഖന വിദ�ാലയ�ളി�

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��കാല�ളി�  നി�ം വ�ത��മായി ��ക�െട

ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ���വാ�ം അ�ാദമിക് നിലവാരം െമ�െ���വാ�ം �േത�കമായി

എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലഘ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി�െട ൈകവരി� േന��� വിശദമാ�ാേമാ?

ഡി�ി�് െസ�� േഫാ� ഇം�ീഷിെല നിയമനം

3830. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിരമി� അ��ാപകെര െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� ഡി�ി�് െസ��

േഫാ� ഇം�ീഷി� നിയമി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ�േപ��ാണ് നിയമനം ന�കിയത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?



അവിടന�� ൈഹ�ൂളിെന 'മികവിെ� േക�മാ��' പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

3831. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ആയിരം ��ിക�  പഠി�� ഗവ�െമ�് ൈഹ�ൂ�കെള

മികവിെ� േക��ളാ��തിന് ��് േകാടി �പ അ�വദി�ി�� പ�തിയി�  ബാ�േ�രി

മ�ല�ിെല ഗവ�െമ�് ൈഹ�ൂ�, അവിടന��  ഉ�െ�ടാെത േപായത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��� പ�തിയി�  ഗവ�െമ�് ൈഹ�ൂ�, അവിടന�രിെന ഉ�െ���ാ�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ;വ��മാ�േമാ?

അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� പാഠ�പ�തി

3832. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�െട പഠിതാ��െട നിലവാരം വ��ി�ി��തിന്

സാ�രതാ മിഷ� �േത�ക പാഠ�പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാഠ�പ�തിയി�  �തി�� പഠിതാ��െട ജീവിതാ�ഭവ��ം െതാഴി�  പരിചയ�ം

ഉ�െ�ാ�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�  ൈന�ണ��ി�� േകാ�ക�  അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�വാ��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഏെതാെ� �തിയ േമഖലകളിലാണ് േകാ�ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ?

ഡിജി�� െട�്�് ��് ന��വാ� നടപടി

3833. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സിലബസി� പഠി�� അ�ടി െവ�വിളിക� (കാ�ാ �തിബ�ം, ഓ�ിസം, െസറി��

െവ�വിളിക�)േനരി�� ��ിക��് പാഠ��ക�� ന���ത് ��ലി ലിപിയിലാെണ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ലി ലിപിയി�� പാഠ��ക���് പകരം ഇവ��് ഐ.ടി.  അ�് ��  വഴി ഡിജി��

െട�്�് ��് ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്  ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഈ വിധം ന���തിന് �തിബ�മായ ഘടക��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?



�ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസേമഖല

3834. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ�കാര� വിദ�ാലയ��െട �ഷണം തട��തിന് സ��ാ�

തല�ി� ��ത� �ീ - ൈ�മറി ��ക� ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�� �ീ -ൈ�മറി ��കളിെല അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

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

എ�.പി,�.പി �ാ�കളി� പഠി�ി��തി�� �േത�ക േയാഗ�ത

3835. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ി� വ�വ� െച�ി�� �കാരം എ�.പി,  �.പി �ാ�കളി�

പഠി�ി��തി�� �േത�ക േയാഗ�തക�  േകരള�ിെല എ�.പി,  �.പി

അ��ാപക��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;  ഇെ��ി�  ��ത േയാഗ�തക�  േകരള�ി�ം

നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെല ഏെത�ാം വ�വ�കളാണ് ഇനി�ം േകരള�ി�

നട�ിലാ�വാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�മറി ഡിവിഷ� അ��ാപക�െട അശാ�ീയ ത�ിക മാ�ം

3836. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈ�മറി ഡിവിഷ� അ��ാപകരായി 2006-ന് ��് നിയമനം േനടിയവ� എ�.പി. യിൽ നി�്

�.പി.യിേല�ം തിരി�ം സൗകര��ിന�സരി�് �ലം മാ��ം/ത�ികമാ��ം വാ���്

എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� �റ��തിന് ഇ�രം അശാ�ീയ ത�ിക മാ�ം

കാരണമായി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക� പര�രം മാ�ാ� പാടിെ��് ൈഹേ�ാടതി വിധി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഈ വിധി മറികട�് ��ത ത�ികമാ�ം എ�െനയാണ് നട��െത�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) എ�.പി. -യി� അവധി�ാല പരിശീലനം ���ിയാ�ി �.പി. -യി� പഠി�ി��ത് �ലം ൈ�മറി

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം തക��ത് െച��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?



�ക�� ഗവ.എ�. പി.എസ് െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�

3837. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േവ�ര സബ് ജി�യി�  അ�റഹിമാ�  നഗ�  �ാമപ�ായ�ിെല വലിയ

പറ�ി�  �വ��ി�� ഗവ.എ�.പി.എസ് �ക��  ��  െക�ിടം കാല�ഴ�ം െകാ�്

�വ��നേയാഗ�മെ�� പ�ായ�് എ�ിക��ീവ് എ �ിനീയ�െട റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ െക�ിടം എ�ാണ് നി��ി�െ��െത�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ഈ �� െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ� പരിഹരി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

��ിെമാ�ീ���ി എം.െക.�െട ഫയലി�സ�ീകരി� നടപടി

3838. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ.എം.�.പി �ളിെല ��ിെമാ�ീ���ി എം.െക�മായി ബ�െ�� 76/ബി

2/2017 എ� ഫയലി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഫയലിെ� ��വ� വിവര��ം വ��മാ�േമാ?

പരീ�ാ ഭവനി� ജീവന�ാ�െട �റവ്

3839. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാ ഭവനി�  േവ�� ജീവന�ാരി�ാ�ത് എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� നട�ി�ിെന

സാരമായി ബാധി�െമ�് എ.ഡി.പി.െഎ. ��റിയി�് ന�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരീ�ാ ഭവനി� എ� ശതമാനം ജീവന�ാ�െട �റവാണ് നിലവി��െത�് െവളിെ���േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�് എസ് എ േസാഷ�� �ഡീസ് ത�ിക

3840. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  എച്.എസ്.എ േസാഷ��  �ഡീസ് ത�ികയി�  അ��പകബാ�ി�

നി�ം എ� സംര�ിത അധ�ാപക� േജാലി േനാ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ അധ�ാപക�െട േപ�ം ഇേ�ാ� േജാലി േനാ�� ��ം ഏത് �ളിെല സംര�ിത

അധ�ാപകരാെണ� വിവര�ം വ��മാ�ാേമാ?



എറണാ�ളം ജി�യി� എ�് എസ് എ േസാഷ�� സയ�സ് ത�ിക

3841. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 മാ��് �ത� 2019 മാ��് വെര എറണാ�ളം ജി�യി� എ�് എസ് എ േസാഷ��

സയ�സ് ത�ികയി�  വിരമി�� അധ�ാപക�െട േപര് വിവര�ം അവ�  ഇേ�ാ�  േജാലി

െച�� ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2019 മാ��് �ത� 2020 മാ��് വെര എറണാ�ളം ജി�യി� എ�് എസ് എ േസാഷ��

സയ�സ് ത�ികയി�  വിരമി�� അധ�ാപക�െട േപര് വിവര�ം അവ�  ഇേ�ാ�  േജാലി

െച�� ��ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2020 മാ��് �ത� 2021 മാ��് വെര എറണാ�ളം ജി�യി� എ�് എസ് എ േസാഷ��

സയ�സ് ത�ികയി�  വിരമി�� അധ�ാപക�െട േപര് വിവര�ം അവ�  ഇേ�ാ�  േജാലി

െച�� ��ം വ��മാ�ാേമാ?

നിറമ��� ഗവ.ഹയ� െസ��റി �ളിെല വിഷയ േകാ�ിേനഷ� മാ�ം

3842. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല നിറമ���  ഗവ.ഹയ�  െസ��റി �ളിെല വിഷയ

േകാ�ിേനഷ�  മാ�ം സംബ�ി�്  2017  നവംബറി�  ന�കിയ അേപ�യി�  (ഫയ�

നം.2037511/U3/2017/G.Edn.) എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� വിഷയ�ി� എേ�ാ� ഉ�രവ് ന�കാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2018-19 അധ�യന വ�ഷ�ി� �തിയ േകാ�ിേനഷ� �കാരം �േവശനം നട��തിനായി

ഉ�രവ് ന��േമാ?

�തിയ ഹയ� െസ��ഡറി ��ക�ം അധിക ബാ�ക�ം

3843. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  അ��യന വ�ഷം സം�ാന�് �തിയ ഹയ�  െസ��ഡറി ��ക�

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അ��യന വ�ഷം നിലവിെല ഹയ�  െസ��ഡറി ��ക��് അധിക ബാ�ക�

അ�വദി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട �ലം മാ�ം



3844. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�െട �ലം മാ�ം സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് �ലം

അ��ാപക� �യാസെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�െട �ലം മാ�ം

നട�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��വ�ഷം �ലംമാ�ം നട��തിന് േവ�ി �തിയ വ�വ�ക�  (േനാംസ്)

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളിെല െെലേ�റിയ� ത�ിക

3845. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹയ�െസ��റി ��കളിെല െെലേ�റിയ�  ത�ിക അധിക ത�ികയാേണാ

അേതാ �ീഡി�ി േബാ�ഡ് ഡീലി�് െച� �� അ�വദി�േ�ാ�  ഉളള ത�ികയാേണാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ബ�.  െെഹേ�ാടതി ഉ�രവിെന�ട��് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ജി.ഒ.  (എം.എസ്)

220/2015  തീയതി  17/08/2015  �കാരം ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  െെലേ�റിയ�

ത�ിക ��ി��തി�ളള നടപടി എ�ായി എ�റിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബ�. െെഹേ�ാടതി WP (C) 39919 of 2017 തീയതി 20/12/2017 ന�കിയ ഉ�രവ്

�കാരം �തിയതായി അ�വദി� ��കളി�ം െെലേ�റിയ�  ത�ിക ��ി��തിന്

ഉ�രവായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജി.എ�.പി.എസ്. ���ാവ് �ളിെ� െക�ിടനി��ാണം

3846. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ജി. എ�.

പി.എസ്. ���ാവ് �ളിെ� െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ��ം മ�് പ�തിക��മായി എ�

�ക,  ഏെത�ാം ���ിക��് അ�വദി�ി��്;  ��ത ഭരണാ�മതിക�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19 െല ബജ�ി� ��ത �ളിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിനായി എ� �ക�െട എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി��്;  ബജ�് വിഹിതമായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?



വാമന�രം മ�ല�ിെല അ�-എയിഡഡ് ��ക�

3847. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  അംഗീകാര���ം അംഗീകാരമി�ാ��മായ

അ�-എയിഡഡ് ��ക�െട പ�ായ�് തിരി�� വിശദവിവര�� ന�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാരമി�ാ� അ�-എയിഡഡ് ��ക�  അട����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഹരിഹര�രം എ�.പി. �ളിന് �തിയ െക�ിടം

3848. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ഹരിഹര�രം എ�.പി.  ��  െക�ിടം കാല�ഴ��ാ�

അപകടാവ�യിലാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അടിയ�രമായി

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ബധിര �ക വിദ�ാലയ�ിന് ൈവദ�തി ചാ��് ഇളവ്

3849. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� ബധിരരായ ��ിക� താമസി� പഠി�വ�� ഒ��ാലം

സ��ാ�  ബധിര �ക വിദ�ാലയം ൈവദ�തി ചാ��് ഇളവ് അ�വദി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ണം എ� അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  സ�ീകരി� നടപടിെയ�്;എ� �ക�െട ഇളവ് ലഭി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ത�ിക ന�െ��� അധ�ാപകെര ടീേ��് ബാ�ി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

3850. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011-12  വ�ഷം �ത�  ��കളി�  അധിക ത�ികകളി�  നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�

അധ�ാപക��് ��ിക�െട എ��ി�  �റ� വ�ാ�  ��ത ത�ിക ന�െ���ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ത�ിക ന�െ��� അധ�ാപകെര ടീേ��് ബാ�ി� ഉ�െ����േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) ��ത അധ�ാപക�െട േജാലി �ര� ഉറ�വ��ാ�  സ��ാ�  െച�� കാര���

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2012-13  വ�ഷേമാ അതിന് േശഷേമാ രാജി/മരണം/റി�യ�െമ�് എ�ീ ഒഴി�കളി�

നിയമിതരായ അധ�ാപക��് ത�ിക ഒഴിവാ��ത് �ലം േജാലി ന�മാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ീമതി േജാസിലി�.പി.േജാസഫിെ� നിയമനാംഗീകാരം

3851. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ�.പി/�.പി ��  ടീ�റായ �ീമതി േജാസിലി�.പി.േജാസഫിെ�

നിയമനാംഗീകാരം സംബ�ി�് E3/76/2017 ഫയലി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഫയ�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്  E,  J  എ�ീ സീ�കളി�  എ� ദിവസമായി ൈകവശം

വ�ിരി�� എ�റിയി�ാേമാ; ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െെഹ�� അസി��് ത�ികയിേല�� മാ�ം

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� സ��ാ� ��കളിെല�ം ഓഫീ�കളിെല�ം ���്, െെട�ി�്,

ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികകളി�  േജാലി െച��വ��് െെഹ��  അസി��്

ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം അ�വദി��തിന് നി��ഷി�ി�� േയാഗ�തക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗത�ക�  നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�� സ��ാ�  ഉ�രവ്/െ�ഷ��  ��

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സ��ാ� ഉ�രവിെ�/െ�ഷ�� �ളിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഇ����മാ�െട �േമാഷ�

3853. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ.  വ��ി�  െവാേ�ഷണ�  ഇ����മാ�െട �േമാഷ�  സംബ�ി�്

നിലവി�ളള മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� െവാേ�ഷണ� ഇ����മാ�െട ക�യി�ഡ് �േഡഷ� ലി�ി� സീനിയ�

ആയ ഇ�����് നിലവി�  െവാേ�ഷണ�  ഇ���റായി േജാലി േനാ��

വിഷയ�ില�ാെത മ� വിഷയ��െട െവാേ�ഷണ�  ടീ��  ത�ികയിേല�് േയാഗ�ത�െട

അടി�ാന�ി� �േമാഷ� ന���തിന് തട��േ�ാ;  ഇെ��ി� നാളി�വെര എ�േപ��്



ഇ�ര�ി�  �േമാഷ�  അ�വദി�ി�െ��ം ഇനി എ� േപ��് ന�കാ�െ��ം ��ത

�േമാഷെ� നടപടിക� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാെര അ��ാപനം നട��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

3854. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാ�െട അമിത േജാലി ഭാരം �റ��തി� േവ�ി ഇവെര

അ��ാപനം നട��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കൗമാര�ാരായ വിദ�ാ��ികെള നിയ�ിേ���ം �ാ��ി�റ�ം പ�ണിെ��ം

പണിെയ�േ���ം �ി�സി��മാരായതിനാ�  �ാ�ക�  ഇവരി�  നി�ം ഒഴിവാേ��

സാഹചര�െ� സംബ�ി�് സ��ാ� നയം വ��മാ�ാേമാ?

അധ�യനവർഷാരംഭ�ിൽ അധ�ാപക�െട െപാ� �ലംമാ�ം

3855. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�ം അധ�യനവർഷ�ിെ� മധ�കാല�്

നട��ത് വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം പിേ�ാ�് േപാ��തി�� കാരണ�ളിെലാ�ാെണ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അധ�ാപക ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�ം വ�ം അധ�യന വർഷാരംഭ�ിൽ തെ�

നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െസ�� േഫാ� ക�ഡിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയിെല നിയമനം

3856. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ�� േഫാ� ക�ഡിന�യിംഗ് എ ഡ�േ�ഷ� േമധാവി ��ത �ാപന�ിേല�് െസ��

െഹ�മാെര െപാ�ഭരണവ��ി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷനി�  നിയമി�ണെമ�്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� െസ��  ഓഫീസ�മാെര െസ��  േഫാ�  ക�ഡിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷനി�

െഡപ�േ�ഷ� വ�വ�യി� നിയമി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ച�വി��മായി െസ��  െഹ�മാെര തരംതാ�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� സ��ാ�തല�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) െസ�� േഫാ� ക�ഡിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷനി� �ാ��് ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�ീൈ�മറി ��കളി� താ�ാലിക അധ�ാപക നിയമനം

3857. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗവ�െമ�് �ീൈ�മറി ��കളി�  പി.�ി.എ �െട ശിപാ�ശ �കാരം

താ�ാലികമായി അധ�ാപക നിയമനം നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന നിയമി�െ��വരിൽ  2012  വെര�ളളവ��് �ിര നിയമനം നൽ��തി�ം,

അ��ാപക��്  9200/-  �പ�ം ആയമാ��്  6500/-�പ�ം ന�കണെമ�ം ബ�.

ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ് ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2012-� േശഷം താ��ാലിക നിയമനം േനടിയവർ�് �ിരനിയമന�ി� �ല�മായ േവതനം

ന���തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിന് ആെര�ി�ം അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റിയിെല എ�.ടി.എ ജീവന�ാ��� െ�ാേമാഷ�

3858. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�് െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി �ളിെല ഇ���റിെ� േയാഗ�ത�� എ�.ടി.എ

ജീവന�ാ��് ന����േപാെല െ�ാേമാഷ�, എ�് വ�ഷെ� േ��ഡ് സ് െകയി� എ�ിവ

ന��� ഉ�രവ് എ�ഡഡ് െവാെ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി �� എ�.ടി.എ ജീവന�ാ��ം

ബാധകമാെണ�ി�ം �രിഭാഗം ജീവന�ാ��ം ത�ിക ഒഴിവ് വരാ�തിനാ�  ശ�ള�ം മ�്

ആ��ല���ം മാ�മാണ് ലഭി��െത� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.എസ്.ക�.എഫ്- െ� ഭാഗമായി ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം നട�േ�ാ� േയാഗ�ത��

എ�.ടി.എ ജീവന�ാ��് െ�ാേമാഷ� ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ഡഡ് െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി� എ�് വ�ഷെ� േ��ഡ് സ് െകയി�

വാ�� ഇ���� േയാഗ�ത�� എ� എ�.ടി.എ ജീവന�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

െഹഡ് മാ�� ത�ികയി�ാ� �ളിയാട് ഗവ. ൈഹ��

3859. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.എം.എസ്.എ പ�തി �കാരം അ�േ�ഡ് െച�് മിക� നിലയി�  �വ��ി��

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ളിയാട് ഗവ. ൈഹ�ളി� െഹഡ് മാ�� ത�ിക അ�വദി�ാ�ത്

�ലം േനരി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ി�  െഹഡ് മാ��  ത�ിക എേ��് ��ി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?



വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി� ഡയറ�േറ�ക�െട �പീകരണം

3860. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�  ൈ�മറി,  െസ��റി,  ഡയറ�േറ�ക�െട �പീകരണം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി പ�ായ�് െലവലി�  വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീസ�മാെര നിയമി��ത് പരിഗണി�േമാ?

ൈ�മറി �� അസി�ററ�് ത�ികകളിെല നിയമന�ിന് െക.�ി. ഇ. �ി. േയാഗ�ത

3861. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�. പി.എസ്.  എ.  /  �.പി.എസ്.എ ത�ികകളിെല നിയമന�ിന് െക.�ി.  ഇ.  �ി േയാഗ�ത

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.�ി.  ഇ.  �ി േയാഗ�ത േന��തി�  നി�ം ഏെതാെ� േയാഗ�തക��വെരയാണ്

ഒഴിവാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത എ�ം�ഷ� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�മാ� അംഗീകരി�ാ� ത�ാറാ��ിെ�� പരാതിക�

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െക.�ി.  ഇ.  �ി എ�ം�ഷ�  ഉ�രവ് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

പ�നംതി� ജി�യി� എ�്.എസ്.എ. മലയാളം ത�ിക

3862. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  2014  ��  1  �ത�  നാളി�വെര

എ�്.എസ്.എ. മലയാളം ത�ികയി� എ� േപ� നിയമിതരായി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� �.പി.എസ്.എ., എ�.പി.എസ്.എ. മ�് താ� വിഭാഗം ജീവന�ാ� എ�ിവരി�

നി�ം ഉേദ�ാഗ�യ�ം വഴി എ� േപ��് നിയമനം ന�കി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2014 �� ഒ�് �ത� ഇ�� ഡി�ി�് �ാ��� �േഖന എ� േപെര നിയമി�;

(ഡി) േമ�  വിഭാഗ�ളി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഇ�ാെത വ�ാ�  ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ണം എ�് ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;  ഇതി��കാരം എ� ഒഴി�കളാണ്

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) എ�്.എസ്.എ. മലയാളം ത�ിക�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്; എ� എ�ം ഇേ�ാ�



റിേ�ാ�� െച�; വിശദമാ�േമാ?

അ�േ�ാട് ഗവ�െമ�് ൈ�ബ� ��

3863. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�േ�ാട് ഗവ�െമ�് ൈ�ബ� �ളിന് എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇേ�ാ� വി�കി�ിയി��ത്;

ഇവിെട ഇേ�ാ�  എ� �ാ�് വെരയാണ് ഉ�ത്;  എ� ��ികളാണ് ഉ�ത്;  ഇവെര

പഠി�ി��തിനാ�ം അ��ാപക��ാ�ം എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഇവിെട��ത്

;വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) വി�കി�ിയ �ല�് ആ�നിക സൗകര��േളാെട�� �ാസ് �റിക�ം മ�ം നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� �തിയ െക�ിട�ം അ�ബ� സൗകര���ം

ഏ�െ���ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െക�ിട നി��ാണ�ിന് പണം ലഭ�മാ��ിെ��ി�  ആദിവാസി ��ിക�

പഠി�� ആദിവാസി േമഖലയിെല �� എ� നിലയി� പ�ിക വ�� വ��മായി ബ�െ��്

െക�ിടം നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാ�ാേമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല അ�ാദമിക നിലവാരം

3864. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, പി.െക. ശശി

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല അ�ാദമിക നിലവാരം, അധ�ാപക�െട േയാഗ�ത,

ശ�ളം എ�ിവ പരിേശാധി�ാ�� നടപടി �മ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

സി. ബി. എസ്. ഇ, ഐ. സി. എസ്. ഇ. േബാ��ക�െട അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�

3865. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സി. ബി. എസ്. ഇ, ഐ. സി. എസ്. ഇ. േബാ��ക�െട അംഗീകാരം ഇ�ാ�

(�ാ�് 1 �ത� 6 വെര) എ� ��ക� �വ��ി�� എ�തിന് കണ�് ഉേ�ാ; ജി� തിരി�്

േപ�സഹിതം എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ��ക� അ�� അ��യന വ�ഷം �ത� �വ��ി�ാ� പാടി� എ�് ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ��ക�  നി���

െച��തി�� കാരണം എ�ാെണ�് വിവരി�േമാ?



(സി) ഇ�കാര�� എ� ��കളി� �ാ�്  1 �ത� 6 വെര എ� ��ിക� പഠി�� എ�തിെ�

കണ�് ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നി���  െച�� ��കളിെല േജാലി ന�െ��� അ��ാപക,  അന��ാപക ജീവന�ാ�െട

ഉപജീവന�ിന് എെ��ി�ം പരിഹാരം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇ�കാരം േജാലി ഇ�ാതാ��

ജീവന�ാ� എ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാ��ിക�, അ��ാപക�, മ�് ജീവന�ാ�, ര�ക��ാ��  എ�ിവ��് ഉ�ാ��

�യാസ��  പരിഗണി�് ��ത ��കെള നിലനി��ാ�  ആവശ�മായ എ�.ഒ.സി

േനടിെയ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ��ത ��കെള നിലനി��ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

അ� എ�ഡ ഡ് ��ക��് അംഗീകാര�ം എ�.ഒ.സി.�ം ന���തി�� മാനദ���

3866. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�  എ�ഡ ഡ് ��ക��് അംഗീകാര�ം എ�.ഒ.സി.�ം ന���തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�

അ� എ�ഡഡ് ��ക� അംഗീകാര�ി�ം എ�.ഒ.സി.�ം േവ�ി അേപ� സമ��ി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�ി�തി� അംഗീകാര�ം എ�.ഒ.സി.�ം ന�കിയ�ം ന�കാ��മായ ��ക�െട േപ�

വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ�ക� ഏെത�ി�ം നിരസി�െ��ി�െ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് െപരിയ��യി�  �വ��ി�� പീസ് പ�ിക് ��  സി.ബി.എസ്.ഇ.

അംഗീകാരം േന��തി� നിരാേ�പ സാ��പ��ി� അേപ� സമ��ി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം

ഈ �ളി� നിരാേ�പസാ��പ�ം ന�കാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സി.ബി.എസ്.ഇ.  അംഗീകാര�ി� നിരാേ�പ സാ��പ�ം(എ�.ഒ.സി.)  സ��ാരി�  നി�ം

സ�ാദി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മ� ��കളി�  നി�ം വ�ത��മായി െപരിയ��യിെല

പീസ് പ�ിക് �ളി�� ന�നതെയെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ന�നത പരിഹരി�കയാെണ�ി� നിരാേ�പ സാ��പ�ം ന��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അംഗീകാരം ഇ�ാ� ��ക�

3867. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� എ� ��ക�  �വ��ി���്;  പ�നംതി� ജി�യി�

ഇ�ര�ി� �വ��ി�� ��ക�െട േപ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) എ�.പി,  �.പി വിഭാഗ�ളി�  ഏെത�ി�ം ഒ� വിഭാഗ�ി�മാ�ം അംഗീകാരം ലഭി�ി��

��കളി� അംഗീകാരം ലഭി�ാ� വിഭാഗ�ി��ടി അംഗീകാരം ന�കാ� എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��ികളി� നി�് ഈടാ�� അമിത ഫീസ്

3868. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ എ�.ഒ.സി �െട അടി�ാന�ി�  അംഗീകാരം ലഭി�

സി.ബി.എസ്.ഇ./ഐ.സി.എസ്.ഇ ��കളി�  ��ികളി�  നി�് അമിത ഫീസ് ഈടാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ വിഷയ�ി�സർ�ാർ ഇടെപ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� അ�-എ�ഡഡ് ��ക�

3869. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� എ� അ�-എ�ഡഡ് ��കളാണ് �വ��ി��െത�്

ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ക� അട���ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

�േമാഷ� ലഭി�ാ� അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവ്

3870. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േതവര ജി.വി.എ�്.എസ്.എ�ി�  ഇ���റായി േജാലി െച�� �ീ.  ടി.െക.ൈഷ�-ന്

�േമാഷ� ലഭി��ത് സംബ�ി�് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവ് സ��ാരി�

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  �ട�  നടപടിക�  ഉ�ാകണെമ� �ീ.ൈഷ�  സമ��ി� അേപ�യി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അധ�ാപക�െട മ��െട പഠനം

3871. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപക�െട മ�െള സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി�

തെ� പഠി�ി�ണെമ� നിബ�ന െകാ�വരാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



െക. െട�്. പരീ�യിെല േചാദ��ളിെല െത�ക�

3872. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 ഡിസംബറി� നട� െക.െട�്.  കാ�ഗറി ��ിെല െെസേ�ാളജി,  നാ�റൽ സയ�സ്

വിഷയ��െട ഉ�ര �ചികയി� ആെറ�ം െത�ായി�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പരാതി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) പരീ�ാ��ിക��് േദാഷകരമായ ഇ�രം നടപടിക�  ഭാവിയി�  ഉ�ാകാതിരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന�� �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി

3873. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം ഉ�ാ��തിനായി മണ��  എം.എ�.എ.  ശിപാ�ശ

െച�ി�� ��ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത ��കളി�  ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന��  �ാപി��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന���ായി ഓേരാ ��ക��ം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന��  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  വിശദാംശ��

എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെല �രദ�ശിനി

3874. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ി� 2010 �ത� 2018 ജ�വരി മാസം

വെര എ� �രദ�ശിനിക� വാ�ിെയ�ം ഓേരാ�ിെ��ം വില, ക�നി എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സയ�സ് മ�സിയ�ി�  �രദ�ശിനി വാ��തി�� മാനദ���ം,  ഇ�മായി ബ�െ��്

സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ��ം എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം �രദ�ശിനിക� വാ�േ�ാ� െട�� �ണി�ാ�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ െട�റി�ം

പെ��� ക�നിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െട�� �ണി�ാെത �രദ�ശിനിക� വാ�ിയി�െ��ി� അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�.എസ്.എസ്, �.എസ്.എസ് പരീ�



3875. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� എ�.എസ്.എസ്,  �.എസ്.എസ് പരീ�യി�  കഴി� വ�ഷം

എ� ��ിക� പരീ� എ�തിയി��; എ� ��ിക��് േ�ാള�ഷി�് ലഭി�;

(ബി) ഇേ�ാ� എ� �പയാണ് േ�ാള�ഷി�് ന���ത്;  ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ ജാം�രി�് േവ�ി അ�വദി� ഫ�്

3876. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017 ജ�വരിയി� നട� ഭാരത് �ൗ�്സ് & ൈഗ�സ് േദശീയ ജാം�രി�് േവ�ി അ�വദി�

ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� വിനിേയാഗ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാം തരം �ല�താ പരീ� എ�തിയവ�െട േപ�വിവരം

3877. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാം തരം �ല�താ പരീ��്,  �ല�താ പരീ� ആരംഭി�� �ത�  നാളി�വെര,  എ�േപ�

രജി�� െച�ി�� എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) എ� േപ�, �ല�താ പരീ� ആരംഭി�� �ത�  നാളി�വെര,  പരീ� എ�തിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പരീ��് രജി�� െച� ��വ� േപെര�ം പരീ� എ�തി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) പ�ാം തരം �ല�താ പരീ�യിൽ േയാഗ�ത േനടി എ��വ�െട നിലവാരം െമ�െ���ാ�

എെ��ാം �വ��ന�� നട�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

സിവി� സ��ീസ് പഠന ഇ��ി���ക�

3878. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�  എ� സിവി�  സ��ീസ് പഠന ഇ��ി���ക�

നട��െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� സിവി�  സ��ീസ് േകാ�ിംഗ് െസ��ക�  വിദ�ാ��ികെള �ഷണം െച��

സാഹചര���  ഒഴിവാ��തി�ം ��ത �ാപന��  ഈടാ�� ഫീസ്,  ന���



സൗകര���  എ�ിവ പരിേശാധി��തി�ം സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിൽ ഒ�ാം �ാ�ി� അ�ിഷ� േനടിയ ��ിക�

3879. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 അ��ായനവ�ഷ�ി� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ാ�, എ�ഡഡ്

എ�.പി ��കളിലായി എ���ിക� ഒ�ാം �ാ�ി� അ�ിഷ� േനടിയി��്;

(ബി) ഒേരാ �ളിെ� േപ�ം,  അവിെട ഒ�ാം �ാ�ി�  അ�ിഷ�  േനടിയ ��ിക�െട എ��ം

വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ� ല�ിെല എയിഡഡ് ��ക�

3880. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േചല�ര നിേയാജക മ� ല�ി� എ�ഡഡ് േമഖലയി� എ� എ�.പി, �.പി., എച്.എസ്,

എച്.എസ്.എസ്.  ��ക�  �വ��ി���്;  ഇവ�െട േപ�വിവര�ം ഡിവിഷ�ക�െട

എ��ം ��ിക�െട എ�ം ആ� - െപ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

�� േകാ�ൗ�ിെല മര�� �റി�് മാ��തിന് നടപടി

3881. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� വനവ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി ��  േകാ�ൗ�കളി�  വ�ഷ���് ��് ന�

മഹാഗണി,  അേ�ഷ�,  ��ാലി��സ്,  മാ�ിയം �ട�ിയവ�ം മ�് പാഴ് മര��ം ��

െക�ിട���ം ��ിക�െട ജീവ� തെ��ം ഭീഷണിയായി വള��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� േകാ�ൗ�ിെല ഇ�രം മര�� �റി� മാ��തിന് സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വനം വ��് ന� ഇൗ ����െട ഉടമ�ാവകാശം ഇേ�ാ� ആ��ാണ്;വ��മാ�േമാ;

(സി) അപകടകര�ളായ ഇ�രം മര�� �റി�് മാ��തിന് �� എ�്. എം. �ം പി. ടി. എ. �ം

അധികാര�േ�ാ; ഇ�രം മര�� േലലം െച�് െകാ��ാ�� അധികാരം അതാ� �� എ�്.

എം.  മാ��ം ഇ�െന ലഭി�� �ക �ളിെ� െപാ� ആവശ����ായി

ഉപേയാഗെ����തി�ം ഉ�രവ് �റെ��വി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�



3882. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�� ഓഫീസ്,  ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീ�ക�, ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�  എ�ിവിട�ളി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓഫീ�കളിെല �ധാന ത�ികകളി�  ആളി�ാ�ത് �ലം ൈദനംദിന �വ��ന��

മ�ഗതിയിലായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഒഴി�ക� നിക�ാ�

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

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ��  ഓഫീസിെല അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ�, അ�ിനിേ��ീവ് അസി��്

എ�ിവെര നിയമി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് എയിഡഡ് പദവി

3883. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാരായ  100 ��ികളി� ��ത� ഉ�  33 െ�ഷ�� ��ക��്

എയിഡഡ് പദവി ന�കി ഉയ��െമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപന�ിെ� �ട�  നടപടിക�

എ�ായിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െ�ഷ��  ��സ് േഭദഗതി�ം സ��ാറി��ാ�� അധിക സാ��ിക

ബാധ�ത�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ് �റ�ിറ��തിെല കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�െട നിയമനം

3884. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�െട ത�ികയിെല ഒഴിവി� നിയമനമി�ാതായി�് എ�

മാസമായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ�െട നിയമനം നട�ാെത ദീ�ഘി�ി��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.  എസ്.എ�.സി.പരീ�യ��ി�ം ഡി.  ഇ.  ഒ.  നിയമനം നട�ാ�തിെന�ട��്

കാസ�േഗാഡ് വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിെല �വ��ന��  താളം െത�ിയിരി�കയാെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഭാഷാ ന�നപ��ിെ� അവകാശമാേണാ

കാസ�േഗാഡ് ഡി. ഇ. ഒ. ത�ികെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഡി.  ഇ.  ഒ.  ആയി ഭാഷാ ന�നപ��ി�  നി��യാെള നിയമി�ാ�ത്



എ�െകാ�ാെണ�ം ��ത ത�ികെയ െപാ� വിഭാഗ�ി�െ���ി ��് നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� അ�െ� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസെറ �ലം മാ�വാ�� കാരണെമ�ായി��;  ഭാഷാ

ന�നപ��ി�െ��� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസെറ നിയമി�ാ���ലം ഡി.  ഇ.  ഒ.  നിയമനം

�തീ�ി� കഴി�� അധ�ാപക�െട �ാന�യ��ി�� സാധ�ത ന�െ��കയാെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നടേ�� പരിേശാധനക�

കാര��മാമാ��തി�  ഡി.ഇ.ഒ.ത�ിക ഒഴി� കിട��ത് തട�മാ�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��കളിെല ൈന�ണ�വികസന�ിന് സമ�സംവിധാനം

3885. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ൈന�ണ�വികസന�ിന് സമ�സംവിധാനം ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) അസാ�ിന്  (എ.എസ്.എ.പി  )  കീഴി�� �ി� പാ��ക� സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം

വ�ാപി�ി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(സി) അസാ�ിെ� �ി� ഡവല�െമ�് െസ��ക� സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം

വ�ാപി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടിക�

എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കാലഹരണെ�� �ൾ െക�ിട�� നി��ി��തിന് പ�തി

3886. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലഹരണെ�� െക�ിട�� ഉ� എ�.പി., �.പി. ��കളി� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല മ�ല�ി�  സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� എ� ��കളിലാണ് കാലഹരണെ��

െക�ിട�� ഉ�ത് എ�� വിവര�� ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��ക��് ��മതി� െക��തിന് ഫ�്

3887. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ��മതി�  ഇ�ാ� ��ക�  നിലവി�  ഉേ�ാ;  എ�ി�  െെഹ��,

�.പി, എ�.പി എ�ീ വിഭാഗ�ി� എ� �� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��മതി�  ഇ�ാ� ��ക��് മതി�  െക��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�ം ഫ�്

ന�കാ�േ�ാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��ക��് ��മതി� െക��തിന് ഫ�് ന�കിയി�േ�ാ;

എ� ��ക��് ഫ�് ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��മതി�  ഇ�ാ� ��ക��് ��മതി�  നി�ബ�മാ�ി സ��ാ�  ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� ന��ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ���് എ�ഡഡ് പദവി

3888. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാനസിക ശാരീരിക െവ�വിളിക� േനരി�� ��ികെള പഠി�ി�� വിദ�ാലയ���് എ�ഡഡ്

പദവി ന�കി സ��ാ�  സഹായേ�ാെട �വ��ി�വാ�� പ�തി ��സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് �കാരം  100 � ��ത� വിദ�ാ��ിക� പഠി�� എ�ാ വിദ�ാലയ��ം എ�ഡഡ്

��കളാ�ി �ഖ�ാപി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേല�് ആെരെയ�ി�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� ആവശ��ിേല�് എെ��ി�ം

ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നയ�ം നിലപാ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �ണകരമായ മാ���

3889. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �ണപരമായ എെ��ാം മാ���

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് ഘടനാപരമായ മാ���  വ��ി �തിെയാ� അ�ാദമിക് സം�ാരം

വാ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

��തായി അ�വദി� േകാേള�കളിെല ത�ികകൾ

3890. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ��തായി അ�വദി� േകാേള�കൾ േകാ�കൾ

എ�ിവ��സരി�് ഓേരാ �ാപന�ളി�ം �തിയ അധ�ാപക/  അനധ�ാപക ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� വീതെമ�ം എവിെടെയ�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;



(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� �തിയ ഇ�പ�ി��് ഗവ�െമ�് േകാള�കളി� എ�

വീതം ത�ികക� ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ി�സി�� ത�ിക ��ി�ാ� ഏെത�ി�ം േകാേള�ക� ഉേ�ാെയ�ം എ�ി� ആയതിെ�

കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� വനിതാേകാേളജ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

3891. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  വനിതാേകാേളജ് ആരംഭി��തിന് എം എൽ  .എ

ന�കിയ നിേവദന�ി� േമ� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ� വ��മാ�ാേമാ; ��ത നിേവദനം

േകാേളജ് ഡയറ���്ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതി�േമ�� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��െകാ�് ഡയറ���് ൈകമാറിയ ക�ിെ�

തീയതി�ം ന��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� സ��ാ� നിയ�ണ�ി�� എ� വനിതാ േകാേള�ക� ഉെ��ം

അവ ഏെതാെ� ആെണ�ം ഏ�വ�ഷ�ിലാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകാേള�കളി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� വിദ�ാ��ിനികളാണ് അ�ിഷ� േവ�ി അേപ�

ന���െത�ം ആയതി� എ� േപ��ാണ്അ�ിഷ� ന���െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് നിലവി� എ� സ��ാ� വനിതാ േകാേള�ക� ഉെ��ം ആയവ അ�വദി��

ഏെതാെ� വ�ഷ�ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിവിധ സ��കലാശാലക��� പ�തി വിഹിതം

3892. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം തീരാറായി�ം േകരള�ിെല വിവിധ സ��കലാശാലക���

പ�തി വിഹിതം നാളി�വെര സ��ാ�  ന�കാ���ലം ഉ�ായിരി�� �തിസ�ി

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി വിഹിതം ന�കാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല ഓേരാ സ��കലാശാലക���� പ�തി വിഹിതം എ�െയ�് �േത�കം

�േത�കമായി വിവരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� �ി� െഡവല�െമ�് �ാ�് േഫാറം പ�തി

3893. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���



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

ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� െവ�ച�� �ാ�് �റിക� �ാപി�� �ി� െഡവല�െമ�്

�ാ�് േഫാറം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആ�െട േന�ത��ിലാണ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനകം എ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� ഈ പ�തിയി� േച��െവ�റിയി�േമാ;

(ഡി) േകാേള�ക��് ആവശ�മായ ഉപകരണ��  വാ��തി�� െട�ഡ�  നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; എ� �പ�� സാധന�ളാണ് ��ത െട�ഡറി�െട വാ��ത്;

(ഇ) സ��ാ� േമഖലയി�� േകാേള�ക��് �റേമ സ�ാ�യ േമഖലയി�� േകാേള�കളി�ം പ�തി

�ാവ��ികമാ��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേള�കളിൽ അധ�ാപക ത�ികകൾ ��ി�ൽ

3894. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ� േകാേള�കളി� ആവശ�മായ േജാലി ഭാര��ായി�ം അധ�ാപക

ത�ികക� ��ി�െ��ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് കാസ�േഗാഡ്,  എസ്.എ�.ജി.എസ്.  േകാേളജ്

പ�ാ�ി,  �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് തി�വന��രം,  ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

തവ��, ��ാല ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്,  നാദാ�രം ഗവ.  േകാേളജ്

,െപരി��മ� പി.ടി.എം.  ഗവ.  േകാേളജ് എ�ിവിട�ളി� അറബിക് അധ�ാപക�െട ത�ിക

��ി��തിന് െ�ാേ�ാസ�ക�  സമ��ി�ി�ം ഈ േകാേള�കളി�  ത�ിക ��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആവശ�മായ അധ�ാപക ത�ിക ��ി�ാ�തിനാൽ, േയാഗ�രായ അധ�ാപക�െട അഭാവം �ലം

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �ണനിലവാരം �റ�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ത�ിക അ�വദി��തിന് േകാേളജിേയ�് ഡയറ�� അ���യായ ക�ി�ി

3895. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� 60/2016/ഹയ� എഡ�േ�ഷ� തീയതി  29.02.2016 എ� ഉ�രവ്

അ�സരി�് ത�ിക അ�വദി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാേളജിേയ�് ഡയറ��  അ���യായ എെ��ി�ം ക�ി�ിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ��ചന �കാര�� ഉ�രവ് അ�സരി�് �തിയ ത�ികക�  അ�വദി�� നടപടിക�



വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് അ�സരി�് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് സ��ാരിെ�േയാ ഡയറ��  ഓഫ്

േകാേളജിേയ�് വ��ിെ�േയാ ൈകവശം ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ?

തഴവ ഗവ.േകാേളജി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി

3896. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി തഴവ ഗവ.േകാേളജിെ� �വ��ന�ിനാവശ�മായ അനധ�ാപക ജീവന�ാെര

നിയമി��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം തീ�മാന�െള��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  നിലവി�  അ�വദി�ി�� േകാ�ക�െട അടി�ാന�ി�  അധ�ാപക-

അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് അ�വദിേ��െത�് അറിയി�േമാ?

തലേ�രി ഗവ.േകാേളജിെ� സമ� വികസന�ി�� ബ�ജ�് �ക

3897. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തലേ�രി ഗവ.േകാേളജ്(െചാ�ി)-െ� സമ� വികസന�ിന്  2018-19  ബ�ജ�ി�  �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല കംപ��� ലാബ്

3898. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല കംപ���  ലാബി�  എ� കംപ���ക�, �.പി.എസ്,

എ�.സി.ഡി. െ�ാജ��, ജനേറ��, �ി��, ൈമേ�ാ േഫാ� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017 �� 5 � സംഭവി� ഇടിമി�ലി� ഈ കംപ��� ലാബി� നാശന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� �പ�െട നാശന�മാ��ായെത�് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�ിനശി� കംപ���ക��ം അ�ബ� ഉപകരണ���ം പകരം �തിയവ ന�കിേയാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ക�ിനശി� ലാബ് �നഃ�ാപി�ാ� സ��ാരിെന സമീപി�ി�െ��ി� ആ� �േഖനയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�എ�ബി ഇൗവനിംഗ് േകാ�ക�



3899. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ലാേകാേള�കളി�  എ�എ�ബി ഇൗവനിംഗ് േകാ�ക�

നട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�കളി� ബാ� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത് ഏെതാെ�

േകാേള�കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗീകാരം ലഭി�ാ� േകാേള�ക� നട�� േകാ�ക� സംബ�ി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്

�ണിേവ�ി�ിക��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അംഗീകാരം നിലവി�  ലഭി�ാ� േകാേള�കളി�  േകാ�് ���ിയാ��വ��ം എ�േറാ�

െച��തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ബ�െ�� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േനാ� �ാ�ീസിംഗ് േകാ�് ആയി രജി�� െച� േകാ�് പാ�ായവ��് എ�േറാ� െച��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി� അറബിക് േകാ�്

3900. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 02.03.2016- ന് േച�� മ�ിസഭാ േയാഗ�ി� േകാഴിേ�ാട് ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�്

സയ�സ് േകാേളജി� അറബിക് േകാ�് ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�തിെ� അടി�ാന�ി�

സ��ാ� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

ചീേമനിയി� �വ��ി�� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. അെെ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജ്

3901. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക��-ചീേമനി പ�ായ�ിെല ചീേമനിയി�  �വ��ി�� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  അെെ�ഡ്

സയ�സ് േകാേളജിെല പ�ാ�ല സൗകര��� വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാസ് �റിക�ം േഹാ��  സൗകര���ം ഏ�െ���ാ�  നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ  ;

വ��മാ�ാേമാ ?

രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ അഭിയാ� ഫ�്



3902. �ീ.പാറ�� അ��

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�ക��് �ടി േക� സ��ാരിെ� രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ

അഭിയാ�(ആ� � എസ് എ )ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) എ� േകാേള�കളി� നി�് വിവര േശഖരണം നട�ക��ായി;

(ഡി) നാ�്- െ� (എ�. എ. എ. സി) എ േ�ഡ് വാ�ിയ �ാപന�െള ആദ� ഘ��ി� �സ ഫ�്

ലഭ�മാ�ാ� പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ആ ഗണ�ി� എ� �ാപന�� ഇേ�ാ� എ�ഡഡ് േമഖലയി��്; വിശദാംശം��

ന��േമാ?

സിവി� സ��ീസ് അ�ാഡമി ��ിക��് ഫീസ് ഇളവ്

3903. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഗവ.  േന�ത��ി�ളള സിവി�  സ��ീസ് അ�ാഡമി എവിെടെയാെ�യാണ്

�വ��ി� വ��ത്;  ഈ �ാപന�ി� പഠി�� ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��്

ഫീസ് ഇളവ് അ�വദി�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ജി�കളി�� ഇ��ി���കളിലാണ് ഫീസ്

ഇളവ് അ�വദി��ത് ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  �വ��ി�� �ാപന�ി�  സാ��ിക ��ി���ഭവി��

ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക��് �ടി ഫീസിന�ി�  ഇളവ് അ�വദി�ാ�  നി�േ�ശം

ന��േമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ാ� നടപടി

T 3904.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ��്

കി�്േകാ ന�കിയ പാ��് ബി�് �കാരം �ക അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് കി�്േകാ ന�കിയ പാ��് ബി�  നിലവിെല സം�ാന

സീനിേയാറി�ി �കാരം എേ�ാ� ന��വാ� സാധി�ം എ� വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണം ���ിയാകാ�തിനാ�  േകാേളജിെ� �വ��നം കാര��മമായി

നട��ിെ�� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?



േകാ�യം സയ�സ് സി�ി

3905. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് സയ�സ് ആ�് െടേ�ാളജി മ�സിയ�ിെ� കീഴി�  േകാ�യ�് ആരംഭി��

സയ�സ് സി�ി�േവ�ി നാളി�വെരയായി എ� �ക അ�വദി�െവ�ം എ� �ക ഏെതാെ�

ഇന�ി� െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ� േകാ�യം സയ�സ് സി�ി�ായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) സയ�സ് സി�ിയി�  ഇ�വെര ഏെതാെ� െക�ിട��െട പണി ���ിയായി എ�ം

ബാ�ി�ളളവ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ എ�ാ അ�മതിക�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�

3906. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�ക��് സ��കലാശാല�െട അ�മതിേയാ അംഗീകാരേമാ

ഇ�ാെത �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതി�� കാരണ�� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ഗവ�െമ�് േകാേളജ് �ൗ�് നവീകരണം

T 3907.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല �ൗ�്,  ഇ�േഡാ�  േ�ഡിയം

എ�ിവ നവീകരി��തി�ം സി��ിക് �ാ�്, വിവിധ േകാ��ക� എ�ിവ �ാപി��തി�മായി

സമ��ി�ി�� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

(സി)

നിയമവി�� വിേദശ േഡാ�േറ�് േനടിെ�ാ��� ഏജ�സിക�

3908. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നിയമവി��മായി വിേദശ േഡാ�േറ�് േനടിെ�ാ��� ഏജ�സിക� ഉ�തായി

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ�ാജ േഡാ�േറ�് േനടിെ�ാ��� ഏജ�സിക�െട �വ��നം നിയ�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാല�െട അ�മതിയി�ാെത �തിയ േകാ�ക�

3909. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�ക��് സ��കലാശാല�െട അ�മതിേയാ അംഗീകാരേമാ

ഇ�ാെത �തിയ േകാ�ക� �ട�ാ� സ��ാ� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ നടപടി�് പി�ിെല കാരണ�� എ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ ?

ബി.െട�് സ�ിെമ�റി പരീ�ക�െട ഫലം

3910. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബി.െട�് സ�ിെമ�റി പരീ�ക�െട ഫലം �സി�ീകരി��തി� കാലതാമസം

ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ��ലം വിദ�ാ��ിക��് േകാ�് ���ിയാ��തി� താമസം േനരി��ത് ഗൗരവമായി

കാ�േമാ;

(സി) ��ത സാഹചര�ം പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് എ�.ബി.എസ് എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� േഹാ��

3911. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�.ബി.എസ് എ �ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� േഹാ�� എവിെടയാണ്

�വ��ി��ത്; നാളി�വെരയായി വാടകയിന�ി� എ� �ക ന�കിയി��്; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജ് േകാ�ൗ�ിന് െവളിയി�  �വ��ി�� േഹാ�ലിെല ��ിക��് �ട��യായി

സാ�ഹ� േ�ാഹിക�െട ആ�മണ�ിന് വിേധയരാേക� �ിതി വ�ി�� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� േകാേളജിന് അത�ാവശ�ം േവ� േഹാ�� െക�ിടം പണിയാെത ഭാരി� �ക ഉപേയാഗി�്

ഓഡിേ�ാറിയ�ി�� െക�ിടമാണ് പണിയാ� േപാ��െത� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) നിലവി�� പി.�ി.എ ക�ി�ി ഓഡിേ�ാറിയ�ി�പകരം േഹാ��

അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� ഭാരി� �ക വാടകയിന�ി� �ട��ം ന�കാെത ഓഡിേ�ാറിയ�ി�പകരം േഹാ��

അ�വദി��തിന് തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അ�ാദമിക മികവ് ഉയ���തി�� നടപടിക�

3912. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അ�ാദമിക മികവ് ഉയ���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) വിദ�ാ��ികളിെല സംരംഭക കഴി�ക� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� ബിസിനസ് ഇ�ക�േബഷ�

െസ��ക� നിലവി� ഏെത�ാം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിലാണ് ആരംഭി�ി��ത്;

(സി) ��തായി ആരംഭി� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇതിനായി ബജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി� സാധ�ത

3913. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��� െതാഴി� സാധ�ത വ��ി�ി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േപാളിെട�ി�ിൽ ഉപേയാഗി�ാെതയിരി�� ഇലേ�ാണി�് ഉപകരണ��

3914. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളി�  റിവിഷ�  മാ�േ�ാ�  ഉപേയാഗി�ാെതയിരി��

ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�� ഗവ./എ�ഡഡ് വി.എ�്.എസ്.എസ് ��കളിെല ഇലേ�ാണി�്

& ക��ണിേ�ഷ� വിദ�ാ��ിക��ായി ��ത ��ക�െട അഭ���ന കി�� �റ�് അവ

ലഭ�മാ��തിന് േവ� ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാെയ�റിയി�േമാ?

എ�േകാ� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�്



3915. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാളിെട�ിക് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ കാേലാചിതമായി നവീകരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല എ�േകാ�  ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�ി�  �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ത�� �ല�ത സ��ിഫി��് ന�����ല��ാ�� ��ി��ക�

3916. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അംഗീകാര�� പല �ാപന��ം വിദ�ാഭ�ാസ വ�ു�ം െക.ജി.�ി.ഇ ൈട�്ൈറ�ിംഗ്

ക����  േവ�ഡ് േ�ാസസിംഗ് �ട�ിയ േകാ�ക��് വ�ത�� �ല�ത സ��ിഫി��്

ന�����ല��ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ി��ക�  ഒഴിവാ��തിന് ��ത േകാ�ക��് ഒ� അംഗീക ൃത സ��ാ�

�ാപന�ിെ� ഏകീക ൃത സ��ിഫി��് ന���തി�� സാധ�ത പരിേശാധി�വാ�

പി.എസ്.സി. സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  ആവശ�െ��ി���കാരം ഏകീ�ത സ��ിഫി��് ന��� കാര��ി� എ��ം

േവഗം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� െടേ�ാളജി ബിസിന�് ഇ�ക�േബഷ� െസ��ക�

3917. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം,  േപാളിെട�ി�കളി�ം െടേ�ാളജി ബിസിന�് ഇ�ക�േബഷ�

െസ��ക� ആരംഭി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(സി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��  ഒ��ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ച�വി��മായി െ�ാേമാഷ� ന�കിയ�വഴി സ��ാരി��ായ സാ��ിക ബാ��ത



3918. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ��്

ച�വി��മായി െ�ാേമാഷ�  ന�കിയ�വഴി സ��ാരി��ായ സാ��ിക ബാ��ത

എ�യാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം ഈ �ക തിരി�പിടി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� �ക ഈയിന�ി� തിരി� പിടി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ച�വി��മായി െ�ാേമാഷ� ന�കി സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത വ��ിയ

ജീവന�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ സ�വകലാശാല എം.ബി.എ പരീ�ാഫലം

3919. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ�വകലാശാലയി�  എം ബി എ �െട ഫലം അവസാനമായി �ഖ�ാപി�ത് ഏത്

അ�ാദമിക വ�ഷ�ി�  അധ�യനം ���ിയാ�ി പരീ�െയ�തിയവ�േടെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരീ�ാഫലം അന�മായി ൈവ��തി�� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഫലം �സി�ീകരി�ാ�ത് �ലം കാ�സ് ഇ��വ�കളി�ം മ�ം േജാലി

ലഭി�വ��് േകാ�സ് സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ാ� സാധി�ാെത േജാലി ന�ടെ��� ��തര

സാഹചര�ം പരിഗണി�് ആയത് ഒഴിവാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിരമി� അധ�ാപക� ൈഗഡ് ആയ ഗേവഷക�

3920. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിരമി� അധ�ാപക�െട ൈഗഡ് ഷി�്  2016  െല �.ജി.സി �െട റ�േലഷ�  �കാരം റ�്

െച�തിെ� േപരി�  ഗേവഷണം �ടരാ�  ��ി��് അ�ഭവി� േകരള സ�വകലാശാലയിെല

ഗേവഷക�െട വിശദാംശ�� വ��ക�െട അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ?

(ബി)

പി.എ�്.ഡി ഗേവഷണ േമഖലയിെല നിയമ വി�� ���ിക�

3921. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല സ��കലാശാലക�  അംഗീകരി� പി.എ�്.ഡി ഗേവഷണ �ബ��ളി�,

�.ജി.സി അംഗീകാര�ളള  '  ഉ���്  '  േസാ�് െവയ�  വഴി�ം മ�ം നട�ിയ

അേന�ഷണ�ളി�െട കെ��ിയ േകാ�ിയടി ഉ�െ�െട�� നിയമ വി�� ���ിക�

എെ��ാം; ��ത വിവര�� �ണിേവ�ി�ി തിരി�ം വിഷയ�� തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഗേവഷണ �ബ���  അംഗീകരി�വാനായി �.ജി.സി  -  �ം സ��കലാശാലക�ം

സ�ീകരി�വ�� മാ��നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഗേവഷണ �ബ���  േശാധ് ഗംഗ എ� േദശീയ േശഖരണ സംവിധാന�ിേല�്

അയ�ണെമ� വ�വ� സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��കലാശാലക�  പാലി��;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ബ�േമാഷണ�ം മ� നിയമവി�� �വ��ന�ളി�ം ഏ�െ��തായി കെ��ിയ

�ബ�ക��ാ��െ�തിെര നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അ�� മ�ല�ി� �ി� അക�ിസിഷ� പാ��് �ട��തിന് നടപടി

3922. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ി�  അസാപ്-െ� േന�ത��ി�  എ.ഡി.ബി സഹായേ�ാെട�ളള �ീ�

അക�ിസിഷ�  പാ��് �ാപി��തി� േവ�ിയി�ളള അ��  എം.എ�.എ �െട അേപ�

വിദ�ാഭ�ാസവ��ി� ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയതിേ��  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീ�  അക�ിസിഷ�  പാ��് അ��  മ�ല�ി�  �ട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് ന�കിവ�� �ക

T 3923.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് േക�ാവി�ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് ന�കിവ�� �ക

െവ�ി�റ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈന�ണി വികസന പ�തി ഉ�െ�െട�� പ�തിക�  ന� നിലയി�  വിഭാവനം െച�

നട�ിലാ�ാ�  ആവശ�മായ ഫ�് ന�കാ�  ത�ാറാകാ� േക� നടപടി

�ന:പരിേശാധി�ി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �നി�തി നിയമ�കാരം നി�തി സ�ീകരി��തിെല പരാതി



3924. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1961  െല േകരള �നി�തി നിയമ�ിന് വി��മ�ാ� എ�ാ േക�കളി�ം �നി�തി

വാ�ണെമ� നി�േ�ശം ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ���് വി��മായി പല വിേ�ജാഫീസ�മാ�ം �നി�തി സ�ീകരി��ി�ാെയ�

പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �നി�തി സ�ീകരി��തിെല പരാതിക�  എ�ാ മാസ�ം െഡപ��ി കള��  (എ�.ആ�)

അവേലാകനേയാഗം നട�ി ജി�ാ കള��മാ��് റിേ�ാ��് െച�� നടപടി�മം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േകരള െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ (േഭദഗതി) നിയമം

3925. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ� െകാ�വ� േകരള െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ (േഭദഗതി) നിയമം

എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഈ സ��ാ� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വ��ിയ േഭദഗതിക� വ��മാ�േമാ; േഭദഗതി

വ��ിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േഭദഗതി െകാ�് ജന���് എെ��ാം �േയാജനം ലഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഇ�മായി

ബ�െ�� സ��ാ� വി�ാപന��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ജാതി സ��ിഫി��ിനായി ഹാജരാേ�� േരഖക�

3926. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി�  വിവിധ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  പ�ിക ജാതി

വിഭാഗ�ി�െപ�വ�  ജാതി സ��ിഫി��്  (ഹി�)  വാ��തിന് േപാ�േ�ാ�  േ���ളി�

നി�ം �ിരമായി ദ�ശനം നട�� എ� സ��ിഫി��് ഹാജരാ��തിന് നി�േ�ശം

ന�കിയിരി��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമപരമായി പ�ിക ജാതി ഹി� സ��ിഫി��് വിേ�ജി� നി�ം വാ�േ�ാ� േ�� ദ�ശനം

നട��തായി േ��ഭാരവാഹികളി� നി�ം സ��ിഫി��് വാ�ണം എ�് സ��ാ� ഉ�രവ്

വഴിേയാ അ�ാെതേയാ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� ജി.ഒ.  ന��ം തീയതി�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ിക ജാതി ഹി� സ��ിഫി��ിന് താ��്/വിേ��കളി� അേപ� ന��േ�ാ� സ��ിഫി��്

ന���തിന് എെ�ാെ� േരഖക� ആണ് ഹാജരാേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ിക ജാതി ഹി� സ��ിഫി��് ന��േ�ാ�  അേപ�ക�  അയ�വാസിക�  ആയ േ��



ദ�ശനം നട�� ര�്ഹി��െള സാ�ി ആ�ി സ�തപ�ം ന�േക� ആവശ��േ�ാ;

ഇതി�േവ�ി സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; അതിെ� തീയതി�ം ന��ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�കിട �മി കേ����െ�തിെര നടപടി

3927. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട കേ���ാ� �മി കേ�റി െെകവശം വ�ിരി��തിെനതിെര ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലാവധി കഴി��ം പാ�വ�വ�ക�  ലംഘി��മായ പാ��മിയി�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�

വ�തി�േശഷം തിരിെ��� �മി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആരാധനാലയ��, വായനശാലക�, ��ക�,�ശാന�� �ട�ിയവ കാല�ളായി െെകവശം

വ�ി�ളള �മി അേത ആവശ����് പതി�് ന���തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3928. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

െെകെ�ാ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന��  വിവിധ ആവശ����ായി നിേത�ന എ�ിേ��� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട

അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി അടിയ�ര നടപടിക�  െെകെ�ാള�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ��

3929. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിേ��കളിെല ജീവന�ാ�െട അംഗീ�ത അംഗബലം ഏ��ം ഒ�വിലായി

നി�യി�ത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;



വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല നി�തിപിരിവ്

3930. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�തി സ�ീകരി��തിന് നി�യി�ി�ളള സമയം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പിരിെ���� നി�തി അതത് ദിവസം തെ� ബാ�ി� /�ഷറിയി� അട�ണം എ� കാരണം

പറ�് പല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം ഉ��്ഒ� മണി�് േശഷം �നി�തി സ�ീകരി��ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�ൈല� നി�തി സ�ദായ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

വിേ�ജ് ഒാഫീ�കളി� ഓ�ൈലനായി നി�തി ഒ���തി�� സംവിധാനം

3931. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഒാഫീ�കളി� ഓ�ൈലനായി നി�തി ഒ���തി�� സംവിധാന�ം ൈഹെടക് നി�തി

രസീത് സംവിധാന�ം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാ�വര�ം നി�തി അട�ം ���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�  ആ��തിനായി

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

(സി) ഇതിേല�ായി ക���� �ട�ിയ ഉപകരണ�� ആവശ�മായ അളവി� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��്

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണച�ം

T 3932.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണച��ളി�  േഭദഗതി ഉ�രവ് �കാരം ഡാ�ാബാ�ി�

തി���ക�  വ��ാ�  ലഭി� അേപ�കളി�  തീ��ക��ി�ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�ാ ബാ�ി�  ആവശ�മായ തി���ക�  വ���തി�ളള �മതല ന�കിയിരി��ത്

ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�പരി�രണ നിയമം

3933. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �പരി�രണ നിയമം നിലവി� വ�േശഷം എ� ഏ�� �മിയാണ് സ��ാ� ഏെ���ത്;

(ബി) ഇതി� എ� ഏ�� �മി ഇ�വെര �രഹിത��് വിതരണം െച�; വ��മാ�േമാ?

േദശീയ ��ംബ സഹായ നിധി പ�തി

3934. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ��ംബ സഹായ നിധി പ�തി �കാരം റവന� വ��് �േഖന വിതരണം െച� വ��

ആ��ല�ം ��് വ�ഷേ�ാളമായി �ട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േക� വിഹിതം

ലഭ�മാകാ�തിനാ� ഈ �ീമി� അേനകം അേപ�ക� േകരള�ിെല വിവിധ താ��കളി�

തീ��ാവാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകായിലാ�ി താ��ി�  ഈയിന�ി�  തീ��ാ�ാ� എ� അേപ�ക�  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ; ഇത് എേ�ാ� തീ��ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി കേ��ം തട�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി

3935. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം നട�� �മി കേ����  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ സ��ാ�

കാല�് എവിെടെയ�ാം �മി കേ��ം നട�ിയി��് എ�തിെ� ജി�ാടി�ാന�ി��

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം കേ�റിയ �മി ഒഴി�ി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ��ി ജി�യിെല വ�വട വിേ�ജി� വ�ാജേരഖയി�െട �മി കേ�റിയത് സംബ�ി�ളള അേന�ഷണ

റിേ�ാ��്

3936. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല വ�വട  ,  േകാ���ർ വിേ��കളിൽ വ�ാജേരഖയി�െട �മി കേ�റിയത്

സംബ�ി�് റവന� വ��് എ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ക�  സമ��ി�ി�െ��ം ഏെതാെ�

ഉേദ�ാഗ�രാണ് ��ത റിേ�ാ��ക� സമ��ി�െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �� അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റി നിേവദിതാ പി ഹരെ� േന�ത��ി�� ഉ�താധികാര സമിതി

സമ��ി� റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ി�ം �പാ�ശകളി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

െല�ിടി വിേ�ജിെല മി��മി ൈകേയററം



3937. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം താ��ിെല െല�ിടി വിേ�ജി�, മി��മിയായി �രഹിത��് വിതരണം െചേ��താ�ളള

78.31  ഏ��  �മി െല�ിടി േപാളിഗാ�ഡ�  എ� �ാപനം അനധി�തമായി ൈകവശം

വ�ിരി�കയാെണ�� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി സ��ാരിേല�് സറ��  െച�ണം എ�് േപാളിഗാ�ഡ�  �ാപന ഉടമകേളാട്

ഒ��ാലം താ��് ലാ�് േബാ�ഡ് ആവശ�െ��ി��തിേ��  എെ��ാം നടപടികളാണ്

നാളി�വെര സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ആവശ����് ഉപേയാഗിേ�� ടി �മി അനധി�ത ൈകവശ�ി�  നി�് എ�്

ഒഴി�ിെ���ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� �വ��ി�� പാറക�ാറിക�

3938. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ പ�ായ�കളിലായി �വ��ി�� പാറക�ാറിക�െട

ഉടമക�  �റേ�ാ�് �മി ൈകേ�റി ഖനനം നട�� എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ാറിഉടമക� എ� �മിയാണ് ൈകേ�റി വ�ിരി��ത് എ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈകേ�� �മി ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

��ാറിെല കേ�� �മി ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

3939. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;��ത

വിഷയം ച�� െച�വാ� �ഖ�മ�ി വിളി� േയാഗ�ിെല തീ�മാന�� എെ��ാമായി��;

(ബി) ��ത തീ�മാന�� ��ാറിെല അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് സഹായകമാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;  ആയതി�  �കാരം എ� അനധി�ത കേ����  തിരി� പിടി�ി��്;  തിരി�

പിടി� വ�വിെ� വിശദാംശം ഉ�െ�െട വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ാറി� െച�കിട-വ�കിട വ��ിക�, �ാപന�� എ�ിവ� കേ�റിയ സ��ാ� �മി�െട

��ണമായ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇവ തിരി� പിടി��തിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകാടതി വ�വഹാര�ി�  ���ി ഒഴി�ി�ാ�  കഴിയാ� കേ����  ഏെത�ാമാണ്;



വ��മാ�േമാ?

െക.ഡി.എ�്.നിയമ�കാരം േദവി�ളം താ��ിെല പ�യ വിതരണം

3940. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ഡി.എ�്.  നിയമ�കാരം േദവി�ളം താ��ി�  ഏെ��� �മിയി�  നാളി�വെര ന�കിയ

പ�യ��േട�ം, ��ംബ��േട�ം �വി�തി�ം വ�ഷ�ം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അവസാനം അ�വദി� പ�യ�ിെ� പക��ം ഇനി പ�യം ന���തിന് അവേശഷി��

�മി�െട വി�ീ���ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക.ഡി.എ�്. നിയമ�കാരം മാ�ളം വിേ�ജി� അള�് തിരി�് 1999 � ന�രി� 1126,1127

എ�ീ േ�ാ�ക�െട നാല് അതി�ക�ം െലാേ�ഷ�  മാ�ം,  ബ� ൈഹേ�ാടതിയിെല  WPC

767/04  ന��  േകസി�  ടി വിേ�ജാഫീസ�  േനരി�് ഹാജരായി ന�കിയ  50/04  ന��

റിേ�ാ��ിെല  1126,  1127  എ�ീ േ�ാ�ക�െട ൈകവശ�ാരെ� േമ�വിലാസ�ം റീസ�േ�

ന��ം �ഷി�െട വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ?

തിമിരി വിേ�ജിെല മി� �മി അകാല ൈകമാ���

3941. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േഹാ���ഗ് താ��ി�െ�� തിമിരി വിേ�ജി� 59/1A യി�െ�� മി�

�മി അകാല ൈകമാ���  സാ�കരി�് നി�തി �ിരീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

തേ�ശവാസിക�  ന�കിയ നിേവദനെ��ട��് അ��ല നടപടിക�  ഉ�ായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വനാവകാശ േരഖ

3942. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� േപ��് പ�യം

ന�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ംബ���് വനാവകാശേരഖ ൈകമാറിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ��� ആദിവാസി േകാളനിനിവാസിക��് വനാവകാശ േരഖ ൈകമാ���മായി ബ�െ��്

അവ��് വീട് വ��തി�ം മ�മായി എെ��ി�ം �േത�ക പാേ�ജ് സംവിധാനം

ഏ�െ����േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



ഇ��ി ജി�യിെല ക�ഷക ��ംബ���് ഉപാധിരഹിത പ�യം

3943. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ക�ഷക ��ംബ���് ഉപാധിരഹിത പ�യം വിതരണം െച��തി�� നടപടി

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ജി�യി�  േക�സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി� എ� െഹ��  �മി�ാണ് പ�യം

ന�കിയി��ത്;

(സി) �പതിവ് ച��കാരം എ�േപ��് പ�യം ന�കി;

(ഡി) ഇനി എ� േപ��് �ടി ഈ വ�ഷം പ�യം ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളി���േമാ?

ലാ�ഡ് അൈസ�െമ�് ച��കാരം ന�കിയ പ�യ��

3944. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര േകരള ലാ�ഡ് അൈസ�െമ�്

��സ് 1964 �കാരം എ� േപ��് പ�യ�� ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�  �േഖന എ� േപ��് പ�യ��  അ�വദി�െവ�ം എ� ആദിവാസി

പ�യ��  അ�വദി�െവ�ം ഇനം തിരി�് താ��്,ജി� എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി�

വിശദമായ പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത് ഓേരാ �ല�ം വിതരണം െച� തീയതി െവളിെ���േമാ?

വ��ല െച��തി വിേ�ജിെല �മി പതി� ന�ക�

3945. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല െച��തി വിേ�ജിെല റീ സ�േ� 1/85, 1/84 ന�� �മി സ�കാര� വ��ിക��് പതി�്

ന�കിയ�ം ഇനം മാ�ി ന�കിയ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത �റേ�ാ�് �മി സ��ാ�  �മിയാ�ി മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

വ��ല-നാവായി�ളം ൈനനാംേകാണം േകാളനിയിെല പ�യ ��ം

3946. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ല മ�ല�ിെല നാവായി�ളം പ�ായ�ിെല ൈനനാംേകാണം േകാളനിയിെല പ�യ

��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈനനാംേകാണം േകാളനിയിെല പ�യ ��ം തീ��ാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�രഹിത��് പ�യം നൽക�ം നിബ�നക�ം

3947. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത��് പതി�് ന��� �മി ,ഈ� ന�കി ബാ�് വാ�െയ���തി�ം 12 വ�ഷ�ിന്

േശഷം ൈകമാ�ം െച��തി�ം സാധ�മാ�� വിധ�ി�  �പതിവ് ച��ളി�  േഭദഗതി

വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ടിേയ��ാ��ം,  �രഹിത��ം പ�യം ന���തിനായി �േത�കം,  �േത�കം േഫാറ��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �ടിേയ� �മി�് പ�യം ലഭി��തി�� വ�മാന നിബ�ന എ��കള�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടിയി� �റേ�ാ�് �മിയി� താമസി��വ��് പ�യം

T 3948.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയിെല ��പറ�് േദശ�് ���ിറ�ളം �റേ�ാ�് �മിയി� (സ�േ� ന��

290,  കിഴേ� ചാല�ടി വിേ�ജ്)  കാല�ളായി താമസി� വ�� �ീ.  രാധാ���, ���

�ര�� ഹൗസിെ��ം , െകാര�ി �ാമ പ�ായ�ിെല �രി�� െത�ം�റി വിേ�ജിെല ഒ. എ�.

േജാസ്,  ഒലിയ�റം വീട്,(സ�േ� ന��  218/3)  പ�ായ�് അധീനതയി�� ഇടവഴി

�റേ�ാ�് �മി�േട�ം പ�യം ലഭ�മാ��തിനാ�� അേപ�കളിേ��  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക�  അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

1993-െല �മി പതിവ് ച��കാരം പ�യം ന���തി�� �മി

3949. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 1993-െല �മി പതിവ് ച��കാരം പ�യം ന���തിനായി ഇനി�ം എ� ഏ��

�മി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇ�ര�ി� �മി ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇതി�  േക�ാ�മതി ലഭി� എ� ഏ��  �ലമാണ് ഇനി�ം പതി�് ന�കാ��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് െചലവഴി� �ക

3950. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് നാളി�വെര െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതി� േക� സഹായമായി ഇ�വെര ലഭി�ി�� �കെയ�;

(സി) ധനസഹായ വിതരണം ���ിയാ�ാ�െ��ി�  അതിനാവശ�മായ �ക�െട വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

മല�റം ജി��് അ�വദി� വര��ാ �രിതാശ�ാസ ഫ�്

3951. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� മല�റം ജി��് വര��ാ �രിതാശ�ാസ ഫ�ി� നി�ം എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) എ� പ�തിക��് അംഗീകാരം ന�കിയി��്;  അംഗീകാരം ന�കിയ എ� പ�തിക�

���ീകരി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവിെല സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ജി��് അ�വദി� �ക

വിനിേയാഗി�ാെത സ��ാരിേല�് തിരിെക ന�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

�ര� നിവാരണ ഏേകാപന സമിതി

3952. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ �വ��ന���ായി സം�ാന/ജി�ാതല�ളി�  എ�.ജി.ഒ ഏേകാപന

സമിതിക�  �പീകരി��തിേനാ,  �ര� ��റിയി�് സംവിധാന��  �ാപി��തിേനാ

കഴി�ി�ി�ാെയ�്  2017-െല സി.  ആ�് എ.ജി.�െട റിേ�ാ��ി�  ��ി�ാണി�ിടി��ത്

��യി� െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �ര� നിവാരണ ഏേകാപനസമിതിക�െട

�പീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തിന് നടപടി

3953. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ര� നിവാരണ �വ��ന�� ഏേകാപി�ി��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ കള�േറ�കളിെല ക�േ�ാ�  ��ക�  ആ�നികവ��രി��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര താ��ിെല ധനസഹായ�ി�� അേപ�

3954. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ധനസഹായ�ിന് ന�ിയ അേപ�കളി�

മാേവലി�ര താ��ിെല എ� അേപ�കളാണ് നിരസി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിരസി�ാ��ായ കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) അേപ�ക�മായി ബ�െ��് അേപ�കരി�  നി�ം േനരി�് വിവരേശഖരണം നട��തിന്

വിേ�ജ് ആഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

�ര�നിവാരണ വ��്ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ന��ാരണ ���ിക�

3955. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� കാലവ�ഷെ��തിക�മായി ബ�െ��്സം�ാന �ര�നിവാരണ വ��് �േഖന

നാളി�വെര എ� �ക�� �ന��ാരണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ി�ം എം.എ�.എ �ം സം�ാനെ� ഓേരാ എം.പി.�ം ഇ�ാലയളവി� ��ത

���ിക��് എ� �ക�� ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�� െപരി��മ�യിെല ���ിക�

3956. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  കഴി� ര� വ�ഷ����ി�  റിവ�  മാേനെ��്

ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��തിന് ഏെ��� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;  ���ിയാ�ിയ

���ിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) ���ിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന പരിപാടി

3957. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��മായ വര�� േനരി��തിന് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന പരിപാടി�മായി ബ�െ��് നട�ിയ�ം

നട�ിെ�ാ�ിരി���മായ ���ിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന പരിപാടി �ധാ�മ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന

(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ) യി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ യി�  ഉ�െ��ി�െ��ി�  അത് �ല�� േന���ം �ണ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക��ി� നി�് ഇതിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�െ��ി� ലഭി� �ക വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ ഫ�ി� നി�� വിഹിതം ജി�ക��് ന�കാ�െ��ി� ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡാ�ാ ബാ�് �സി�ീകരി��തി�� നടപടിക�

3958. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-െല െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�കാരം ഡാ�ാ ബാ�്

�സി�ീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2008-� ��് നിക�ിയ�ം ഡാ�ാ ബാ�ി�  ഉ�െ��ി�ി�ാ��മായ �മിയി�  വീട് വ�ാ�

അ�മതി ന���തിന് ��കാല ഉ�ര�കളി��ായി�� അവ��ത ഒഴിവാ�ി�ം

നടപടി�മ�� ല�കരി�ം �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; പക��് ഉ�െ�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) നി�ിത �ക പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�് അനധി�തമായ നിലം നിക�� �മവ��രി�ാ� �തിയ

എെ��ി�ം ഓ�ഡിന�സ്/ഉ�ര�ക� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� സം�ാന�് എ� േക�ക� പിഴ ഈടാ�ി �മവ��രി� ന�കിയി��്; ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ന��േമാ?

അധിക �മി �രഹിത��് വിതരണം െച�വാ� നടപടി

3959. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്



,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ിക�ം �ാപന��ം ൈകവശം വ�ിരി�� അധിക �മി ഏെ���്

�രഹിത��് വിതരണം െച�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  താ��് ലാ�് േബാ��ക��് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാവ��ം വീട് ന���തി�� പ�തി നട�ിലാ�വാ�  ആവശ�മായ �മി സ��ാരിെ�

പ�ലി�ാ� സാഹചര��ിലാേണാ �പരി�രണ നിയമം ക�ശനമാ��തിന് ആേലാചി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) �പരി�രണ നിയമ�ി�  ഇള�േനടി ��ത�  �മി ൈകവശം വ�വാ�  അ�ഹത േനടിയവ�

നിയമം ��പേയാഗം െച�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്?

ഹാരിസ� �ാേ�ഷ� ലിമി�ഡിെ� ൈകവശ�� �മി

3960. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  �ാേ�ഷ�  ലിമി�ഡിെ�  2017മാ��്  31-െ� വാ�ഷിക റിേ�ാ��ി�  അവ�െട

ൈകവശം േതാ�മ�ാ� 18,322.46 ഏ�� �മി ഉളളതായി ��ാവി�ി�േ�ാ;

(ബി) േതാ�മ�ാ� �മി  15  ഏ�റി�  ��ത�  ൈകവശം ഉളളവരി�  നി�ം അത് ഏെ���്

�രഹിത��് വിതരണം െച�ണെമ�് �പരി�രണ നിയമം നി��ഷി��േ�ാ;

(സി) മി��മി ൈകവശം ഉളള �ഉടമക� ലാ�് േബാ�ഡി� സീലിങ് റിേ�� ഫയ� െചേ���േ�ാ;

എ�ി� ഹാരിസ� �ാൻേ�ഷൻ ലിമി�ഡ് അ�കാരം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഹാരിസ�  �ാൻേ�ഷൻ ലിമി�ഡിെ� വാ�ഷിക റിേ�ാ��ി�  കാണി�ി�ളള കണ�ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�േമധയാ നടപടി സ�ീകരി�വാ� സം�ാന ലാ�് േബാ�ഡിന് കഴി�േമാ;

എ�ി� ലാ�് േബാ�ഡ് ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്?

നില�� മ�ല�ിെല റവന� �റേ�ാ�് �മി

3961. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� േകാഴിേ�ാട്-നില��-�ഡ�� അ�� സം�ാന പാതേയാട്

േച��് റവന� �മിേയാ റവന� �റേ�ാ�് �മിേയാ ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� എവിെടെയാെ�യാണ് റവന� �റേ�ാ�് �മി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?



പാ��ക അട�ാെത പാ� വ�വ�ക� ലംഘി�െകാ�് ൈകവശം വ�ിരി�� �മി

3962. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.03.2006-� പാ��ാലാവധി അവസാനി�ി���ം പാ��ക അട�ാെത പാ� വ�വ�ക�

ലംഘി�െകാ�് േഫാ��് െകാ�ിയിെല െകാ�ി�  �ബിെ� ൈകവശം വ�ിരി��  4.44.220

ഏ�� �മി തിരിെ���ാനായി �പാ�ശ സമ��ി�ാ� കള���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�ാണ് നി�േ�ശം ന�കിയെത�ം �പാ�ശ എ�േ��് സമ��ി�ാ�

സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� ൈകവശ �മി�് പ�യം ലഭി��തിനായി നടപടി

3963. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി�  ൈകവശ�മി�് പ�യം ലഭി��തിനായി ന���

അേപ�കളിേ�� തീ�മാനെമ���ത് ഏത് നിയമ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നിലവി� വ�െതേ�ാഴാണ്;

(സി) ��ത നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  �കാരം പ�യ�ിേ��� അേപ�കളി�

തീ��ക��ി�വാ� നിലവി� നി�യി�ി�� നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 01.04.1964  ന് ��� ൈകവശം െതളിയി�ണെമ� നിയമ�ിെല നിബ�നയാണ്

അേപ�ക��് ��ി���ാ��െത�ം നിലവി�� പ�യം അേപ�കരി�  �രിപ��ം

അതി�േശഷം ജനി�വരാെണ��ം കണ�ിെല��് ഈ നിബ�നയി�  ഇള� വ��വാ�

സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളിെല പ�യം അേപ�ക� തീ��ാ�വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�് നിലവി�� നിയമ�ി� കാലാ��തമായ മാ�ം വ��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണ�ക�

3964. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണ�കളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണ�കളി�ം പ�യ�ി�േവ�ി�� എ� േക�ക�  വീതം

തീ��ാ�െ�ടാെത�െ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) സം�ാനെ� ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണ�കളി�  െക�ി�ിട�� പ�യം അേപ�കളി�

സമയബ�ിതമായി തീ�മാനെമ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണ�കളി� െക�ി�ിട�� പ�യം

സംബ�ി� അേപ�കളി�േമ�  തീ��ക��ി���മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ന�കിയ

നി�േ�ശ��െട�ം ഉ�ര�ക�െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ ��ംബേ�മ പ�തി

T 3965.�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ��ംബേ�മ പ�തി (എ�.എഫ്.ബി.എസ്) േക�സ��ാ� നി��ലാ�ിെയ� വാ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� നിജ�ിതി സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ടി പ�തി �കാരം േക� സ��ാ� ഫ�് അ�വദി�ാ�തിനാ� ഓേരാ ജി�യി�ം തീ��ാ�ാ�

അേപ�ക�െട എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം കഴി� പ�് വ�ഷം സം�ാന�ിന് ലഭി� വിഹിതം ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ വ�ഷ�ം സഹായം അ�വദി�െ�� �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം ജി�

തിരി�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ആയത് ലഭ�മാ�േമാ?

��തി േ�ാഭ �രിതാശ�ാസ നിധി(�ഡ്)

3966. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��തി േ�ാഭ �രിതാശ�ാസ നിധി�െട (�ഡ്)-

വിവിധ െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�കളി� അ�വദി��ം വിതരണം നട�ിയ�മായ �ക എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ശീ�ഷക�ി�ം വിതരണം െച� �ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതി� നി�ം നാളി�വെര എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് താ��ി� അ�വദി� �ഡ് ���ിക�

3967. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  �ത�  2017-18  വെര�� നാല് വ�ഷ കാലയളവി�  െന�മ�ാട് താ��ി�

അ�വദി� �ഡ് ���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  അവയി�  ഏെതാെ� ���ിക�

���ീകരി�;

(ബി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ���ീകരി� ���ിക��് �ക ന�കാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ക ന���തിന്

തട�െമെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി

3968. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ���ീകരി�

���ിക�െട ��വ�  �ക�ം അ�വദി�ാ�� കാരണം ഇേ�ാ�  അ�വദി� ���ിക�

തട�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇനി എ� �ക അ�വദി�ാ��്  ;  ഈ �ക എേ�ാ�  അ�വദി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി �കാരം മാേവലി�രയിെല േറാ�നി��ാണ ���ിക�

3969. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉെവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  �െ���ി  2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി� േറാ�നി��ാണ ���ിക� ഏെതാെ�െയ�ം ��ത

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

(ബി) ���ീകരി�ി�ി�ാ� ���ിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ഓ�ൈല� േസവന��

3970. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��്��ത�  േസവന��  ഓ�ൈല�

വഴിയാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാ�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�

3971. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�� മാ�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഈ വ�ഷം െക�ിടം ���ി പണി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സം�ാന�് റവന� ഡിവിഷ�ക�, താ��ക�, വിേ��ക�

3972. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സം�ാന�് റവന� ഡിവിഷ�ക�,

താ��ക�, വിേ��ക� എ�ിവ �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് റവന� ഡിവിഷ�ക�, താ��ക�, വിേ��ക�  എ�ിവ

�പീകരി�െത�ം, അവ�െട �വ��നം �ട�ിേയാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി അ�വദി�ി�� ത�ികക�  പര�ാ�മാേണാ;  വ��മാ�േമാ;  അെ��ി�  ��ത�

ത�ികക� അ�വദി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��തായി റവന� ഡിവിഷ�ക�, താ��ക�, വിേ��ക�  എ�ിവ

അ�വദി��തിന് നീ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��്മാ�െട ശ�ളെ�യി�

3973. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി� വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��്,  വിേ�ജ് അസി��് ത�ികകളിേല�് നിയമനം

ലഭി��തിന് നിലവി�� േയാഗ�തക� എെ�ാെ�യാണ് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��്,  വിേ�ജ് അസി��് എ�ീ ത�ികകളിെല േജാലിക�

നി�വചി�ി�േ�ാ; ��ത ജീവന�ാ�െട �മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാ� വിവിധ േനാ�ീ�ക�െട നട�ി�ിനായി വിേ�ജ് പരിധി��ി�

സ�രിേ���േ�ാ;  ഇ�കാരം യാ� െച��തിന് യാ�ാബ�േയാ ക�വയ�സ്  /

െ�ഷ��  അലവ�േസാ അ�വദി�ാ�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് െച�� േജാലി വിേ�ജ് അസി��ിെ� േജാലി� �ല�േമാ ��തേലാ



ആയ സാഹചര��ി�  എ�െകാ�ാണ് ശ�ള െ�യി�  �ല�മാ�ി ന�കാ�ത് എ�

വിശദമാ�ാേമാ; �ല� േജാലി�് �ല� ശ�ളം എ� നീതി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� േഡ�ാ എ��ി ഓ�േറ�� നിയമനം

3974. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  േഡ�ാ എ��ി ഓ�േറ��മാെര നിയമി��തിെ� ആവശ�കത

സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന റിേ�ാ��ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ക����വ��രി��േതാെടാ�ം േഡ�ാ എ��ി ഓ�േറ��മാെര �ടി

നിയമി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീസി�ം ഓേരാ േഡ�ാ എ��ി ഓ�േറ��  എ� രീതിയി�  ത�ിക

��ി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച�േനാട് വിേ�ജാഫീസി� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച� സംഭവം

3975. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നി�തി സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  േകാഴിേ�ാട് െച�േനാട് വിേ�ജാഫീസി�  ക�ഷക�

ആ�ഹത� െച� സംഭ�മായി ബ�െ��് െ�ഷ��  വിേ�േജാഫീസ�  സലീഷ്

േതാമസിെനതിെര�ളള അ�ട�നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സലീഷ് േതാമസിെന സ��ീസി� തിരിെകെയ��ി�േ�ാ;

(സി) ആ�ഹത�െച� േജായി�െട അവകാശി�് ന�കാെമ�് �ഖ�ാപി�ി�� േജാലി ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ� കള���് സമ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

3976. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തിയി� ഉ�െ���ണം എ�ാവശ�െ��് ലീല,  െകാ�റ�റ�ി�

വീട്,  അയി��ാറ വിേ�ജ്,  ���ി�, കാര�വ�ം പി.ഒ ന�കിയ പരാതിയിേ��  വിേ�ജ്

ഓഫീസ� അേന�ഷണം നട�ിേയാ; അേന�ഷണ റിേ�ാ��് കള���് സമ��ി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��്

തി�വന��രം നഗരസഭ�് ൈകമാറിയി�േ�ാ; റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗരസഭ ലീല�് ഭവനനി��ാണ�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?



കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ലാ�ഡ് �ിബ�ണലി� തീ��ാകാെത കിട�� അേപ�ക�

3977. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ലാ�ഡ് �ിബ�ണലി�  തീ��ാകാെത കിട�� എ� അേപ�ക�

ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാട് വിേ�ജി� R.S.No.715/1A യി�െ�� �ല�ിന് പ�യം അ�വദി��തിന് S.M.

No.  147/05  ആയി  2008�  േനാ�ീസ് ന�കിയ േക�കളി�  ഇ�വെര തീ��്

ക��ി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ി�െ�� ഇവ��് പ�യം ലഭി�ാ�ത് �ലം ഉ�ായി�� ��ി��ക�

പരിഗണി�് നടപടിക� ���ിയാ�ി പ�യം ന���തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രിയി� ജലേസചന വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിടം

3978. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രിയി� ജലേസചന വ��ിന് ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി അ�വദി���മായി

ബ�െ��് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട ഓഫീസി� നി�് സ��ാരിെ� തീ�മാന�ിനായി റവന�

(എ�) വ��ിന് അയ�ി��ായി�� ഫയലിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രിയി�  ജലേസചന വ��ിന് ഓഫീസ് നി��ി��തിനായി �മി അ�വദി��തിന്

എെ��ി�ം നിയമ തട�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത്

സംബ�ി�് ഫയ�  ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ് ഉ�െത�ം ആയതിെ� ഫയ�  ന��

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അംഗ�വാടി�് �ലം അ�വദി�ാ� നടപടി

3979. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�വ മ�ല�ി�  െച�ാമനാട് പ�ായ�ിെല  93-� ന��  അംഗ�വാടി�് �ലം

അ�വദി��� സംബ�ി�് റവന� വ��ിെല  14820/16/A3/Rev  ന��  ഫയലി�

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

എ� സംഭരണ ടാ�ക� �ഷി �മിയിൽ



T 3980.�ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  െറയി�േവ േ�ഷ�ം,  െപ�� �ഴ�ം മേ�� െന�വയ�ം ത�ീ��ട�ം ഉ�െ��

129.74  ഏ��  �ഷി �മി എ���നിക��് സംഭരണ ടാ�ക�  നി��ി�വാ�  വി�്

െകാ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ��രിേ��ം പരിസര�ാമ�േദശ��െട�ം ജലസംഭരണികളായ ഈ �േദശ�ിെ�

പരി�ിതി �ാധാന�ം കണ�ിെല��ാെത ��ത �േദശം നിക��ത് െന�വയ� ത�ീ��ട

സംര�ണ നിയമ�ിെ� ലംഘനമാകിേ�െയ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ താ��ക�െട �പീകരണം

3981. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �തിയ താ��ക�  �പീകരി�്

ഉ�രവായി��്; ജി� തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� താ��് �പീകരണ�ിെ� െ�ാേ�ാസ�ക�  സ��ാരിെ� പ���്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം �തിയ താ��് �പീകരണ�ിെ� െ�ാേ�ാസ�ക�

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ര� �തികരണ നിധി

3982. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയി� നി�ം കാലവ�ഷെ��തി, ��തിേ�ാഭം എ�ിവ �ലം

തക�� േറാ�ക� അഭി��ിെ����തിനായി റവന� (െക) വ��് �റെ��വി� 29.12.2016

െല ജി.ഒ.  (ആ�.�ി)  5728/2016/ഡി.എം.ഡി.  �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത ���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� ഓഫീ�കളി� ൈക�ലി�ം അഴിമതി�ം തട��തിന് നടപടിക�

3983. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന�� ഏ��ം ��ത� ആ�യി�� റവന� ഓഫീ�കളി� ൈക�ലി�ം അഴിമതി�ം

നട��െ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ൈക�ലി േകസി�  എ� െറവന� വ��്

ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) റവന� വ��ി�  അഴിമതി�ം ൈക�ലി�ം തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ാടം െപാ�യി� �ിതിെച�� പി.വി.ആ� പാ��്

3984. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാടം െപാ�യി�  �ിതിെച�� പി.വി.ആ�  പാ��് മാനദ���  ലംഘി�ാണ്

�വ��ി��െത� പരാതിയിേ�� ആ�െടെയാെ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ക� ലഭി�ി��്;

(ബി) തടയണ െപാളി�ണെമ� ജി�ാ കള��െട ഉ�രവിേ�� േകാടതി�െട േ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� േ� െവേ��് െച��തി�ം, നിയമവി��മായി നി��ി� തടയണ െപാളി��തി�ം

അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�നി�തി പിരിവ് േവഗ�ിലാ��തി�� നടപടിക�

3985. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നി�തിയിന�ി�  സ��ാരിന് ലഭിേ�� �ക സമയ�് പിരിെ����ിെ�� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �നി�തിയിന�ി� പിരിെ��േ��ത് എ� �കയാണ്; ഇതി� എ� �ക�് േ�

നിലനി����്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ളള ജാ�ത�റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ആയത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� കരം അട�വാ� വ��വ��് �േത�ക കൗ�� ഏ�െ���ി കരം പിരിവ്

േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) താ��് തല അവേലാകന േയാഗ�� നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സം�ാന�് 2015-16, 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വിവിധ താ��കളി� നി�ം

ലഭി� �നി�തി സംബ�ി� വിവര�� താ��് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

��തായി താ��് �ഖ�ാപി�േ�ാ� പാലിേ�� മാനദ���

3986. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തായി താ��് �ഖ�ാപി�േ�ാ�  പാലിേ�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി�ാ� പ�തിക�

3987. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ �േദശെ��ം ജലസ��ി ഉറ�ാ�ാ� റവന� വ��് �ഖാ�രം കാ�ക�ം

�ള��ം സംര�ി�ാ� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം

കാ�ക�ം �ള��ം സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

3988. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം േജാലിഭാരം �ലം �യാസെ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �വ��ന സൗകര��ിനായി ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീസി�ം ഓേരാ വാഹനം ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;ഉെ��ി� ഇതിന് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി സിവി� േ�ഷനിെല സൗകര��� വികസി�ി��തിന് പ�തി

3989. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി സിവി�  േ�ഷനിെല സൗകര���  വികസി�ി��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ിന് േമ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� വിഷയ�മായി ബ�െ��് േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ കള���് ��ാെക ന�കിയ നിേവദന�ിെ�

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

(സി) ഇ�ാര��ിെ� �ധാന�ം കണ�ിെല��് ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ാ�  ബ�െ��

അധികാരിക��് നി�േ�ശം ന�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

അവകാശിക� ഇ�ാ� �മി ക� െക�ാ� നടപടി

3990. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വിേ��കളിലായി അവകാശിക�  ഇ�ാെത കിട�� �മിക�  കെ���തിന്

എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ��കാല�് ബിനാമി േപരി�  വാ�ിയ �മി സ��മാ��തിേനാ നി�തി അട��തിേനാ

കഴിയാെത വ�� സാഹചര��ി�  ��ത �മി സ��ാരിേല�് ക�െക��തിന്

കഴി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�മി ഏെ����തി�ളള സ�േ� നടപടി

3991. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി ഏെ����തി�ളള സ�േ� നടപടിക� അന�മായി െെവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�േ� േജാലിക� നട��തിന് ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട അഭാവം നിലവി�േ�ാ;

(സി) �മി ഏെ����  നടപടിക��് സ�േ� നട��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�ളി�

കാലതാമസം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  മ�് ഏജ�സികെള ഇതിനായി �മതലെ���വാ�

സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� അട��ബയ� വിേ�ജി� െപ� ൈമതാനം

3992. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  അട��ബയ�  വിേ�ജി�  റീസ�െ� ന��  63/482  �  െപ�

ൈമതാനം ഇേ�ാ� ആ�െട അധീനതയി�ം ഉടമ�തയി�മാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ൈമതാനം ആ�െ��ി�ം പാ��ി� ന�കിയി�േ�ാ എ�ം, ലീസ് വാടക എ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് വ�ഷമാണ് പാ��ി� ന�കിയെത�ം,  പാ��ി� ന�കിയ �ല�ിെ� വി�ീ��ം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) പാ��ി� �ലെമ��വ�  ആെര�ം ��ത �ല� നി�് ഇ�വെര ലഭി��ം ഇേ�ാ�

ലഭി�െകാ�ിരി���മായ വ�മാനം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ലീസ് വാടക �റ�ണെമ�ാവശ�െ��് ആെര�ി�ം അേപ� ന�കിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി�  ആ�െട അേപ�യാണ് ലഭി�െത�ം ഈ അേപ�യി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി താ��ിെല തഴേ�ാ�കൾ

3993. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ��ി താ��ിെല വിവിധ പാടേശഖര�െള ബ�ി�ി�് കട�േപാ�� തഴേ�ാ�ക�െട

പാ�ശ�ഭാഗ�� സമീപവാസിക� കേ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; തഴേ�ാ�ക�െട റീസ�േ�

െ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�ളിെല കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) തഴേ�ാ�ക� �ന��ീവി�ി��തി�ം അവ�െട വി�തി അള�് തി�െ���ി കേ���െള

ഒഴിവാ��തി��� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല റീസ�െ� നടപടിക�

3994. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� ഏെത�ാം വിേ��കളി� റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയായി��്;

(ബി) റീസ�െ� ���ിയാ�ാ�� വിേ��ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീസ�െ� ���ിയാ�വാ�� വിേ��കളി�  അവ ���ീകരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ�യം ജി�യിെല ��വ�  വിേ��കളി�ം എ� വ�ഷ�ിനകം റീസ�െ� നടപടിക�

���ിയാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

റീസ�െ� സംബ�ി� പരാതിക�

3995. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�െ� സംബ�ി� പരാതിക� സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 26.8.2017� �റ�ിറ�ിയ ഉ�രവ�സരി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള സ�േ� ആ�് ബൗ�റി ��സിെല ലാ�് റിേ�ാ��സ് െമയി�ന��മായി ബ�െ��്

സ�േ� ���ിന് ഉ�ായി�� അധികാരം െഹഡ് സ�േ�യ��് ൈകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി�

ഇത് റീ സ�േ� സംബ�ി� പരാതിക� എ���ി� തീ��വാ� എ�മാ�ം സഹായകമായി

എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) റീ സ�െ� സംബ�ി� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് �േത�ക അദാല�ക�

സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ�തട നിയമം േഭദഗതി



T 3996.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വ�കിടപ�തിക��ായി �ലെമ��് �ഗമമാ��തിന് െന�വയ� ത�ീ�തട

നിയമം േഭദഗതി െച�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലം നിക��തിന് �ാേദശിക സമിതിക�െട അ�മതി േവണെമ�  2008- െല നിയമ�ി�

േഭദഗതി െകാ�വ�വാ�� �േത�ക സാഹചര�െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  തല�ി�  തീ�മാനെമ�� പ�തിക��് താെഴ��ി�� ഉേദ�ാഗ��  വീ�ം

അ�മതി ന�കണെമ� െന�വയ�  ത�ീ�തട നിയമ�ിെല വ�വ�,  വ�കിട

പ�തിക��ായി വയ� നിക�ി �ട��തിന് വിഘാതം ��ി�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

േകരള െന�വയ� -ത�ീ��ട നിയമം 2008

T 3997.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-�  നിലവി�  വ� െന�വയ�  -ത�ീ��ട നിയമം അ�ശാസി��ത്

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിയമ�ി�  വ��ിയി�� േഭദഗതിക�  എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ വ��ിെല പ�തിക�

3998. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഭവന നി��ാണ വ��ിന് കീഴി� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല സ��ാ� ക�ാ�േ��്

3999. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല സ��ാ�  ക�ാ�േ��ക�  അ�വദി��തിന് അേപ�ി�ി��വ�െട

നിലവി�� സീനിേയാറി�ി ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സീനിേയാറി�ി ���ി ലഭി��തിന് ഏെതാെ� ഇടേവളകളിലാണ് അേപ�ിേ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��



4000. �ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) �രേദശ�ളി�  നി�ം നഗര �േദശ�ളി�  വ�് താമസി�� പാവെ�� െതാഴിലാളിക��്

വാടക�് �ാ�് ന��� പ�തി ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) �റ� വ�മാന�ാ��് വീട് നി��ി��തിന് സാ��ിക സഹായം ന���തി�ളള

'�ഹല�ി' ഭവന പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�ളളവ��് �ാ�ക�  നി��ി��തിനായി തേ�ശ�ാപന��മായി

േച��് 'സാഫല�ം' ഭവന പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ബാധ�ത

4001. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിലവി�  ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ബാധ�ത എ� േകാടി �പയാണ്;  ഏെത�ാം

ഏജ�സിക��ാണ് ബാധ�ത��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് �േഖന ഏെ��� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

4002. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �തിയ ഭവന നി��ാണ പ�തിക� ഹൗസിംഗ്

േബാ�ഡ് �േഖന ഏെ���ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ശാ�ീയ�ം ��തി സൗ�ദ�മായ ഭവന നി��ാണ രീതിക�

4003. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അശാ�ീയ നി��ാണ രീതിക�  �ലം പാഴ് െ�ല�ം ��തി�് നാശ�ം സംഭവി��

സാഹചര��ി� ശാ�ീയമായ നി��ാണ രീതിക� പി�ട��െകാ�് െചലവ് �റ� വീ�ക�



നി��ി��തിന് ഭവന നി��ാണ വ��ം സം�ാന നി��ിതി േക��ം നട�ാ�� പ�തിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന നി��ിതി േക��ി�  ഇതിനായി പഠനവിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള�ിെ� സവിേശഷ സാഹചര���ം ��തി വിഭവ ലഭ�ത�ം പരിഗണി�് ��തി സൗ�ദ

നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഭവന നി��ാണ വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സം�ാന നി��ിതി േക�ം,  ജി�ാ നി��ിതി േക���  എ�ിവ നട�ിവ��

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിെ� കടം

4004. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� കഴി� സ��ാ� എ� േകാടി �പ ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിനായി

കടെമ��ി��്;  ഏെത�ാം ഏജ�സികളി�  നി�് എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ്

കടെമ��ി��ത്;

(ബി) എ� േ�ാജ�ക� ടി കാലയളവി� കഴി� സ��ാ� ഭവനനി��ാണ േമഖലയി� �ട�ിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ ?

ഭവനനി��ാണം ���ിയാ�ാ� ധനസഹായം

4005. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കാല പ�തികളി�  ഭവനനി��ാണ�ിനായി പണം അ�വദി�തി�  വീട് ���ിയാ�ാ�

കഴിയാ�വെര സഹായി�ാ� �േത�ക ക��പ�തിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഏത് കാലയള�വെര ധനസഹായം ലഭി�വ��ാണ് ഇൗ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�കെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ��െട സമ�മായ ��ഗണനാ ലി�് ത�ാറാ�ിയത് സംബ�ി� മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േമഖല േനരി�� �ധാന ����

4006. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ബി.സത��

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവന നി��ാണ േമഖല േനരി�� �ധാന ����  എെ��ാമാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വീട് നി��ാണ സാമ�ിക�െട വില വ��ി�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി� െചലവ് �റ�

വീട് എ� ആശയം �ചരി�ി��തി�ം പരി�ിതി സൗ�ദ വീട് നി��ാണം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�രം സാേ�തിക വിദ��ം സാേ�തിക സഹായ�ം �ദാനം െച��

�ാപന�� ഉേ�ാ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ രംഗ�് �വ��ി�� ഏജ�സിക�െട �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വീ� ക�ി നശി�തി�� ന�പരിഹാരം

4007. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ� ക�ി നശി� ��ംബ�ിന് അവ �ന� നി��ി�ാ�� ന�പരിഹാരം ന�കാ� നിലവി�

വ�വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��രി��  േനാ��് വിേ�ജി�  നി�� അേപ�ക�് ന�പരിഹാരം ന�കാ�

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�െട �ക

T 4008.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി� വിവിധ

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�െട �ക കരാ�കാ��് ഇനി�ം മാറി ന�കാ�േ�ാ;

മ�ലം തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എ� �ത�� �കയാണ് മാറി ന�കാ��ത്;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം എ� �ക മാറി ന�കി; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജനകീയ മ���ഷി

4009. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയ മ���ഷി പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) കടലിെല മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ��  '��ിമപാര്

�ാപി��'  ,  'കടലിെല �ട് �ഷി'  എ�ീ പ�തിക�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അവ

വിജയകരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നശി�േപായ ജലാശയ ആവാസ വ�വ� �ന:�ാപി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി െപാ�ജലാശയ�ളി� മ�����െള നിേ�പി��

പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�ായി  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

ൈല�് ഫിഷിങ് നിേരാധി�ാ� നടപടി

4010. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈല�് ഫിഷിങ് സം�ാനെ� മ��ലഭ�തെയ സാരമായി ബാധി��െവ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈല�് ഫിഷിങ് നിേരാധി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരി�� െവ�വിളിക�

4011. �ീ.െക. ആ�സല�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപജീവന�ിനായി �തി�ല സാഹചര��െള അതിജീവി�് െതാഴിെല��� പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക�  േനരി�� െവ�വിളിക�  എെ��ാമാെണ�് അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രാ�ികാല�ളി� തീര�ട� മ��ബ�ന�ിന് മ� സം�ാന�ളി� നിേരാധി�െ�� എ�.

ഇ.  ഡി ൈല�ക�  ഉപേയാഗി�് തമിഴ് നാ�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�  േകരളതീര�്

മ��ബ�നം നട��ത് സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത മ��ബ�നം നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ�� സ��് വ��ി�ി�ാ�� പ�തിക�



4012. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എം. നൗഷാദ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധ�തക� ഏെറ��ായി��ി�ം സം�ാന�് ഉ�നാട� മ���ഷി�െട വ�ാ�ി ����ത്

കണ�ിെല��് ഉ�നാട�  മ�� സ��് വ��ി�ി�ാനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേമ��ളള മ������െട ലഭ�ത�റവ് പരിഹരി�ാ� പ�തി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പതി��ാം പ�വ�രപ�തി�ാല�് അക�ാക���  ഇര�ിയാ�കെയ� ല��േ�ാെട

നിലവി�ളള ജലേ�ാത�ക�െട ���മായ വിനിേയാഗ�ി�ം അേതാെടാ�ം മ�� ആവാസ

വ�വ��െട സംര�ണ�ി�ം �നഃ�ാപന�ി�ം സംേയാജിത �ഷിരീതി വ�ാപി�ി��തി�ം

നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േമഖലയിെല േക� സ��ാ� വിഹിതം

4013. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 �ത� 2017-18 വെര മ�� ബ�നേമഖലയി� േക� സ��ാ� എ� േകാടി �പ

ന�കിയി��്;  അതി�  എ� �പ െചലവഴി�;  എ� ഗ���  ആയാണ് േക� വിഹിതം

ലഭി�ത്;

(ബി) ��വ� േക� ഫ�ം െചലവാ�ിേയാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

�ാ�ി� ഉപേയാഗി�െകാ�� പര�രാഗത മ��ബ�ന രീതി

4014. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�ിെ� �ാ�ി� ഉപേയാഗി�െകാ�� പര�രാഗത മ��ബ�ന രീതി തട�െകാ�്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ:വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ��ബ�ന രീതി നിേരാധി��തി��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ാള�ക�െട വലക��് േക�പാട് സംഭവി��തിനാ� േ�ാള�ക� �ാ�ിലിന് സമീപേ��്

വരാതിരി����ലം മ��െ�ാഴിലാളിക��് െമ�െ�� രീതിയി�  മ��ബ�നം നട�ാ�

കഴി�െമ�തിനാ� ��ത മ��ബ�ന രീതി �നഃ�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



മേ��ാ��ാദന�ിെല �റവ്

4015. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അശാ�ീയ മ��ബ�നെ��ട��് മേ��ാ��ാദന�ി�  വ�  �റ��ാ��തായ

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നി�ിത വലി��ി�  താെഴ�� മ���െള പിടി��െത�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് വി��മായി മ��ബ�നം നട��വെര കെ��ി നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ�വികസന�ിനായി മാ���ാ�

4016. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ�വികസന�ിനായി മാ���ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ �ാ�  ത�ാറാ��തിന് �മതലെ���ിയി�ളളത് ആെരെയ�ാമാെണ�ം ഇത്

നട�ാ��തിന് എ� െചല��ാ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് നട�ാ�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി

4017. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി വിഹിതം ആ�മാസം �ടി�ിക വ�ാ� അംഗത�ം

ന�െ��� സാഹചര�ം നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�മാസകാലാവധി��ി�  അംഗത�ം ന�െ��� �ിതി,  ആ�ി�  േഭദഗതി വ��ി

ഒഴിവാ�ാനാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം തര�ി�� പരിേശാധന നട�ി നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� നടപടിക�

4018. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീലിംഗ് െതാഴിലാളികളായി സം�ാന�ാെക എ� േപ�െ��� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക��് ലഭി�� േവതനം േപാ�ം പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക��്

ലഭി�ാ�തിെന �ട��് അ�� ഉ�െ�െട�� �േദശ�ളി� നി�ം മ��സം�രണശാലക�

െതാഴിലാളികെള �ലഭമായി കി�� തമിഴ് നാ�ിേല�ം �ജറാ�ിേല�ം ��േ�ാെട മാ�ി

�ാപി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ന�െട രാജ��ി�ം സം�ാന�ി�ം വ�ി� നി�തി വ�മാന��ാ�ി��� ഈ മ��

സം�രണ ശാലകളി�  പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് എം.പി.ഇ.ഡി.എ.  േപാ�� േക�

സ��ാ�  �ാപന��  ഒ�ം െച�ാ�ത് പരിഗണി�്,  കയ�മതി �ാപന�ളിെല

സി.എസ്.ആർ.  �ടി ഉ�െ���ി മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളി േ�മനിധി  ,െതാഴിലാളി

േ�മകരമായ രീതിയിേല�് മാ�ി ഈ വ�വസായെ� സം�ാന� തെ� നിലനി��ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� എം.പി.ഇ.ഡി.എ.  ഉ�െ�െട�� േക� വാണിജ� മ�ാലയ�ിെ� സഹായ�ം

േതടി ഒ� സമ� െതാഴിലാളി േ�മ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��ൈക എ��േമാ;

(ഇ) മ��െതാഴിലാളിക�െ�� േപാെല, ഭവനനി��ാണ-വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� ഈ സം�രണ

ശാലകളി� പണിെയ��� പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക��് �ടി ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള േറഷ� കാ��ക�

4019. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളികളി� പല��ം ദാരി��േരഖ�് �കളി��വർ�ാ�� േറഷ�

കാ��കളാണ് വിതരണം െച�ി��െത� റിേ�ാ��ക�  ഫിഷറീസ് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  അംഗ�ളായി�� എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം

ബി.പി.എ�. കാ�ഡ് ന���തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ര�ി�� എ�്

നി�േ�ശമാണ് ഭ��സിവി� സൈ�സ് വ��ിന് ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �മി�ം വീ�ം ന��� പ�തി

4020. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് �മി�ം വീ�ം ന��� പ�തി �കാരം െതരെ���െ��

�ണേഭാ�ാ�� കെ��� �മി�െട ന�ായവില�ം മാ���് വില�ം ത�ി� വലിയ അ�രം

നിലനി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�� നി�യി�� ന�ായവില �റവായതിനാ� ധനസഹായ �കയായ ആ� ല��ിെ�

�ണഫലം ���മായി വിനിേയാഗി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരണം മ��െ�ാഴിലാളിക�  അ�ഭവി�� േ�ശ��  പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര�

4021. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  തീരേദശെ� കടലാ�മണെ� െച��്

തീരേദശവാസികെള സംര�ി��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര� ഉറ�ാ��തിനാ�� ഇ�ഷ�റ�സ്

�ക വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��� സ�ാദ� സമാശ�ാസ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� ഓഖി �ര�ബാധിത��ളള സഹായ��

4022. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  ഓഖി �ര�ം �ലം എ�േപ��് െക�തിക�  സംഭവി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി� ഓഖി �ര�ബാധിത��് സഹായ�� എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��െവ�ം ആയതിേല�് വിനിേയാഗി� ഫ�് �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ര�ം �ലം വ��ല മ�ല�ി�  മ��ബ�ന ഉപകരണ��  ന�െ��വ�

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� �പ�െട ന�ം കണ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മ���ളിെല രാസപദാ����െട സാ�ിധ�ം തിരി�റി��തിന് �ി�ക�

4023. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി��ന�� മ���ളിെല രാസപദാ����െട സാ�ിധ�ം തിരി�റി��തിന് �ി�ക�

വിതരണം െച��തി�� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) �ി�ക�  െപാ�ജന���് ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ�ംവിധം േറഷ�  കടക�, മാേവലി

േ�ാ�ക�  എ�ിവ വഴിേയാ മ�് മാ���ളി�െടേയാ എ�ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ�� ഉ�ാദനം വ��ി�ി�വാ� നടപടി

4024. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�നാട� മ��ഉ�ാദനം ഒേരാ വ�ഷ�ം ശരാശരി എ� ട�വ�ം?

(ബി) ഉ�നാട� മ���ഷി സം�ാന�് വ��ി�ി�് ��ത� ഉ�ാദനം ഉ�ാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്? വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നായര�ലം �ാമപ�ായ�ിെല െച�ീ�പാടം

4025. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നായര�ലം �ാമപ�ായ�ിെല അ�റ് ഏ�േറാളം െച�ീ�പാടം ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തി നട�ാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ���ിക�

4026. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം വ��് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവരം വിശദമാ�േമാ?

ചാല�ടിയി� ആ�നിക മ��മാ���് �ാപി�ാ� നടപടി

4027. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയി�  ആ�നിക മ��മാ���് �ാപി��തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മ��മാ���് �ാപി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



ൈവ�ി� മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന:��ാരണം

4028. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഏെത�ാം ���ിക��് എ� �ക ആെക

അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കട�ഭി�ി നി�മാണം

4029. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� കിേലാമീ��  �ര�ി�

കട�ഭി�ി നി�മി�ാ� സാധി�ി��്; ഇത് ഏെതാെ� �േദശ�ളി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കട�ഭി�ി നി�മാണ�ി�  ജിേയാ ട��ക�  ഉപേയാഗെ���ാ�  ആേലാചന�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�തിയ�ാടിയി� ആ�നികരീതിയി�� െഎസ് �ാ�്

4030. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല �തിയ�ാടിയി�  നിലവി�� ഉപേയാഗ�ന�മായ െഎസ് �ാ�ിന് പകരം

ആ�നിക രീതിയി�� െഎസ് �ാ�് നി��ി��തിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��്

ത�ാറാ�ി സമ��ി� എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീജിയണ� േകാം�ിെഹ�സീവ് പ�തി

4031. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീജിയണ�  േകാം�ിെഹ�സീവ് ഇ�േണാമിക് പാർ�ണർഷിപ് പ�തി  (ആർ.സി.ഇ.പി.)

സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േതാ��ി�െട ഇറ�മതി ��ം അ�് ശതമാന�ി� നി�ം 2.5 ശതമാനമായി േക� സ��ാ�

�റ�ത് ക�വ�ി വ�വസായ�ിന് എ�മാ�ം സഹായകമാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ി�ിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�ി��തി�ം കാ��ിെ��ം കാഷ�

ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ��ം അധീനതയി�� ഫാ�റികളി�  െതാഴി�  ദിന�ൾ

വ��ി�ി��തി�ം കാഷ� േബാ�ഡിെ� �പീകരണം എ�മാ�ം സഹായകമാെയ�്



വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� നിലവിെല അവ�

4032. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഴായിരം േകാടി �പയിലധികം വിേദശനാണ�ം േനടി��ി�� ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ�

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി�് േക� സ��ാ�  ഏ�െ���ിയ  9.36% ഇറ�മതി തീ�വ ഈ വ�വസായെ�

േദാഷകരമായി ബാധി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി സം�രി�് കയ�മതി െച�േ�ാ� ഇറ�മതി തീ�വയി� 5% തിരിെക ലഭി�െമ�ത്

�ാേയാഗികമായി നട�ിലാകാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവാരം �റ� േതാ��ി,  കാലീ�ീ� എ� േപരി�  ഇറ�മതി െച�് സം�രി�്

പരി�ാ��ത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയിെല യ�വ�രണം പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള ബാധി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിന് കാഷ�േബാ�ഡ് ഏെതാെ� തര�ി� സഹായകമാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

(ജി) കാഷ�േബാ�ഡിന് അ�വദി� ബജ�് വിഹിത�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

4033. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഇവയി�

എ�െയ�ം ഇേ�ാ� �വ��ി��െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �വ��ി��തിനാവശ�മായ ൈലസ�സ് ന���താരാെണ�ം

ഇതിെ� �വ��ന�� സംബ�ി� പരിേശാധനക� ഏെത�ാം വ��കളാണ് നട��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ഫാ�റിക�  �വ��ി��തിനാവശ�മായ അസം�ത േതാ��ി എവിെടനി�്

ലഭ�മാ��െവ�ം ഏെത�ി�ം സർ�ാർ ഏജ�സിക� േതാ��ി വിതരണം െച��േ�ാ എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ഫാ�റിക��ാവശ�മായി�� േതാ��ി സ��ാ�  ഏജ�സിക�  വിതരണം െച�്

െതാഴി� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



ക�വ�ി േശഖരണം സ��ാ� ഏജ�സി�് ന��വാൻ നടപടി

T 4034.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� ക�വ�ി േശഖരി��തിന് കഴി� വ�ഷം

ആ��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ബി) സ��ാ� ഏജ�സി ക�വ�ി േശഖരണം നട�ക വഴി ജി�യിെല മ� െച�കിട ക�ഷക��്

ക�വ�ി�് ഉയ�� വില കഴി� വ�ഷം ലഭ�മായി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ വ�ഷ�ം ക�വ�ി േശഖരണം സ��ാ�  ഏജ�സി�തെ� ന��� വിഷയം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ന�കാതിരി�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-03-2018

�േ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�ി��.


