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പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  05, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--358]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 860 �ത� 955 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 956 �ത� 1078 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1079 �ത� 1169 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1170 �ത� 1217 വെര

െക.എസ്.ടി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തിയി� ഉ�െ�� േറാ�ക�

860. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാം ഘ��ി� ഉ�െ�� േറാ�ക�െട നി��ാണ ���ിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ടി.പി.  പ�തിയി� ഉ�െ���ി പണിത െപാ���ം  -  െതാ��ഴ േറാഡ്,  തി�വ�

ൈബപാസ് �ട�ിയവയി�  ഉ�ായതായി പറയെ��� �മേ��ക�  സംബ�ി�്

അേന�ഷി�ണെമ�് േലാകബാ�ിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�്

അേന�ഷണം നട�ിേയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം ഘ� പ�തിയി�െ�� ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;?

െക.എസ്.ടി.പി. പ�തിക�

861. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



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

���ിയാ�ാ��ത് ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-2017 -� ആരംഭി� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ടി.പി. പ�തിക�െട െട�ഡ� നടപടിക� എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത

െട�ഡറി�  പെ���� േകാ��ാ��മാ��് എെ�ാെ� േയാഗ�തകളാണ്

ഉ�ായിരിേ��െത�് അറിയി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട അൈല�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  പ�നംതി�,  േകാ�യം

ജി�കളി� ഈ േറാഡ് കട� േപാ�� ��ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ�ായി എ� േകാടി �പയാണ് നീ�ിവ�ിരി��ത്;  ഇതിെ� ഓേരാ

ജി�യിേല�ം നി��ാണ ���ിക� എ�െന നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േറാഡ് നി��ി�േ�ാ�  നിലവി�� േറാഡിെ� വീതി വ��ി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എെ�ാെ� ���ികളാണ് േറാഡ് നി��ാണ�ി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) എ�േ��് നി��ാണം ആരംഭി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

മരാമ�് ���ിക� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

863. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക�  പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല നി��ാണ �വ��ന�� പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തിന് േക�

ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയം എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന�േമാ ;��ത നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക�  �താര��ം അഴിമതി ���മാ��തിന് ജനകീയ

പ�ാളി�േ�ാെട േസാഷ��  ആഡി�ിംഗ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ.;ഉെ��ി�  ഏെതാെ�

പ�തികളിലാണ് അത് നട�ിലാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

സ��� മലേയാര ൈഹേവ



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18-�  1267  km  ൈദ�ഘ�ം വ�� സ��� മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ

�വ��നം ആരംഭി�െമ�ം 9 ജി�കളിെല നി��ാണ ���ിക��് േവ�ിവ�� 350 േകാടി

�പ കി�ബി നിേ�പി�െമ�ം ��ത വ�ഷ ബജ�് �സംഗ�ി�  പറ�ി��തിനാൽ

�േരാഗതി വിവരം ഉ�െ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

നി��ാണവ���െട�ം ടാറിെ��ം ദൗ�ലഭ�ം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണവ���െട�ം ടാറിെ��ം ദൗ�ലഭ�ം നി��ാണ�വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണകരാ�ക�  ഏെ����തിന് കരാ�കാ�  ത�ാറാകാ�

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ആ�നിക സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗെ���േ�ാ� ��് ഉപേയാഗി�

നി��ാണ വ���  �ന�പേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ� എ�ാ ജി�കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഒ��വണ തീ��ാ�� (േനാ� �ാ� ) ഫ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ാമീണ േറാഡ ുക�െട �ന��ാരണ ���ിക��്

ന�കിയി�� ഒ��വണ തീ��ാ��  (േനാ�  �ാ�  )  ഫ�് ഈ സ��ാ�  �ട��്

വ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പി.ഡ��.ഡി.ഏെ��� േറാ�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ����ത്

സംബ�ി�് �തിയ മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?



േറാഡ് നി��ാണ സാധന��െട �ാമം

868. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ടാ� ലഭ�മാകാ��ം പാറ�ം െമ��ം മണ�ം കി�ാതായ�ം �തിസ�ി

��ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) മരാമ�് പണിക��് ടാ� വാ�ി ന���തിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാറ,  െമ��, മണ� എ�ിവ�െട �ാമം പരിഹരി�് േറാഡ് നി��ാണ�ം,  അ����ണിക�ം

ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് തകർ��െട കാരണ�ൾ

869. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ�ായിട�ളി�ം എ�ാ വ�ഷ�ം േറാഡ് തക��തിെ� കാരണ��

ക�പിടി��തിന് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത പഠന�ിെ� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� പഠനം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ:

(സി) േകരള�ിെല അതി��ി�ം വാഹന സാ�ത�മാേണാ േറാഡ് തക���് കാരണെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടാറി�ം സിമ�ി�ം പകരം േകരള�ിെല കാലാവ��ം വാഹന സാ�ത�ം അ�േയാജ�മായ

മെ�െ��ി�ം നി��ാണവ���  േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ഉപേയാഗി�ാേമാ

എ�തിെന�റി�ളള ആേലാചന �ട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി�ൽ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കളി� �ടിെവ� ൈപ�ക� ,മ�് ��ിലി�ീസ് എ�ിവ �ാപി��തി�ം

അ����ണിക��മായി നിര�രമായി ടാ� േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�െട സ��ാരിന് ഒേ�െറ ധനന��ം യാ��ാ��് �യാസ��ം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി��തിേല�ായി സം�ാന�് ��തായി വികസി�ി�� �ധാന



േറാ�കളിെല�ി�ം ജലവിതരണ ൈപ�ക�, േകബി�ക�, മ� ൈപ�ക� �ട�ിയവ �േത�ക

ഡ�കളി�െട �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷ�ി� പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

അ����ണി െച�ാനാണ് ല��മി�ി��ത് എ�ം അ����ണി ആരംഭി� േറാ�കളി�

ഏെതാെ� േറാ�ക�െട അ����ണിയാണ് ���ീകരി�െത�ം ഏെതാെ� േറാ�ക�െട

അ����ണിയാണ് ���ീകരി�ാ�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േറാ�ക�െട അ����ണിയാണ് ആരംഭി�ാ�ളളെത�ം ആരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േറാ�ക�െട അ����ണി ആരംഭി�ാ�തിന്/���ീകരി�ാ�തിന്

ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല ടാ� ദൗർലഭ�ം

T 872. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ടാ�  ലഭി��തി�� ��ി��് നി��ാണ�വ��ന�െള ബാധി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടാറിനാവശ�മായ �ക െഡേ�ാസി�് െച�് മാസ��  കഴി�ി�ം ടാ�  ലഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ടാ�  ലഭ�ത ഉറ�വ��ി നി��ാണ �വ��ന�െള ത�രിതെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ന�� -�വാ��ഴ സം�ാന പാത

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

െവളിെ���േമാ;  ഈ േറാഡിെ� ഏെതാെ� ഭാഗമാണ് ഇേ�ാ�  �ന��രി�ി��ത് എ�

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േറാഡിെ� �ന�� �ത� െപാ���ം വെര�� ഭാഗം �ന��രി�ാൻ നടപടിയായി�േ�ാ;

ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;  നടപടിക� ���ീകരി�് േറാഡിെ�

നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�ം;



(സി) ഈ േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ിനായി �ലം ഏെ����  നടപടിക�  ���ീകരിേ�ാ;

ഇെ��ി� ഏെതാെ� വിേ��കളി� എ� �ലം വീതമാണ് ഏെ���ാ��ത് എ�് വിേ�ജ്

തിരി�് അറിയി�േമാ; �ലം ഏെ���ാ� കാലതാമസം േനരി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

�ലേമെ���� നടപടിക� എ�് ���ിയാ�ാനാ�ം;

(ഡി) �ന��  �ത�  െപാ���ം വെര�� �ന��ാരണ�ിന് എ� �പയാണ്

വകയി��ിയിരി��ത്:  ഈ ഭാഗം നി��ി��തിന് േലാക ബാ�് സഹായം ലഭ�മാ�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  അേതാ കി�ബി �േഖന പണം ലഭ�മാ�ാനാേണാ ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാ�കളിെല അപകട സാധ�ത �റ�ാൻ നടപടി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ പാതകളി�ം മ�് േറാ�കളി�ം അപകട സാധ�ത �ടിയ േമഖലക�

സംബ�ി� വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇ�രം അപകട േമഖലകളിെല േറാഡ് അൈല�െമ�ക�  പരി�രി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(സി) േറാഡ് അൈല�െമ�ക�  പരി�രി�ാ�  �ാേയാഗിക ��ി��� അപകട േമഖലകളി�

അപകടം �റ��തിന് മെ�െ��ി�ം �ാേയാഗിക മാ���� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� േറാഡ് വികസന�ി� �ര��് ��ഗണന ന�കിേ�ാ�� വികസന രീതി

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�കളിെല െ�യിേനജ് സംവിധാനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല േറാ�ക�ം ശരിയായ െ�യിേനജ് സംവിധാനം ഇ�ാ�ത് കാരണം

നിര�രമായി തക��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

(സി) െവ�ം ഒ����കാരണം നിര�രമായി തക�� േറാ�കളി�  ടാറി� പകരം േകാ��ീ�്

ൈട�ക� വിരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി�് �തിയ സംവിധാനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അ����ണി�് േവ�ി മാ�ം �തിയ ചീഫ് എ�ിനീയെറ

നിയമി�ി�േ�ാ; ��ത സംവിധാന�ിെ� ഘടന എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട അ����ണി�് ��ത�  �ാധാന�ം ന�കി,  സമയബ�ിതമായി അത്

���ിയാ��തിന് �തിയ സംവിധാനം െകാ�് സാധ�മായി�േ�ാ;  നിലവി��ായി��

സംവിധാനെ��ാ� �തിയ സംവിധാന�ി�� െമ�െമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െമയി�ന�സ് വിഭാഗ�ിന്  2017-2018  -�  എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അതിെല�

ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ; 2018-2019 -െല ബ�ജ�ി� ഇൗ വിഭാഗ�ിന്

എ�് �കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

പാല��െട �ന�നി��ാണം

877. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  165  പാല��  �ന�നി��ാണം ആവശ�മായവയാെണ� കെ��ലിെ�

അടി�ാന�ി�, അപായ���ിട ന�കാെത ഇവ �ന�നി��ി�ാ�  ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി നി�ിത ഇടേവളകളി� എ�ാ പാല��െട�ം

പരിേശാധന നട�ാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പാല��  നിലവാരമി�ാെത നി��ി�ാനിടയാ�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം ഇവ

നി��ി� കരാ�കാ�െ�തിെര�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� നി��ാണ ���ിക�  �ണനിലവാരം

�ല���വയായിരി�െമ�് ഉറ�വ��ാ�  സ��ാ�  ��തായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാല��െട ഈ�ം �ര��ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പാല��െട ഈ�ം �ര��ം കാലാകാല�ളി� പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) അപകടനിലയിലായ എ� പാല�ളാണ് സം�ാന��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അപകട നിലയി�� പാല�െള�റി�് െപാ�ജന���് ��റിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) അപകടാവ�യി�� പാല��  �ന�നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്



വ��മാ�േമാ?

പാല��െട �ര�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏനാ�് പാല�ിെ� അ�ഭവ പ�ാ�ല�ി�  േകരള�ിെല മ�് പാല��െട �ര�

സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�െമ�  2017  -18  െല ബജ�് �സംഗ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) �ര�ിതമ�ാ� മ�് പാല��െട വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(സി) പാല��െട �ര� വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

പാല��െട ബല�യം പരിേശാധി�വാ� സംവിധാനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബല�യം സംഭവി���ലം ഗതാഗത�ിന് ഉപേയാഗി�ാ��ം ബല�യ��ായി�ം

ഗതാഗത�ിന് ഉപേയാഗി���മായ എ� പാല��  വീതം സം�ാന�െ��ം അവ

എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാല��െട ബല�യം പരിേശാധി�വാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് സം�ാന�്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പാല��െട അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി� പാല�� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി�ാ�ത് �ലം

ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

നാ�വരി േദശീയപാത

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം േദശീയപാതകെളയാണ് നാ�വരി പാതയാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;



(ബി) ഇത് നാ�വരി പാതയായി വികസി�ി��ത് എ� മീ�� വീതിയിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േവ�ി ഏെ���� �ല�ിെ� ഉടമക�െട�ം മ�ം പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇ�െന വികസി�ി�� പാതകളി�  േടാ�  പിരിവിെന സംബ�ി�� സ��ാ�  നിലപാട്

എ�ാണ് എ�് വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� ആ��ിെട�� വിഭാഗം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ി�  ആ��ിെട��  വിഭാഗ�ി�  എ� ത�ികകളാണ്

നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� െക�ിട��െട ��റ�  ഡിൈസ�  ���ിയാ�വാ��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിൈസൻ വിംഗി� ജീവന�ാ�െട അഭാവം നിലവി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയത് പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി�� െക�ിട��െട നി��ാണം ���ിയാ��തിന് കാലയളവ്

നി�യി�െ��� വ�വ�ക� എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം റ�്ഹൗസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം നഗര�ിൽ �ിതി െച�� െപാ�മരാമ�് വ��് വക റ�്ഹൗസിെ� ��ഭാഗം

ലാ��േ��ി�്,  അല�ാര ദീപ��  എ�ിവ �ാപി�് സൗ�ര�വ�കരി��തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് കരാ�കാ��് �ടി�ികയായി

എ� േകാടി �പ െകാ�� തീ��ാ��ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� കരാ�കാ��് എ� േകാടി �പ െകാ�� തീ��ാ��്;

(സി) കരാ�കാ�െട �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി െകാ�� തീ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



�റനാട് ��ാട് പാലം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�ക അ�വദി� �റനാട് ��ാട് പാലം ���ി�് ഭരണാ�മതി ന��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പി.ഡ��.ഡി.  ഡി-  െസ�നി� നി�ം  (ഫയ� ന�� 454/17)

��ത ���ി�മായി ബ�െ��് 26.12.2017 � ചീഫ് എ �ിനീയ��് ന�ിയ ക�ിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഒ��വണ �ന��ാരണ പ�തി�െട ഭാഗമായ ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട ഒ��വണ �ന��ാരണ പ�തി�െട ഭാഗമായി  03.07.2015-െല

സ��ാ� ഉ�രവ്  (എം.എസ്)  ന�� 59/2017 �കാരം ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളി� എ� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം ���ിയായി;  ഇനി എ� േറാ�ക�

���ീകരി�വാ��്;  ഇതിെ� നി��ഹണം തട�െ��വാ�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം നി��ഹണതട�ം േനരി�� േറാ�ക��് പകരമായി,  അേത

പ�ായ�ിെല മ�് േറാ�ക�െട ���ിക�  നി��ഹി��ത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�്

വ��് െസ��റി എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത മാ�� നി�േ�ശ���് അ��തമായി,  ഹരി�ാട് മ�ല�ി�

നി�േ�ശി�ി�� ആറാ��ഴ പ�ായ�ിെല ന�ാണി�� കാവി� ഒ���് കായ�വാരം േറാഡ്

(വാ�ഡ് നം.  12),  ചിേ�ാലി പ�ായ�ിെല വായനശാല  -�രവിള േറാഡ് എ�ിവ�്

ഭരണാ�മതി ന��വാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി�

അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ടി�ഖം പാല�ിെ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009  �  ഭരണാ�മതി ലഭി� ക�ടി�ഖം പാല�ിെ� ���ി ഏ� വെരയായി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ക�ടി�ഖം പാല�ിെ� നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

��ത ���ി നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാെയ�ം,  ആയത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

കരമന - െവ�റട േറാഡ് വികസനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല കരമന-െവ�റട േറാഡ് വികസനം സംബ�ി� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി കട� േപാ�� �ധാന ജം�ഷ�ക�  വികസി�ി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി�െട മാ�� �ളാ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പണിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ� മരാമ�് േറാ�ക�െട ���ികളാണ് നട�

െകാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� പാല��െട നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� 2007 -2008 �തൽ െപാ� മരാമ�് വ��് �േഖന നി��ാണ

�വ��ന�� നട�ാ� നി�േ�ശി�ിരി�� പാല�� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പാല��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

��ം - അരീേ�ാട് േറാഡിെല കേ��ം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി  -താമരേ�രി-��ം-അരീേ�ാട്-എടവ� സം�ാന പാതയി�  ��ം �ത�

അരീേ�ാട് വെര�� ഭാഗ�് സ�കാര� വ��ിക�  െപാ��ലം കേ���

അവ���ായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത കേ��െമാഴി�ി��തിന് സ�െ� നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േവ�ര ൈബ�ാസ്

893. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര ൈബ�ാസ് നി��ാണ���ിക�മായി ബ�െ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ� എ��ം െപെ��് ���ീകരി�് നി��ാണ ���ിക� ഉട� ആരംഭി�ാ�

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ െെഹേവ�െട െകാ�ം ജി�യിെല നിർ�ാണം

894. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നി��ി� തീരേദശ െെഹേവ�െട ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ്

നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനാ�ളള അെെല�െമ�് നി��യം ���ിയായി�േ�ാ; എ�

മീ�� വീതിയിലാണ് നി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�മല-���ാ�രം േറാഡ് വീതി���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�മല-���ാ�രം േറാഡ് വീതി ���തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എ�് തട�മാണ് നിലവി��ത്;

ഇത് അടിയ�ിരമായി പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എക�� ക�യം ഡാം ൈസ�് േറാഡ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാറിെല �ധാന �റി�് േക�മായ ക�യം പവ� േ�ഷനിേല�� എക��-ക�യം-ഡാം

ൈസ�് േറാഡിെ� നവീകരണ ���ിക� ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാഡ് പരി�രി��തി�� എ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇേ�ാ� അത് ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) എക��-ക�യം-ഡാം ൈസ�് േറാഡിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് േറാഡ് പരി�രണ

���ി േവഗ�ിലാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

രാമ�രം-നാല�ലം ദ�ശനം േറാഡ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ി �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� രാമ�രം-നാല�ലം

ദ�ശനം േറാഡ് �ന��ാരണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ��ത പ�തി�ായി നീ�ിവ�ി��ത്;

(സി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത ���ി ഏെ���ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായി�ര കടവിെല പാലം നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ം-അ�െത�് പ�ായ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി�� കായി�ര കടവിെല പാലം

നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ �മതല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് എ�ാണ്

ൈകമാറിയത്;

(സി) ഇേതാെടാ�ം എെ��ാം േരഖകളാണ് ൈകമാറിയത്;  പാലം നി��ാണ�ിെ�റ ഏ� ഘ�ം

�തലാണ് െപാ�മരാമ�് വ��് �മതല ഏെ���ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ���ീകരി�് ന�കിയെത�്

വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി  2017-2018-�  വകയി��ിയി�� പി.ഡ�ള�.ഡി

പ�തിക�െട �ക ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി. ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പി.ഡ��.ഡി.  �േഖന  2016  േമയ് മാസം �ത�  ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�

അ�വദി�ി�� നി��ാണ ���ിക�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�ക�െട നവീകരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  പി.ഡ�ള�.ഡി �വാ��ഴ ഡിവിഷ� കീഴി�  േകാതമംഗലം സബ്

ഡിവിഷനി�  േകാതമംഗലം,  േപാ�ാനി�ാട് െസ��കളിലായി േറാ�ക�െട

നവീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  എ� �ക നീ�ി വ�ി�െ��ം അത് ഏെത�ാം

�വ��ിക��േവ�ിയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എ�ാം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ���ിക�ം എ�േ��് ���ിയാ�വാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 വ�ഷ�ളി�

നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് �ന��ാരണം നട��തിനായി അ�മതി ലഭി� േറാ�ക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട പണി ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ന��-െപാ���ം േറാഡിെ� നി��ാണം

903. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാം ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയി�� �ന��-െപാ���ം േറാഡിെ�

നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ���ി�െട അട��  എ�യാെണ�ം ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

���-��ി�റം േറാഡ് വികസനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ���-��ി�റം േറാഡ് നാ�വരി�ാതയാ��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ���  പ�ായ�ിെല ����ാറ പാലം

നി��ാണ�ിനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാലം നി��ാണം സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഓഫീസിലാണ്

പരിഗണനയി��ത്;  ��ത െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

െന��-���� സമാ�രപാല�ിെ� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല െന��-���� സമാ�രപാല�ിെ� അൈല�െമ�ം ഡിൈസ�ം

എ�ാണ് അംഗീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണം എ� കാലയളവി��ി�  ���ീകരി�ാനാണ് കരാറി�  വ�വ�

െച�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം നീ�േപാ��തിെ� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ��െമ�് അറിയി�േമാ?

���ാടി ൈബപാസ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ാടി ൈബപാസ് നി��ാണം സംബ�ി� കാര���

ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭരണാ�മതി, ബജ�് വിഹിതം എ�ിവ സംബ�ി� കാര��� വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ ���ി�് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്എ�റിയി�ാേമാ;;

(ഡി) നി��ാണ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം അതി���് െച� തീ�േ�� കാര���

എെ�ാെ�െയ��ളള വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് നി��ാണ �വ��ന��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� നിലവി� െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ��

നി��ാണ �വ��ന�� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം വിശദാംശ�ം നിലവിെല �േരാഗതി�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ �ട�ി�ിട�� പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  വിവിധ സ��ാ�ക�െട കാലയളവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം

�ലെമ��് നടപടികളിെല കാലതാമസം കാരണ�ാ�ം മ� സാേ�തിക കാരണ�ളാ�ം

�ട�ി�ിട�� എ� പ�തിക� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകായിലാ�ി,  ബാ�േ�രി മ�ല��മായി ബ�െ�� ഉ���ടവ് പാലം നി��ാണ പ�തി

ഇ�ര�ി� വ�ഷ�ളായി �ട�ിയിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �ലെമ�� നടപടികളിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് െപാ�മരാമ�് - റവന� വ��കളിെല

ഏേകാപന��ാ�ി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

ഒ� ആ�� �ാനിന് �പം ന��ാ� േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ി��തിനായി ഈ സ��ാ� എ� �ക അ�വദി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ് എവിെട നി�് ആരംഭി�് എവിെടയാണ്

അവസാനി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി� ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡി�� കാ�ാേ�ാട് പാലം നി��ി��തിനായി

ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നട�ിയത്; ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ി� ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ് യാഥാ���മാ��തിനായി ഈ സ��ാ� അടിയ�രമായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാവിലകം താെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാവിലകം താെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിനായി

�ലം സ��ാറി�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ ���ി



ആരംഭി�ാ�� നടപടി േവഗ�ിലാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

നിലവി� എ� �പയാണ് അേ�ാ�് േറാഡിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�റിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളളത്;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി ഈ വ�ഷം

മാന�വാടി മ�ല�ി� അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

(സി) ഈ മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�ക�െട അ����ണിക� ���ിയാകാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി ��ത� �ക അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

നില�� മ�ല�ിെല പാല��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ിെല ബല�യം സംഭവി� പാല�ളായ കരിയ�േതാട് പാലം,  ത�ി�ടവ്

പാലം,  ��ടിേതാട് പാലം എ�ിവ അടിയ�രമായി �ന�  നി��ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഇവ ഓേരാ�ം സംബ�ി� ഫയൽ നടപടിക�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�� മ�ല�ിെല ��ി�ടവ് പാലം,  വഴി�ടവ് പ�ായ�ിെല ��ാംെപാ�ി പാലം എ�ീ

െ�ാേ�ാസ�ക��് അംഗീകാരം ന�കി �വ��ിക�  എ��ം േവഗം നട�ാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ാ�� പാലം

913. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ാ��  പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന���ാ��

നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനാ�� �ട� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ�ം

അപകടാവ�യി�� ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��  അടിയ�ിര

�ാധാന�േ�ാെട ���ിയാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?



വള�കാട് ദ�ീപിേല�് പാലം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി�െ��� വള�കാട് ദ�ീപിേല�് പാലം ഇ� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒേ�െറ വിേനാദസ�ാര വികസന സാധ�തക�  നിലവി�� ഈ ദ�ീപിേല�് ഒ� പാലം

പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാന�വാടി നിേയാജമ�ല�ിെല മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മലേയാര ൈഹേവ മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി� എ� കിേലാമീ�� �ര�ിലാണ്

നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ�മായി ബ�െ��് മാന�വാടി മ�ല�ി�  എെ��ി�ം നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ൈഹേവ പ�തി േവഗ�ി� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��� േറാഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െസ���  േറാഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നി��ി�ാ�  ഭരണാ�മതി ലഭി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���ിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷ�ം ഈ വ�ഷ�ം െസ��� േറാഡ് ഫ�ിനായി ശിപാ�ശ െച� േകാഴിേ�ാട്

ജി�യിെല ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േനാ��് കാരേ�രി - േത�ം��ി- മര �ാ�ി- പീടിക�ാറ-ക�ാടംെപായി� േറാഡിന് െസ���

േറാഡ് ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ക�ിയം�റം പാല�ിെ�റ �ന�നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ിയം�റം പാലം കാല�ഴ��ാ�  ഗതാഗത

േയാഗ�മ�ാതായി�ീ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാലം �ന�നി��ി��തിനായി എ� �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് സമ��ി�ി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പാലം �ന�നി��ി��തിനായി ഭരണാ�മതി�ം �േത�കാ�മതി�ം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�് ന�വാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ ���ി എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ���-ശിവ�രം-േതാല�-േപരാ�� േറാഡ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�  28.11.2017-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് ന��  1785

/2017/പിഡ��ഡി ഉ�രവ് �കാരം നബാ�ഡ് സഹായം ലഭി� െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി� മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല മ���-ശിവ�രം-േതാല�-േപരാ��

േറാഡ് നി��ാണ ���ി�െട െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) നി��ാണ ���ി എേ�ാ� ���ീകരി���വിധമാണ് നടപടിക� �േ�ാ� േപാ��െത�്

വ��മാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അപകടാവ�യിലായ പാല��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�� അപകടാവ�യിലായ പാല��െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാല��  �ന�നി��ി��തിന് ��ഗണനാ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ആയത്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല ഇ��പാലം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി�  �ിതി െച���ം ഒ� ��ാ�ിേലെറ പഴ����മായ

ഇ��പാല�ിെ� നിലവിെല േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ പാല�ിന് പകരമായി �തിയ പാലം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വളെരേയെറ ൈപ�ക �ല��� ഈ പാലം െപാളി�് ��ണി�റ ഹി� പാലസ് മ�സിയ�ി�

�ാപി�് സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി �തിയ പാലം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാഎ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ��റ�്-നിരേ��-മ�തായി പാലം േറാഡ് നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�  15.9.2017-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് ന��  1386/2017/pwd

�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� മ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ��റ�്-നിരേ��-മ�തായി

പാലം േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ക��ാേയാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി� കഴിേ�ാ എ�ം ഇെ��ി�  എേ�ാ�  നി��ാണ

���ി ആരംഭി�െമ�ം എേ�ാ� ���ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല പാല��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

�തിയ ഡീ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആയയി�-��റവിള പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�വാൻ കാലതാമസം എ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയയി�-��റവിള, ക�ി�റം എ�ീ പാല��െട �ലം ഏെ���� നടപടി�മ�� എ�ായി

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല��െട െട��  നടപടിക�  2018-2019  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

���ീകരി�ാ� കഴി�േമാ;

(ഇ) ആയയി�-��റവിള,ക�ി�റം എ�ീ പാല��െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല 2016 -2017 വർഷെ� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-2017 സം�ാന ബജ�ി� േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെതാെ� െപാ�മരാമ�്

���ികളാണ് ഉ�ായി��ത്;

(ബി) അതി� എ� ���ിക�െട പണി ആരംഭി�ി��്; അവ ഏെതാെ�;

(സി) ഇനി�ം ���ി ആരംഭി�ി�ി�ാ�വ�െട നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള നാഷണ� ൈഹേവ വികസനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള നാഷണ�  ൈഹേവ വീതി���തിെ� ഭാഗമായി ബാലരാമ�രം �ത�

വഴി��് വെര�ളള ഭാഗെ� നി��ാണ �വ��ന��െട േസാഷ�� ഇംപാ�് അസ�്െമ�്

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭാഗ�് �ലം ഏെ����തിന് എ� േകാടി �പ ആവശ���്;

(സി) വഴി��് �ത�  കളിയി�ാവിള വെര�ളള ഭാഗ�ിെ� അൈല�െമ�് ���ിയായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

നാഷണ� ൈഹേവ�െട �ാവ��ലം-ബാലരാമ�രം ഭാഗെ� നി��ാണ �വ��ന��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന  -  കളിയി�ാവിള നാഷണ�  ൈഹേവ�െട ര�ാം റീ�ായ �ാവ��ലം-ബാലരാമ�രം

ഭാഗെ� നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ഭാഗ�് എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് വീതി ���ത്;  ഇതിനാ�� �മി ഏെ����

നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന���� െട�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) കി�ബിയി� നി�ം ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ഇ) �ാവ��ലം ഭാഗ�് നി�ം േറാഡ് വീതി ���തിെ� ഭാഗമായി �ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�

��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ൈബപാസ്

926. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �തൽ തി�വന��രംവെര�� േദശീയപാത നാ�വരിയായി

വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി നി��ി�� േകാഴിേ�ാട് ൈബപാസിന് േക� ഉപരിതല



ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ��ത പ�തി�് േവ�ിവ��ത്; എ�േ��് പണി ആരംഭി�വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� കി�ബി വഴി�� പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ� മരാമ�് വ��ിെ� ഏെതാെ� ���ികളാണ് കി�ബി

യി� ഉ�െ���ി അംഗീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ; ഓേരാ ���ി�ം എ�

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� സംബ�ി� �ട� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇ�

സംബ�ി� ഫയ�ക� ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� കി�ബി �േഖന�� പ�തിക�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി കി�ബി �േഖന  2017-2018  �  �ഖ�ാപി� പി.ഡ��.ഡി.

വ��ക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വ��ക�  കി�ബി�്സമ��ി��തി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം സംഭവി�ി��

വീ� പരിേശാധി�് ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2017-2018 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി��ം ഇനി�ം കി�ബി�് സമ��ി�ാ��മായ േകാ�ാട്

മ�ല�ിെല പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിക�  കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി എേ�ാ�  സമ��ി�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�ം കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി�� െപാ�മരാമ�്

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�് ���ിയാ�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?



പാല�ാട് ജി�യി� കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  �  പാല�ാട് ജി�യി�  കി�ബി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-2018  �  കി�ബി �േഖന ��ത ജി�യി�  നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� ഏെതാെ�

പ�തിക� ���ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ; ���ിയാ�ാ� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�േമാ?

െത��ഴി-അ�വി�ര-കീഴാ�� റിംഗ് േറാഡ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  വ�ഷെ� കി�ബി േ�ാജ�ി�  ഉ�െ���ിയ പാറ�ാല മ�ല�ിെല

െത��ഴി-  അ�വി�ര-  കീഴാ��  റിംഗ് േറാഡിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;��ത േറാഡിെ� ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്

ബാ�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് കി�ബി�െട ഭരണാ�മതി ലഭിേ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

വേ�ാളി�ാലം നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് കി�ബിയി�  നി�ം

ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) വേ�ാളി�ാലം,  േച�പാലം എ�ിവ േച��് ഒ� ��റായി ഭരണാ�മതി�ായി ഡി.പി.ആ�

സമ��ി�വാ�  േകരളാേ��് േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് നി�േ�ശി�ത�സരി�് ഡി.പി.ആ�

സമ��ി�ക��ാേയാ; ��ത ഡി പി ആ� എേ�ാഴാണ് സമ��ി�ത്;

(സി) കി�ബി േബാ�ഡിെ� അ�� േയാഗ�ി�  വേ�ാളി�ാലം നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാവി��ന�് പാലം



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ കാവി��ന�്

പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് ഇ�വെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി

എേ�ാൾ സമ��ി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�തിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിൽ �ീസൗ�ദ േടാ�െല�്, േലഡീസ് െറ�് �ം എ�ിവ �ാപി��തിന്

െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം  2017  -2018  വർഷം ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം നിലവി�  ഇതിെ� ഓേരാ ���ിക�െട�ം �േരാഗതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�� െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

െകായിലാ�ിയിെല ആ�ി വികസന പ�തി �കാര�� നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം നി�േ�ശി�െ��

െകായിലാ�ി താ��് ആ�പ�ി ��മതി�, േഗ�് എ�ിവ�െട നി��ാണം, �ധാന�ല�ളി�

ബസ് കാ�ിരി� േക���െട നി��ാണം എ�ിവ െപാ�മരാമ� വ��ി� നടപടി നീ�ാ��

കാരണം ഇ�വെര�ം ഭരണാ�മതി ആകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് കാലതാമസം വ��ത് എ�െകാ�് എ�ം എവിെടയാണ് തടസെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?



��രി�� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �� െക�ിട നിർമാണം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിന് മലബാ� പാേ�ജ്

വഴി അ�വദി��ം െട�� നടപടി ���ീകരി��മായ െക�ിട�ിെ� പണി തട�െ�� വിവരം

��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഭരണാ�മതി ���ി നൽകി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ�

ഉ�ര��ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത അവധിയി� കഴി�� എ�ിനീയ�മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  എ�ജിനീയ�  വിഭാഗ�ിെല വിവിധ ത�ികകളി�  അനധി�ത

അവധിയി� കഴി��വ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അനധി�ത അവധിയി�  കഴി�� എ�ജിനീയ�മാ�െ�തിെര സ�ീകരി�� �ട�  നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� അസി��് എ�ജിനീയ� ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്

എ�് വ��മാ�േമാ?

അസി��് എ�ജിനീയ�മാ�െട ത�ികക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� എ� അസി��് എ�ജിനീയ�മാ�െട ത�ിക ഒഴി�് കിട���്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കിട�� ത�ികകൾ സമയബ�ിതമായി നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-2019  വ�ഷെ� ബജ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ തലേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഉ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്- ���ിക�െട �േരാഗതി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  കാലയളവി�  േകാ�ാട് മ�ല�ി�  പി.ഡ�ള�.ഡി യി�  നി�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി� ആ�ി വികസന ഫ�ിെല ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര ആരംഭി�ി�ി�ാ� എ� പ�തികളാ�ളളത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

െപാ�മരാമ�് �മി കേ��ം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉേപ�ി�െ�� �� പി.  ഡ��.ഡി

േറാ�ക�െട ഭാഗ��, നിലവിെല പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�  എ�ിവിട�ളി�  സ�കാര�

വ��ിക�, �ാപന��, ക�വട�ാ� എ�ിവ� കേ��കേയാ അെ��ി� സ��ം �മിേയാട്

േച��കേയാ െച� സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സം�ാന�് പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�െട എ� കേ����

കെ��ിയി��്;എ� ഏ��  �മി ഇത് വഴി അന�ാധീനെ��ി��്;  ഓേരാ േറാ�ക�െട�ം

അന�ാധീനെ�� �മി�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കേ�റിയ പി.ഡ��.ഡി �മി തിരി� പിടി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

പാ�ി�ാട് കടവ് പാല�ിെ� �ലം ഏെ���തി�� ന�പരിഹാരം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര താ��ിെല തി��റം �ാമപ �ായ�ിെല പാ�ി�ാട് കടവ് പാലം

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ���തി�� ന�പരിഹാരം നൽ��തിനായി

21/02/2017  �  അവാ�ഡ് പാ�ാ�ിെയ�ി�ം ബ�െ�� എ�ാവ��ം �ക നാളി�വെര

ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 19/4/2017 � ജി�ാ കള�� വിളി� േയാഗ�ി� പി.ഡ��.ഡി േറാ�സ് ആ�റ് �ി�ജസ്

വിഭാഗ�ി�  നി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��  ആ�ം തെ� പെ���ാതി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഉചിതമായ അ�ട� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പി.ഡ��.ഡി േറാ�സ്ആ�റ് �ി�ജസ് വിഭാഗ�ിെല ബ�െ�� ജീവന�ാ�െട

അനാ��ലം െപാ�ംവില നടപടിക�  ഡിേനാവ(ലാ�്)  ആയ വിവരം സ��ാരിെ�



��യി�െപ�ി�േ�ാ; വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആധാര രജിേ�ഷ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷം എ� ആധാര�� രജി�� െച�; ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാര രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ�� വ�മാനം ��വ�ഷേ��മായി താരതമ�ം െച�ാേമാ;

ആയതിെ� വ�മാന ന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േനാ�് നിേരാധനം സം�ാനെ� ആധാര രജിേ�ഷ�  േമഖലെയ എ�െന ബാധി�

എ�റിയി�ാേമാ; ഇേ�ാ� �ാ�് ഡ��ി എ� ശതമാനമായാണ് നി�യി�ിരി��ത്; ആയത്

�റ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

�ാ�്േപ��ക�െട �ാമം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�്േപ��ക��് �ാമം േനരി��േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� നിര�ി�� �ാ�്േപ��ക��ാണ് �ാമെമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാ�്േപ��ക�െട �ാമം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ ?

��� ജി�യിെല രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  എ� രജി�ാ�  ഓഫീ�ക�  വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

മ�ാേ�രി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് വിഭജനം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ�ാേ�രി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് വിഭജി�് പ���ിയി� �തിയ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

ആരംഭി�ണെമ�ാവശ�െ��് സമ��ി� നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് രജിേ�ഷ�  ഇ�െ���  ജനറ�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത

റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;  ��ത റിേ�ാർ�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മി�െട ആധാര�� ക���ൈറേസഷ� നട�� നടപടിക�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ആധാര��  ക���ൈറേസഷ�  നട�� നടപടിക�െട �േരാഗതിക�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� ആധാര�ളാണ് ക���റി� പക���ത്;ഇതിന് നി�ിത കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) രജിേ�ഷ�-റവന� വ��ക�െട ആഭി�ഖ��ി�  ഇതിനായി �േത�ക അദാല�ക�

സംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ജ�മമ�ാ��ം പ�യം ലഭി�ാ��മായ ആധാര��െട ക���ൈറേസഷ�  ഇേ�ാ�

നട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ��� ഇലേ�ാണിക് പാ��് - �ലേമെ����തിന് �ാംപ് ഡ��ി ഇളവ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ���  ഇലേ�ാണിക് പാ��ിെ� നി��ാണ�ിനായി

�ലേമെ����തിന് �ാംപ് ഡ��ി ഇളവ് ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി� െക.എസ്.െഎ.ഡി.സി

�െട അേപ�യിേ��  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് നിയമവ��ിേനാട് അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� നിയമ

വ��ി� നി�ം ലഭി� അഭി�ായം എ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ?

െറയി�േവ വികസനം

950. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ�െട പാതയിര�ി�ി��, െെവദ�തീകരണ പ�തിക�  എ�ിവ�െട

നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�ം ��ത ���ിക� ഏ�വ�ഷം �തലാണ് ആരംഭി�െത�ം

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� െറയി�േവ െെല�  േശഷി�െട എ� ശതമാനമാണ് ഇേ�ാഴെ�

ഗതാഗതനിരെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ഗമമായ ഗതാഗത�ിന് �തിയ തീവ�ിക� അ�വദി�െ��ി�േ�ാ; അ�വദി�ാ� ഇ�െ�

അവ�യി� �ഗമമായി സ��ീസ് നട�ാ� സാധ�മാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ വികസനം

951. �ീ.പി.െക. ശശി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�േരഷ് ���്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാതയിര�ി�്, �തിയ പാതക� ,പാതക�െട ൈവദ�തീകരണം �ട�ി െറയി�േവ വികസന�ിന്

അനിവാര�മായ പ�തികളി�  ഇ�വണ�ം സം�ാന�ിന് പരിഗണന ന�കാതി��

േക�സ��ാ� നടപടി �നപരിേശാധി�ാ� ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) ക�ിേ�ാട് േകാ� ഫാ�റി�് സം�ാന സ��ാ�  നാ��ി ��െ�ാ�ത് ഏ�ർ �ലം

ഏെ���് ന�കിെയ�ി�ം പ�തി ആരംഭി�ാ�  �ക വകയി��ാ� വിേവചനപരമായ

നിലപാട് തി��ാ� േവ� സ���ം െച��േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  -െറയി�േവ സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി�  െഡവല�്െമ�്

േകാ��േറഷ�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�ം അവയി�  ഏെത�ി�ം

പ�തി�് ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി��െട െറയി�േവ വികസനം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നി�് തി�വന��രം വെര ഉ��്  12  മണി �ത�  രാ�ി പ�് മണി വെര

െ�യി�ക� ഒ�ം തെ�യി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ാ�ി വഴി രാേമശ�രം,  ��വാ��-മ�ര,  മ�ര-മംഗലാ�രം,  പഴനി-എറണാ�ളം എ�ീ

��കളി� ��ത� െ�യി�കൾ അ�വദി�� കാര��ി� െറയി�േവ മ�ാലയ�ിെ� ��

�ണി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െഷാ��രി� യാ� അവസാനി�ി�� േവണാട് എ��സ് െ�യി� പാല�ാട് വെര നീ��



വിഷയം െറയി�േവ അധികാരിക�െട ��യി� െകാ�വ�േമാ;

(ഡി) �തിയതായി ���ീകരി�െ�� പാല�ാട് െപാ�ാ�ി ��ിൽ അധിക െ�യി�  അ�വദി��

കാര�ം െറയി�േവ അധികാരിക�െട ��യി�  െകാ�വരാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം- കന�ാ�മാരി പാത ഇര�ി�ി�� പ�തി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-  കന�ാ�മാരി പാത ഇര�ി�ി��  പ�തി�െട ഭാഗമായി െന�ാ�ി�കര

നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കാട് �ത�  അമരവിള വെര�� െറയി�  പാത�െട

ഏ�വശ�ാണ് �തിയ പാത വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െറയി�  പാത ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��് െന�ാ�ി�കര  -  കാ�ാ�ട േറാഡിൽ പാലം

പണി�േ�ാ� ഗതാഗതം ഏ� വഴിയാണ് തിരി� വിടാ� ഉേ�ശി��ത് ;

(സി) തി�വന��രം-  കന�ാ�മാരി പാത ഇര�ി�ി��മായി ബ�െ��് െന�ാ�ി�കര നിേയാജക

മ�ല�ിെല ��കാട് �ത�  അമരവിള വെര എ� ഏ��  �ലം ആണ് െറയി�േവ

ഏെ����ത്; അതി� എ� വീ�ക� ഉ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല െറയിൽേവ ഓവ� �ി�ജ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�ാടി�റം മാന�് മ�ലം െെബപാസി� റയി� ഓവ�

�ി�ജ് നി��ി��തിന്  10  േകാടി �പ അ�വദി� ഉ�രവിേ��  സ�ീകരി�് വ��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റയി�  ഓവ�  �ി��മായി ബ�െ�� �മി ഏെ����  നടപടികളി�  കാലതാമസം

ഉ�ാകാ�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;ഇത് പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െറയി�േവ പരീ�യി� മലയാളെ� ഒഴിവാ�ിയ നടപടി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദ�ിണ െറയി�െവ നട�� ��് ഡി.  ത�ികയിേല�� എ��പരീ�യി�നി�ം

മലയാളെ� ഒഴിവാ�ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി� നി�് ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം കി�� ��ത ത�ികയി� �ാേദശിക

ഭാഷയായ മലയാളെ� മാ�ം ഒഴിവാ�ിയത് മലയാളിക��് അവസരം ന�െ���� ഒ�



തീ�മാനമാകയാ�  ��ത തീ�മാനം പി�വലി�� കാര�ം േക�സ��ാരിെ�

��യി�െ���ി ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട എ�ം

956. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത വ��നവിെ� കണ�് ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� പഠി�� അധ�ാപക�െട മ��െട കണ�്

957. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�,എ�ഡഡ് ��  അധ�ാപക�െട മ�ളി�  െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�

പഠി��വ�െട കണ�് ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ� ശതമാനമാെണ�് അറിയി�േമാ;സ�കാര�

വിദ�ാലയ�ളി� പഠി��വ�െട ശതമാനെമ�യാണ്;ഇ�ര�ി� കണ�് ��ി�ി�ിെ��ി�

ആയത് ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ഇ�രം അ��ാപക�െട മ�െള

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  േച����മായി ബ�െ��് സ��ാ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട�ം

അ��ാപക�െട�ം ��ികെള െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  േച��് പഠി�ി��ത്

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിന് േബാധവ��രണം ഉ�െ�െട നടപടിക�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� അ��ാപക-അന��ാപക�ൾെ�െട എ� ജീവന�ാ�

നിലവി��്; അ��ാപക� എ�; അന��ാപക� എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി എ� േപെര പെ���ി�ാ�ം േസവനം

ഉറ�വ��ാ�മായി സ��ാരി�ം വ��ി�ം കഴി�; ഇവ� നട�ിയ �ഖ�മായ േസവന��െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  (അ��ാപക-അന��ാപക)  �വ��ി�� സ��ാ�  ശ�ളം



പ��വ�െട മ��  സ��ാ�  �ളി�  വിദ�ാഭ�ാസം േന��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  വ��ിെ�

നിരീ�ണം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസം സംര�ിേ�� സ��ാ�  നടപടിക�െട ഭാഗമായി വ��ിന് കീഴി��

സ��ാ�  ശ�ളം വാ�� ര�ിതാ��െട മ��  സ��ാ�  �ളി�  തെ� വിദ�ാഭ�ാസം

നട��തിനായി അവ��് േബാധവ��രണം ഉ�െ�െട എ�നടപടിക�  വ��് സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ?

േക� വിദ�ാഭ�ാസപ�തിക�െട സംേയാജനം

959. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസം പരിേപാഷി�ി��തിനായി ആരംഭി� േക�സ��ാ�  പ�തികളായ

സ��ശി�ാ അഭിയാ� (SSA),  രാ�ീയമാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ� (RMSA),  അ��ാപക

പരിശീലന പ�തി എ�ിവ സംേയാജി�ി�് ഒ� പ�തിയാ��തിന് േക�സ��ാ�

ആേലാചി��തായി അറിയാേമാ ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാന�ി�െട േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട സം�� ഉ�രവാദിത�മായ െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസം സം�ാന സ��ാരിെ� മാ�ം ബാധ�തയാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ിയാ�തി േപാള�ിറ�� ഹയ�െസ��റി �ളിെ� �വ��നം

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തിയിെല േപാള�ിറ��  ഹയ�െസ��റി �ളിെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;�ളിെ� നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ളിെല വിദ�ാ��ിക�  നിലവി�  പഠനം നട��ത് ഏെത�ാം േക��ളിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) 80% പ�ികജാതി/പ�ികവ�� വിഭാഗം വിദ�ാ��ിക� പഠി�� േപാള�ിറ�� ഹയ�െസ��റി

�� ഏെ���്, വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാര�� ഭൗതിക സൗകര�ം വിദ�ാ��ിക��്

ലഭ�മാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം



961. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ആയതിെ� ഒ�ാം ഘ��ി�

ഉ�െ�ാ�ി�ി�� ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം വ��ി�ി���മായി ബ�െ��

നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ ��ക�െട മാ���ാ�  ത�ാറാ��തിന് �മതലെ���ിയി�� ഏജ�സിക�

ഏെത�ാെമ�് വ�കതമാ�ാേമാ;

(സി) എ� ��ക�െട മാ�� �ാനാണ് കി�്േകാ ത�ാറാ�ിയി��െത�ം ഈ വകയി� കി�്േകാ �്

അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ക;

(ഡി) മ�് ഏെത�ി�ം സ��ാ� അംഗീ�ത ഏജ�സിക� മാ���ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ? എ�ി�

ഈ ഏജ�സിക� ഓേരാ�ി�മായി അ�വദി� �ക എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ��ക�െട നിലവാരം,വിജയശതമാനം,അടി�ാനസൗകര�ം എ�ിവ സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� പഠനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

����ിക��� അപകടമരണ ആ��ല�ം

962. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല ��ിക�െട ര�ിതാ���് അപകടമരണം

സംഭവി�ാ� ��ിക��് �ട� പഠന�ിന്  50000/-  �പ �ഷറി നിേ�പം ന��� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന��  നാളി�വെര നട�ിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം എ� േപ��് ആ��ല��� ലഭ�മാ�ിയി��്?

��വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാക� നിര�്

963. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�് നാളി�വെര ��  വിദ�ാ��ിക�െട

െകാഴി�േപാക� നിര�് എ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േലാവ�ൈ�മറി,  അ��ൈ�മറി.,  ൈഹ��  തല�ളിെല െകാഴി�േപാക�  നിര�്

ന�കാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െ�� ��ിക�െട െകാഴി�േപാക�  നിര�്  2017-18



സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

����ിക��� വിവിധ പ�തിക� സംബ�ി�് േബാധവ�കരണം

964. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��ായി ആവി�രി�ി�� വിവിധ പ�തികളായ േ�ഹ���ം,  വനിതക�

�ഹനാഥരായ ��ംബ�ളിെല ��ിക��� വിദ�ാഭ�ാസ സഹായ പ�തി,  വിദ�ാകിരണം,

വിദ�ാേജ�ാതി എ�ിവ സംബ�ി�് പല �� അധി�ത��ം അറിവി�ാ�തിനാ�, അ�ഹരായ

പല വിദ�ാ��ിക��ം ആയതിെ� ആ��ല��� ലഭ�മാ��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� സാ�ഹ�നീതിവ��മായി ഏേകാപി�ി�് നട�ിലാ��തി�ം,  ആ��ല���

അ�ഹ��് ലഭ�മാ��തി�ം ആവശ�മായ േബാധവ�കരണം �� അധി�ത��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാേജ�ാതി,  വിദ�ാകിരണം പ�തിക��് ബ�ജ�് വിഹിതം �റവായതിനാ�, അേപ�ി��

��വ�  വിദ�ാ��ിക��ം ആ��ല���  ലഭ�മാ�ാ�  കഴി��ി� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ?

ത�ിക ന�െ�� അ��ാപക�െട �ന�വിന�ാസം

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

ന��േമാ:

എ�ഡഡ് ��കളി� ��ിക�െട �റവ് കാരണം ത�ിക ന�െ�� എ� അ��ാപകെരയാണ്

�ന�വിന�ാസ�ി�െട സംര�ി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;  ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഇ��ി���്

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

ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഇ��ി���ക�െട  (ഡയ�്)  �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��ത്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല പ�തിയിലധികം അ��ാപക ത�ികക�ം ഇേ�ാ�  ഒഴി�കിട��

സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് വ�ഷമാണ് ഡയ�ി�  അവസാനമായി അ��ാപക നിയമനം നട�ത്;ആെക എ�

അ��ാപക ത�ികകളാണ് ഡയ�ി�  ഉ�ത്;  അതി�  എ� ത�ികക�  ഇേ�ാ�

ഒഴി�കിട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഇേ�ാ� ഡയ�് �േഖന നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ഡയ�കളി�  ഗ�് അ��ാപകെര നിയമി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര�ം



ഭാവിയി� പരിഗണി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈഹ��തല�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാക�

967. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��തല�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാക�  നിര�് ഉയ��വ�� �വണത

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് കാരണെമെ��ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െകാഴി� േപാ�� വിദ�ാ��ികെള കെ��ി തിരിെക വിദ�ാലയ�ളി�

എ�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം വിദ�ാ��ികെള

��കളി� തിരിെകെയ�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��കളിെല വിവിധ തല�ളി�  നി�� വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി� േപാക�  നിര�്

�റ��തി�ം വിദ�ാ��ികെള ��കളി�  തിരെകെയ�ി��തി�ം �േത�ക പരിഗണന

ന��േമാ?

�ീ ൈ�മറി �ാ�കളിെല അ��ാപക - വിദ�ാ��ി അ�പാതം

968. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളിെല �ീ ൈ�മറി �ാ�കളിെല അ��ാപക - വിദ�ാ��ി അ�പാതം എ� എ�്

െവളിെ���േമാ ;

(ബി) നിരവധി �ീ ൈ�മറി��കളി� ഇ��േറാളം ��ികെള പഠി�ി��തിന് ര�് അ��ാപികമാ�

മാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ീ-ൈ�മറി ��കളിെല അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാത�ിന് അ�സരി�് അ��ാപികമാെര

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല ��കളി� അടി�ാന സൗകര�ം

969. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക�  െെഹെടക് ആ�� സാഹചര��ി�, മലബാ�  േമഖലയിെല

അടി�ാന സൗകര�മി�ാ� ��കെള സംബ�ി�് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അ�രം ��കളി�  അടി�ാന സൗകര�ം ഉറ�ാ��തി�ം ��ക�



വികസി�ി��തി�ം എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

�� പാചകെതാഴിലാളി േവതനം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പാചകെതാഴിലാളിക�  വിവിധ ��കളിലായി േജാലി െച���് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��  പാചകെതാഴിലാളി േവതനം സംബ�ി� വിശദാംശ�ം,  മെ�െ��ാം ആ��ല��ളാണ്

പാചകെതാഴിലാളികൾ�് ന���െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��വ�  പാചകെതാഴിലാളികേള�ം �ിരെ���ി േസവന േവതന വ�വ� ന�കാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

�� ��ിക��ളള അപകട ഇ��റ�സ്

971. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� ��ിക��് അപകടമരണം സംഭവി�ാ� അപകട ഇ��റ�സ് പ�തി�കാരം ലഭി��

ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം  2011-16  വ�ഷ�ി�  മരണെ�� ��ിക�െട ര�ക��ാ���്

ലഭ�മാ�ാ� കഴി�ി�ി� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� വ��മായ മാ��നി�േ�ശ�� �� അധി�ത��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��കാല�് െപാ�ാനി�ഴയിെല അപകട�ി�ം  ,  േനരേ�,  വി�ാ��

എസ്.എ�്.എസ്.എസിെല ��ികൾ ഉൾെ�� േതാണി അപകട�ി�ം മരണെ�� ��ിക�െട

േപാ�േമാ��ം കള��മാ�  ഇടെപ�് ഒഴിവാ�ിയതിനാ�  േപാ�്േമാ��ം റിേ�ാ��് ഇ�ാ�

സാഹചര��ി� ഇ��റ�സ് �ക ന���തിന്ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നി ത�ാറാ��ി� എ�ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ഓ�ിസം െസ��ക�

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

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� സ�� ശി�ാ അഭിയാെ� ഭാഗമായി ഓ�ിസം െസ��ക� ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത െസ��ക� എവിെടെയാെ�യാെണ�ം ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക��് ന���

സൗകര��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?



മികവിെ� േക��ളാ�� ��ക�

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

ന��േമാ:

�തിയ സാ��ിക വ�ഷം മികവിെ� േക��ളാ��തി�ം ഭൗതിക സാഹചര���

െമ�െ����തി�ം ��കെള പരിഗണി��േ�ാ;എ�ി� ഇതി�� മാനദ�ം എ�ാണ്  ;

കാ�ാ�ട മ�ല�ി� നി�ം ഇ�ര�ി� ഏെത�ാം ��കെളയാണ് പരിഗണി�ി��ത്?

നില�� മ�ല�ിെല ��കളിൽ �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�് �ണി�്

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

ന��േമാ:

(എ) നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��കളാണ് �ഡ�്സ് േപാലീസ് േകഡ�്

(എസ്.പി.സി  )-  �് അേപ� ന�കിയത്;  ആയത് അ�വദി�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  എ.ഇ.ഒ ഓഫീസി�  എ�ഡഡ് �ളിെ� നിയമന��െട അ�വ�  ലഭി��തിന്

കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഈ ഓഫീസിെല ഫയ�കളി�  െപെ��്

തീ��് ക��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില��  എ.ഇ.ഒ ഓഫീസ് വിഭജി���മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� നിജ�ിതി എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ത� പ��ാം തരം വെര�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴിലാ�ാ� നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) �രിപ�ം ��കളി�ം,ൈ�മറി,  ൈഹ��  ,ഹയ�  െസ��റി,െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റി �ട�ിയവ വിവിധ �ാപന�ളായി �വ��ി��ത് �ല�� ��ി��്

സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ��ത� പ��ാം തരം വെര�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴിലാ�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;എ�ി�

അതിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�� ബ�ജ�് വിഹിതം

976. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�്  2016-17, 2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�്

എ� �കയാണ് വകയി��ിയത്;  ഇതി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം എ� ശതമാനം

െചലവഴി�ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�്  2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയത്; ഇതി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം

എ� ശതമാനം െചലവഴി�ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�്  2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  �ാഥമിക

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയത്; ഇതി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം

എ� ശതമാനം െചലവഴി�ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�്  2016-17,  2017-18  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സാേ�തിക

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�് എ� �കയാണ് വകയി��ിയത്; ഇതി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം

എ� ശതമാനം െചലവഴി�ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ഉ�െ�െട

ന��� േക� സഹായ�ി� എ� േകാടി �പ�െട �റവ് വ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�� േക� ഫ�് െവ�ി �റ���ലം ഉ�ായ �തിസ�ി

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ശാ�േപാഷിണി ലാബ് �ാപി�ാൻ നടപടി

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

ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  വ�ഷ�ി�  എം.എ�.എ.മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി�  നി�ം

മ�ല�ിെല ഒ� �ളി� ശാ�േപാഷിണി ലാബ് �ാപി�ാ� അ�് ല�ം �പ വീതം നീ�ി

വ�ാ� നി�േ�ശ��ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി നട�ാ� ആെരയാണ് നി��ഹണ ഏജ�സിയായി നി�യി�ി��ത്;

(ഡി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലനി���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല ��� െച�്െസ�



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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല ���  െച�്െസ�ി�  ആവശ�ാ�സരണം ഉേദ�ാഗ�െര

നിയമി�ാ���ലം ഫയ�കളി�  യഥാസമയം തീ��ക��ി��തിന് ��ി��് േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െസ�നി�  എ� ജീവന�ാ�െ��ം,  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ�െട �റവ്

ഉെ���� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(സി) ���  െച�്െസ�ി�  ആവശ�ാ�സരണം ജീവന�ാെര നിയമി�്,  തീ��ാകാെത��

ഫയ�കളി�  യഥാസമയം തീ�� ക��ി�വാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�

980. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� എ�ാ ��ക�ം അട�് ���തിന്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളി� അ�� അ��യന വ�ഷം �ത� വിദ�ാ��ികെള �േവശി�ി��ി�ാെയ�്

ഉറ�് വ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് ;

(സി) സ��ാരിെ� അംഗീകാരം കി��തിന് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത ��കളി� അവശ�ം

േവ�ത്;

(ഡി) അട�് ��� ��കളി�  േജാലി െച�� പതിനായിര�ണ�ിന് ജീവന�ാ�െട കാര��ി�

എെ��ി�ം ആശ�ാസ നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ?

ൈഹെടക് ��ക�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ൈഹെടക് ��ക��് അ�മതി

ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ൈഹെട�് �ാ�്�റിക�



982. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം,  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെട�് ആയി മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ൈഹെടക് ��

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ാരാ� നിലവാര�� ൈഹെടക് �ളാ�ി മാ��തിനായി ചാല�ടി മ�ല�ി�  നി�

നി�േ�ശി�് അ�മതി ലഭി�ി�� ചാല�ടി െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിെ� നി��ാണം

ആരംഭി��തിനാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ാ�ാ� േപാ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� എ�.പി/�.പി.  ��കളി�, ൈഹെടക്

നിലവാര�ിേല�യ���തിനായി നി�േ�ശി�െ��,  െകാര�ി പ�ായ�് എ�  പി �ളി�,

��ത പ�തി ആരംഭി��തിനാ�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ൈഹെട�് �ാ�് �റിക�

984. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : 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 ഇതിനകം എ� �ാ�് �റികളി� ���ികരി�ി��് ;

(ബി) സം�ാനെ� എ� ��കളി� ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് ; ഇതിെല�ാം

�ടി എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെട�് ആ�ിമാ�ം ;

(സി) 8 �ത� 12 -� �ാ�് വെര�� �ാ�് �റിക� ൈഹെട�് ആ�ി മാ��തിന് എ� േകാടി

െചലവ് വ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത് ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

അ�ാദമിക് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��കൾ

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ാദമിക് മികവ് ഉറ�വ���തിനായി സ��ാ� നി�േ�ശി� രീതിയി� അ�ാദമിക് മാ��

�ാ� ത�ാറാ�ി �കാശനം െച� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ��ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഓേരാ ��ം ത�ാറാ�ിയ മാ��  �ാ�  �കാരം അ��യനം നട�� എ�റ� വ��ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം അ�ാദമിക് മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ാ� ��ക�െ�തിെര േവ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

സൗജന� �ണിേഫാം പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാം �ാ�് �ത� എ�ാം �ാ�് വെര�� ��ിക��് സൗജന� �ണിേഫാം ന���തിനായി

2017-18 വ�ഷം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ിക��ാണ് ��ത പ�തി �ലം �േയാജനം ലഭി�ി��െത�ളള വിശദവിവരം

നൽ�േമാ?

ഒ�താം �ാസ് വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

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

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഒ�താം �ാസ് വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

െമ�െ����തിനായി ഏെത�ി�ം േബാധന പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാഡമിക് മാ�� �ാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�വിദ�ാലയ��ം അ�ാഡമിക് മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിന്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ ;ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതി� എെ��ാം ഉ�െ�ാളളണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പാഠ�  -  പാേഠ�തര �വ��ന��  മാ��  �ാ�  അടി�ാനമാ�ി നട�ണെമ�്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�ാഡമിക് മാ��  �ാ�ക�  പരിേശാധി�് �ട��വ��ന��  നട��തിനായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ �െട �വ��നം



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിഹിതം ലഭി�ാ�തിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� എസ്.എസ്.എ �െട

�വ��നം അവതാള�ിലായി എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ �തിസ�ി

മറികട�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എസ്.എസ്.എ �െട േക�വിഹിതം �നഃ�ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എസ്.എസ്.എ �േഖന നട�ിലാ�� �തന

വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി മ�ല�ിെല �ാ��് ��

990. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  ��ക�ം �ാ��ാ�ക എ� ല��ം എ�് ൈകവരി�ാനാ�ം എ�്

പറയാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് / സ��ാ� ഹയ� െസ��റികേള�ം ൈഹ��കേള�ം പ�തി�െട

ആദ� ഘ��ി� എെ�ാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് െതരെ���ിരി��ത്

; ഒ�ാം ഘ� പ�തി എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�് പറയാേമാ ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെതാെ� ഉപകരണ�ളാണ് ഓേരാ �ാ��് �ാസ് �റി�ം സ��ാ�

ന���ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ാ��് �ാസ് �റി അ�വദി��തിെ� ഭാഗമായി �� അധി�ത� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്

ഒ���ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിയി� േപര് ഉ�െ��� ൈഹ�� / ഹയ� െസ��ഡറി ��ക��്

�ാ��് �ാസ് �ം ഉപകരണ�� എ�ിെന ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്.

(എഫ്) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല സി എം എസ് ൈഹ��, എബേനസ� എ�് എസ് എസ്

ഈ�ി�വട് (എ�് എസ് എസ് വിഭാഗം) , എ� എസ് എസ് എ�് എസ് എസ് വാ�ര് (എ�്

എസ് എസ് വിഭാഗം) എ�ീ ��ക� പ�ികയി� ഉ�െ�ടാ�തിനാ� ഇവിെട എ�െനയാണ്

�ാ��് �ാസ് �ം ഉപകരണ�� ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പരീ�ാ നവീകരണ പ�തി

991. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സ��ാ�  നട�ിലാ�� പരീ�ാ നവീകരണ പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിെകാ�് നിലവി�� പരീ�ാ സ�ദായ�ി�  നി�ം വ�ത��മായി

വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ാ�� േന��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ിക��് സ�യം വിലയി��ലിന് സഹായകമാ���ം സ��ം നിലപാ�ക�  ��ി���ം

അവതരി�ി��തിന് ഉത���മായ േചാദ���  ഈ വ�ഷെ� േചാദ�േപ��കളി�

ഉ�െ�ാ�ി��േ�ാ;

(ഡി) േ�സ് മാ��് ന��� വിഷയ�ി�  എ�് മാ�മാണ് വ��ിയി��ത്;  ഈ മാ�ം പഠന

വിഷയ���് ��ത�  �� േക�ീകരി�വാ�  വിദ�ാ��ിക��് സഹായമാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ചി�ർ മ�ല�ിെല െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസനയ�ം പ�തി

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വികസന യ�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി ചി��  നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആയിര�ിലധികം ��ിക�  പഠി�� ഗവെ��് ഹയ�െസ��ഡറി ��  ത�മംഗലം,

ന�ിേയാട് ഗവെ��് ൈഹ��  ,  െകാഴി�ാറ ഗവെ��് ഹയ�െസ��ഡറി ��  എ�ീ

��ക� ൈഹെടക് ആ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട പ�തി �വ��ന��

993. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നട�ി� വ��ിയ പ�തി �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി ��് േകാടി

�പ അ�വദി�െ�� െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട പ�തി

�വ��ന�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം നി��ാണ�വ��ന�� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മ�ല�ിെല മികവിെ� േക��ളായി െതരെ���െ�� െകായിലാ�ി ഗവ�െമ�്

െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�ം കീ��  ഗവ�െമ�് �.പി.  �ളി�ം അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി സമ��ി�െ�� പ�തി�െട �പ േരഖ�് കി�ബി യി�  നി�ം

അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ ര� വിദ�ാലയ�ളി�  എ� േകാടി �പ�െട

പ�തി�ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



െപരിേ�ാ�് അ�വദി� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��

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

ന��േമാ:

(എ) പ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല െപരിേ�ാ�് അ�വദി� േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��

�ട��തിന് ആവശ�മായ ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക�  ഏ�വെര ആെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് െസ�നിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിന് ആവശ�മായ ത�ിക ��ി��തി�� ഫയ�  നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി�കാരം അ�വദി� ഫ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സ��ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി�കാരം 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േക�ം അ�വദി�

ഫ�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  നാളി�വെരയായി എ� േകാടി �പ േക��ി�  നി�ം ലഭി�;  ആ�പാതികമായി

ലഭിേ�� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സം�ാന�ിന് അ�വദി� �കയി� നി�ം എ�േകാടി

�പയാണ് േക�സ��ാ�  �റവ് വ��ിയത്;ഇതി�� കാരണം അറിയി�ി��േവാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  �കയിൽ �റവ് വ��ിയത് സംബ�ി�് േക�സ��ാ�  ന�കിയ ക�ിെ�

പക��ക� ന�കാേമാ?

പാഠ��ക വിതരണം

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

ന��േമാ:

(എ) പാഠ��കം അ�ടി�് വിതരണം െച� വകയി�  േകരള ��് ആൻഡ് പ�ളിഷിങ്

െസാൈസ�ി�് 2010 �ത� എ� േകാടി �പയാണ് ന�കാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) അ�� അ��യനവ�ഷം അ�ടി ആെരയാണ് ഏ��ി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പാഠ��ക�� എ� ഭാഗമായാണ് അ�ടി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാഠ��ക അ�ടി�െട �ക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് േനരി�് നൽ�� രീതി സം�ാന�്

നട�ാ�േമാ ?



�ീൈ�മറി വിദ�ാ��ിക�െട പാഠ��കം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  എ� �ീൈ�മറി ��ിക�  പഠി���് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീൈ�മറി വിദ�ാ��ിക��് ആവശ�മായ പാഠ��കം നിലവി�  സ��ാ�  ന���േ�ാ  ;

പാഠ��കേമാ അെ��ി�  മതിയായ മാ�� നി�േ�ശ�േളാ ഇവർ�് ന�കാ�  ആവശ�മായ

നടപടി സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

998. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�� അധ�യന വ�ഷേ��� പാഠ��ക��െട അ�ടി

���ിയായി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��കളി�  വിതരണ�ിനായി ഇവ എ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� സമയ�മ�ം വ��് ഓ�ഡ�ം ��ക അ�ടി �മതല�� െക.ബി.പി.എസ്-ന്

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അഭിമാനാ�ഹമായ ��ത േന�ം ൈകവരി��തിന് എെ��ാം ഏേകാപന �വ��ന�ളാണ്

നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�. പി. ��ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�യ���തിന് നടപടി

999. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലയി� ഏ��ം ��ത� അ� - ഇ�േണാമിക് ��ക�

ഉ�ത് എ�. പി. വിഭാഗ�ിലാെണ�് �ചി�ി�� കണ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�. പി.  ��ക�െട നവീകരണ�ി�ം അ�-ഇ�േണാമിക് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട

എ��ി�  വ��ന��ാ��തി�ം �േത�കമായി എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ്

േമഖലയിെല എ�. പി.  ��ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�യ���തി�ം ഭൗതിക സാഹചര�ം

െമ�െ����തി�മായി �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;  എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� വ��

നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.ജി. സ് ��കെള ശി�സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

1000. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ് ��കളിെല �ീ.െക.ജി.,  എ�.െക.ജി.,  �.െക.ജി.  എ�ിവെയ

ശി�സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ നിയമ�ിെല നിബ�ന�് വി��മായി ഇ�രം സ് ��കളി�  �േവശന പരീ�

നട�ി ��ികെള �േവശി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ിന് എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം സ് ��കെള നിയ�ി��തിന് സ��ാരിന് നിലവി�� അധികാരം

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇത് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തി�� സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�്എ�്എ -ഇം�ീഷ്-ഒഴി�കളിെല നിയമനം

1001. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� നിലവി� എ�്എ�്എ- ഇം�ീഷിന് എ� ഒഴി�ക� ഉ�് ; പി എ�്സി

�് റിേ�ാ��് െച�ത് എ� എ�ം;

(ബി) പി. എ�്. സി േനരി�� നിയമനം വഴി എ�്എ�്എ ഇം�ീഷിെ� എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ്

നിക��ത് ;

(സി) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ നിയമം അ�സരി�് ഇം�ീഷ് ഭാഷയാേണാ അഥവാ േകാ൪ സ��്

ആേണാെയ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഇം�ീഷിന് ഒ� ത�ിക േപാ�മി�ാ�  29 ഗവ�െമ�് ��കളി� ഇം�ീഷിന് അ��ാപകെര

നിയമി�ാ�ം ത�ിക ��ി�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ നടപടിക�

എെ��ാം ;

(ഇ) GO(Rt)  No.  521/2018  /GEDN  dt  01.02.2018  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം

േപാ�്ക�േവ൪ഷ൯  ,  ഇ�൪ ഡി�ി�്�ാ൯�൪ ത�ികകളിേല�് േയാഗ�രായ

ഉേദ�ാഗാ��ികളിെ��ി� പി എ�്സി വഴി േനരി�് നിയമനം നട�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ ഉ�രവ് �കാരം പി എ�്സി വഴി േനരി�� നിയമനം എ� ശതമാനമാണ് ;

(എഫ്) തി�വന��രം ജി�യി� എ�്എ�്എ ഇം�ീഷിെ� സ��ാ� അംഗീ�ത ത�ികക�െട എ�ം;



േജാലി െച�� അ��പക�; അവ� േജാലി െച�� ��ക�െട വിവരം എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഇം�ീ�ഭാഷാ അ��ാപക�െട നിയമനം

1002. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള എഡ�േ�ഷ�  ��സ്  (KER)  അമ�്െമ�്  GO  (P)  No.149/2003/G.Edn  dt

6/6/2003  (Kerala  Gazette  Extra  ordinary  Vol-48  No.1001  dt  9/6/2003)

�കാരം ൈഹ��  വിഭാഗ�ി�  ഇം�ീഷ് ഭാഷയായി പരിഗണി�ി�െ��ി�ം ആയ�

നട�ാ��തി� എെ��ാം തട��ളാണ് നിലവി� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നിലനി�െ� ഇം�ീഷിെന േകാ�  സ��് വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ���ി േകരള

എഡ�േ�ഷ� ��സിന് വി��മായി �ാഫ് ഫിേ�ഷ� നട�ാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള എഡ�േ�ഷ�  ��സി�  ഒ� േഭദഗതി വ�ാ�  ആയത് �ാബല��ിലാകാ�  എ�്

കാലതാമസം േവ�ി വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� ഇം�ീഷ് ടീ�� േപാ�ം ഇ�ാ� നിരവധി ൈഹ��ക� ഉ�് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇം�ീഷ് പഠി�ാ�� ��ിക�െട അവകാശം സംര�ി��തിന് ഇം�ീഷ് അ��ാപകെര

നിയമി�വാ� നടപടിെയ��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� ൈവകല��� ��ിക��ായി പ�തിക�

1003. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവകല��� ��ിക�െട സമ� വികസന�ിനായി വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  ഏെതാെ�

പ�തിക�ം പരിപാടിക�മാണ് ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�/പരിപാടിക�  സം�ാനെ� എ� ��കളി�  നട�ിലാ�ി എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�സ് � അ�വദി� ഹി� ഏരിയ ��ക�

1004. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2010-ന് േശഷം ഹി�  ഏരിയയി�  എ� സ��ാ�  ��കളി�  �സ് � അ�വദി� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2010-ന് േശഷം �സ് � അ�വദി� ��ക� ഹി� ഏരിയ�െട ലി�ി� ഉ�െ��ി�ി� എ�

വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ ?



�സ് വ� �േവശന�ിന് ഏകജാലക സംവിധാനം

1005. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല �സ് വ�  �േവശന�ിന് ഏകജാലക സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� എ�� തീ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല വിദ�ാ��ി �േവശന�ി� �താര�ത ഉറ�വ���േതാെടാ�ം ഏകീ�ത

ഫീസ് ഘടന നി�യി� ന���തി�ം ആയത് പരസ�െ����തി�ം നട�ിലാ��തി�ം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ��െട ഏേകാപനം

1006. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി, ൈഹ�� വിഭാഗ�� ഒ� �ളി� ��്

വ��കളിലായി �വ��ി��തിനാ� ഏേകാപന�ി�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ഈ ��് വ��ക�ം ഒ� വ��ിെ� കീഴി�

െകാ� വ��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ിെല െട�ി�� ഹയ�െസ��റി �� േകാേളജ് ആയി ഉയർ�ാൻ നടപടി

1007. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

അ�� മ�ല�ിെല േച�ംപളളി�റം പ�ായ�ി� �വ��ി�� െജ.എ�്.ആ�.ഡി -�െട

െട�ി��  ഹയ�  െസ��റി ��  േകാേളജ് ആയി ഉയ���തി�ളള െ�ാേ�ാസ�

ലഭി�ി�േ�ാ;  ആയത് പരിേശാധി�്��ത ��  േകാേളജായി ഉയ���തി�ളള

സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അനധ�ാപക നിയമനം

1008. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��ഡറി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല അനധ�ാപക ത�ികക�  നിലവി�  എ�െയ�ം

ഒഴി�കിട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ത�ികക� ��ി�ി�െ��ി� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അതി�നി�ം എ�യാ�കെള നിയമി� എ�്



വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ാെയ�ി� നിയമന നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� കേലാ�വ �വ��ന���ായി പിരിെ��� �ക

1009. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  അ��യന വ�ഷ�ളി�  േകരള സ��ാ�  നട�ിയ ��

കേലാ�വ�ി� പെ��� �ു�ിക� എ� ; ഇതി� ഭാഗമായ ഉേദ�ാഗ�� എ� ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കേലാ�വ ഇന�ി� 9,10,  �സ്  1,  �സ്  2 �ട�ിയ �ാ�ക� ഉ�െ�െട പിരിെ���

കേലാ�വ വിഹിതം എ�, എ� �ക നി�യി�; എ� ലഭി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  കേലാ�വ �വ��ന���ായി ലഭി� സ��ാ�

വിഹിതം എ�;  മ� വ��കളി� നി�് ഉേ�ശി� �ക  ;ലഭ�മായ �ക  ;  അ�ീ�ക� ഉ�െ�െട

ക��ിക� താെഴ തലം �ത� സം�ാന തലം വെര ലഭ�മായ �ക;  മ� വ�� നി�േ�ശ��

�കാരം പിരിെ��� �ക എ�ിവ എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2018-19  വ�ഷ കേലാ�വം ��മ�താ�ാ�ം നി�യി� �ക യഥാസമയം പിരിെ���ാ�ം

എ� നടപടിക� സ��ാ�ം വ��ം സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�� കലാേമളയി� കാ�ാര�ി നാടകം

1010. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� തനത് നാട�  കലാ�പമായ കാ�ാര�ി നാടകം ��  കലാേമളയി�

ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) പരിഗണനയിലിെ��ി� ആയത് പരിഗണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കേലാ�വ�ി�െട െമഡി��-എ�ിനീയറിംഗ് അ�ിഷ�

1011. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് െമഡി��-എ�ിനീയറിംഗ്  (സ��ാ�/സ�കാര� േമഖലകളി�)

രംഗ�് അ�ിഷ� േവ�ി കേലാ�വ�ി� പെ����തിനായി പണ��വ� ��ത രംഗം

കാലാകാല�ളായി ൈക�ട�� �വണത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �വണത തട�വാ�ം ��ത രംഗ�് �ാവീണ�ം െതളിയി��വ��് മാ�ം അവസരം

ഉറ�വ��ാ�മായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� �വ��ന�� എെ��് വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ�ര�ിെല സ��ാ� നി�േ�ശ��� വി��മായി �വ��നം നട�ിയതായി ഈ സ��ാ�

കാലയളവി�  കെ��ിയവ�  ആെര�ാം;  എ� നടപടിക�  ഇവ�െ�തിെര നാളി�വെര

സ�ീകരി�;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�� കേലാ�വ�� ��രഹിതമായി നട�വാ� നടപടി

1012. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ��  കേലാ�വം ��രഹിതമായി നട��തിന് വിജില�സ് കവേറജ്

സഹായകമായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18-െല സം�ാന ��  കേലാ�വ�ി�  ബാലാവകാശ ക�ീഷെ� േപരി�  ലഭി�

അ�ീ�ക�  വ�ാജമാെണ�് കെ��ിയതിെന �ട��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ��ത അ�ീലിെ� അടി�ാന�ി�

മ�രി�വ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കേലാ�വ േവദിയിെല വിധി നി��യ�ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� അനധി�ത ഇടെപട�ക�

നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇ�രം ഇടെപട�ക�  കെ���തി�  കേലാ�വ

മാ�വലി� വ��ിയ പരി�ാര�� എ� മാ�ം സഹായകമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കേലാ�വമാ�വലി� വീ�ം പരി�ാര�� െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�� കേലാ�വ�മായി ബ�െ�� പരാതിക�

1013. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം സബ് ജി�, ജി�,സം�ാന തല�ളി�� �� കേലാ�വ�മായി ബ�െ��് എ�

പരാതിക� ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിധിക��ാ�െള നി�യി�തി�  േപാരാ�ക�  ഉ�ായതായ പരാതിക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�� നടപടിക� എെ��ാം;

(സി) സബ് ജി�,  ജി�,  സം�ാനം എ�ിവിട�ളി�  വിധിക��ാ�െള നി�ിയി�� രീതി

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കഴി�വ�ഷം ഇ�ര�ി�  ലഭി� പരാതിക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�േപ��്

എതിെര നടപടി എ��ി��്?

ലി�ി� ൈക�് ഐ.�ി �ാ�ക�

1014. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ ��ിെ� ഭാഗമായി ൈഹ��കളി� ലി�ി� ൈക�് ഐ.�ി

�ാ�ക� �ട��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�് നട�ിലാ�ിയ  'ഹായ് �� ��ി��ം'  പ�തി പരി�രി�ാേണാ ലി�ി�  ൈക�് പ�തി

നട�ിലാ��ത് ;

(സി) ��ത ലി�ി� ൈക�് ��ിേല�് ��ികെള െതെര����ത് എ�് അടി�ാന�ിലാണ് ?

ആർ.എം.എസ്.എ.�ം എസ്.എസ്.എ.�ം ഏകീകരി��തി�� �വ��നം

1015. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആർ.എം.എസ്.എ.�ം എസ്.എസ്.എ.�ം ഏകീകരി��തി�� �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം േക� സ��ാ�  ആർ.എം.എസ്.എ-�് േവ�ി എ� �പ

അ�വദി�െവ�ം അതി� നി�് എ� �പ െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷം �.പി.  ��കെള ൈഹ��കളാ�ി ഉയ���തിന്,  ഫ�ിന് േവ�ി

േക��ിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ക�െട പ�ിക ജി� തിരി�് ന�കാേമാ; ഇതിന്

േക�ം മ�പടി ന�കിയി�െ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) �.പി.  ��കൾ ൈഹ��കളാ�ി ഉയ��ാ�  സം�ാന സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ലഹരി ഉപേയാഗം

1016. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��-േകാേളജ് തല�ളി�  വിദ�ാ��ിക��ിടയി�  ലഹരി ഉപേയാഗം വളെര വ��ി� എ�

റിേ�ാ��് ഗൗരവമായി വിദ�ാഭ�ാസവ��് പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  വ��്

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

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ �വ��ി�� ലഹരി വി�� ��ക�െട �വ��നം

ഊ��ിതെ����തി�ം ൈച�ഡ് ൈല�  മാ�കയി�  ഒ� േകാ�  െസ��  സംവിധാനം

ത�ാറാ�ി ആഭ��ര വ��മായി സഹകരി�് വിദ�ാ��ികെള ഈ വിപ�ി�  നി�ം

ര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

അ�� മ�ല�ിെല െപ��ളം ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി ��

1017. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) അ��  മ�ല�ിെല െപ��ളം പ�ായ�ിെല ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളിെന

മികവിെ� േക�െമ� നിലയി�  പരിഗണി�െ��തിെ� അടി�ാന�ി�  ��  അധി�ത�ം

പി.ടി.എ. ഭാരവാഹിക�ം �ഖ�മ�ി ഉ�ഘാടനം െച� ശി�ശാലയി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട

�ണ�കാരം പെ���കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിദ�ാലയ�ിെ� ഡിൈസ�, എ�ിേമ�്,  �ാ�, േ�ാജ�് എ�ിവ ത�ാറാ��തിന്

നാളി�വെര�ം ഒ� ഏജ�സിെയ�ം �മതലെ���ിയി�ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയിര�ിലധികം വിദ�ാ��ിക�  പഠി���ം െപ��ളം ദ�ീപി�  �വ��ി���മായ

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനെമ� പരിഗണന ന�കി ഈ വിദ�ാലയെ� മികവിെ� േക�മാ��തിന്

സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� ��് േകാടി �പ അ�വദി��തി�ം മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിന്

അംഗീ�ത ഏജ�സിെയ �മതലെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��ക� സ��ാ� ഏെ��� നടപടി

1018. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മലാ�റ�്, പാലാ�് എ�ീ �ല�ളിെല ��ക� സ��ാ� ഏെ���

നടപടി ��ീംേകാടതി ശരിവ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെ���� വകയി� ഓേരാ �ളിേ��ം മാേനെ��ിന് എ�് �ക വീതമാണ്

ന��വാ��ത് ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി ന��ി�  �വ��ി�� ��ത�

എ�ഡഡ് ��കെള ഏെ���വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

െവളിെ���േമാ ?

���നാട് �ാമപ�ായ�ി� �തിയ സ��ാ� ��

1019. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ���നാട് �ാമപ�ായ�ി� േലാവ� ൈ�മറി �ത� ഹയ�

െസ��റി തലം വെര�� ഒ� �തിയ സ��ാ� �� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  സ��ാ�  ��ക�  ഇ�ാ� മേ�െത�ി�ം നിേയാജക മ�ലം സം�ാന�്

നിലവി� ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ�ടയിെല ���നാട് �ാമപ�ായ�ി�  ��  ആരംഭി���മായി ബ�െ�� അേപ�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�േമ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ീമതി റഹീമ എ� അധ�ാപിക�് ശ�ളം ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി



1020. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ി�, െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെല ഫയ�  ന��  S2/156  തീ��ാ��തി��

കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീമതി റഹീമ വി.പി.  (എ�്.എസ്.എ,  (ഉ��)  ത�ി�നാടം,  മല�റം ജി�)  എ� അധ�ാപിക

കഴി�  7  വ�ഷ�ിലധികമായി ശ�ളമി�ാെത േജാലി െച�കയാണ് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; S2/156 ന�� ഫയ� തീ��ാ�ിയാ� മാ�േമ �ീമതി റഹീമ�് ശ�ളം

ലഭി� എ�ിരിെ� ��ത ഫയ� തീ��ാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ പി.എസ്.സി. �േഖനയ�ാെത�� നിയമനം

1021. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്,  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്,  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

എ�ിവിട�ളി�  പി.എസ്.സി.  �േഖനയ�ാെത എ�േപ�  േജാലി െച���്;  എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�് �േഖന�ം േകാ��ാ�് വ�വ�യി�ം ദിവസ േവതന വ�വ�യി�ം എ�േപ�

വീത��്; ഓേരാ ഡയറ�േറ�ി�ം നിലവി�� ��ത നിയമന�� എ�;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �േഖനയ�ാെത�� നിയമന�ളി�  പാലി� മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംവരണം പാലി�ി�ിെ��ി� അത് പാലി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴിെല ഓേരാ ഓഫീസിെല�ം ഇ�രം നിയമന��  സംബ�ി�

വ��മായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ. ഇ. ഡി. എസ്.എസ്. �ീം

1022. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ. ഇ. ഡി. എസ്.എസ്. �ീം �കാര�� റിേസാ�് ടീ��മാ��് ശ�ളം ന���തിേല�ായി

നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� �ക േക� സ��ാ� വിഹിതം ലഭി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� �കയി�  നാളി�വെര എ� �പ ശ�ളമായി റിേസാ�് ടീ��മാ��്

ന�കിയി��്;

(സി) 2017ഏ�ി� മാസം �ത� നിയമന ഉ�രവ് ന�കിെയ�ി�ം 2017 ഏ�ി�, െമയ്, ഡിസംബ�

മാസ�ളിെല�ം  2018  ജ�വരി മാസെ��ം ശ�ളം നാളി�വെര ന�കാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ന�കാ�  അവേശഷി�� നാല് മാസെ� ശ�ളം അടിയ�രമായി



ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഗൗരി േനഘ�െട മരണം

1023. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� അ� എ�ഡഡ് ��ക�െട നയപരമായ കാര��ളി� ഇടെപടാ�ം നിയ�ി�ാ�ം

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�� അധികാര�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം �ിനി�ി ൈലസിയം ��  വിദ�ാ��ിനി ഗൗരി േനഘ�െട മരണം സംഭവി� േകസി�

�തികളായ അ��ാപികമാെര ആേഘാഷ���ം �ി�സി�ലിെ� േന�ത��ി� �ളി� സ�ീകരി�

സംഭവം ��യി�െപ�േവാ; ��ത സംഭവ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തികളായ അധ�ാപികമാെര �ളി�  നി�് മാ�ിനി��ണെമ� ധാരണയിലാേണാ ��ത

സംഭവ�ി�േശഷം �� �റ�ത്;

(ഡി) ��ത അധ�ാപികമാ� നിലവി� �ളി� േസവനം നട��േ�ാ എ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

1024. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക� നിലവി� ഉ�് ;

(ബി) ഓേരാ വിഷയ�ി�ം ഉ� ഒഴി�ക� ജി� തിരി�് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക� പി എസ് സി -�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അവ റിേ�ാ��് െച�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക�െട െ�ാേമാഷ�

1025. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ി� വിവിധ വിഷയ�ളിെല അ��ാപക ത�ികകളിേല�് ൈഹ��

വിഭാഗ�ി�  നി�ം ൈ�മറി വിഭാഗ�ളി�  നി�ം ൈബ�ാ���  നിയമനം ന���തിന്

െ�ഷ�� ��സി� വ�വ� െച�ിരി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈഹ�� വിഭാഗ�ി� നി�ം ൈ�മറി വിഭാഗ�ി� നി�ം െ�ഷ�� ��സിെല വ�വ�ക�

�കാരം നാളി�വെര എ� അ��ാപക��് നിയമനം ന�കിയി��്;

(സി) ഹയ� െസ��റി അധ�ാപക നിയമന�ി�� െ�ഷ�� ��സിെ� അടി�ാന�ി� �നിയ�

അ��ാപകരി�  നി�ം സീനിയ�  അ��ാപകരായി െ�ാേമാഷ�  ന���തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�്.എ�്.എ (ഇം�ീഷ് ) ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1026. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� തി�വന��രം ജി�യി� എ�്.എ�്.എ  (ഇം�ീഷ്  )  ത�ികയി� എ�

ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി�� ഒഴി�ക�  ജി�ാ�ര മാ��ിനായി  (ഇ��  ഡി�ി�് �ാ���) മാ�ി

വ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  എ�ി� എ�െയ�ം  ;  ആയതിനായി�� അ�പാതം

എ�; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എ�്.എ (ഇം�ീഷ് ) ത�ികയിെല ഒഴി�ക� അടിയ�ിരമായി

പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബി� ആ�. നായ�െട അേപ�

1027. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡി.പി.ഐ.  ഓഫീസി�  �ന�േവതന അവധിയി�  എ�്��ഷ�  േചാദി�െകാ�് അേപ�

ന�കിയി�� പാല�ാട് NSS �ളിെല അ��ാപികയായ �ീമതി ബി� ആ�. നായ�െട ന��

SC3/86738/2017 ഫയലി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീമതി ബി� ആ�. നായ��് എ�്��ഷ� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ�

േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് �� അ��ാപക�

1028. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  2006  �ത�  അധികത�ികയി�  നിയമി�െ�� അ��ാപക�െട

സ��ീസ് അംഗീകരി�് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) നിയമനാംഗീകാര�ം ആ��ല���ം േനാഷണലായി അംഗീകരി�ാേണാ ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�്  2011  ��  ഒ� �ത�  ഇ�രം അ��ാപകെര അ��ാപക

പാേ�ജി� ഉ�െ���ി നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) 2006  �ത�  2011  വെര�� കാലയളവിെല സാ��ികാ��ല����് ഇവ�

അ�ഹര�ാ�തിനാ� ഈ കാലയളവിെല ഇ��ിെമ�് കണ�ാ�ി 2011 � ഇവ�െട ശ�ളം

ഫി�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക��് അംഗീകാരം ന���തിന് നടപടി

1029. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  ഒ��ത�  സം�ാനെ� എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  നിയമി�െ��

അധ�ാപക��് അംഗീകാരം ന���ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള എഡ�േ�ഷൻ ��സ് േഭദഗതി� ��് നിയമി�െ��് അംഗീകാരം �തീ�ി�കഴി��

��ത അധ�ാപക�െട എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ന�ലി ഓ��ഡ് ��കളിെല ജീവന�ാ�െട രാജി,മരണം,റി�യ�െമ�് എ�ിവ �േഖന��ാ��

ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��ത് സംബ�ി� സ��ാ� തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) 2016  ��  ഒ��ത�  എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  നിയമി�െ�� എ�ാ അധ�ാപക��ം

അംഗീകാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാറ ഫാ�ിമബി െമേ�ാറിയ� ഹയ�െസ��റി ��

1030. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാറ ഫാ�ിമബി െമേ�ാറിയ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിെല ജീവന�ാരനായ ശ�ര�

ന�തിരി�ാട്-െ� എ�.ഡ��.എ സംബ�ി�് T3/184/2017/GE ന�� ഫയലി� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയലി� എേ�ാ� തീ�� ക��ി�െമ�് െവളിെ���േമാ ?

അധ�ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

1031. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  എ�.പി  /  �.പി.  ��കളിെല അധ�ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാ��ിക�  �റ�ത് �ലം അധ�ാപക�െട എ�ം ��ത��

��ക� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

അനംഗീ�ത അ�എ�ഡഡ് േമഖലയിെല അ��ാപക അ��ാപേകതര ജീവന�ാ�െട േജാലി



1032. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അനംഗീ�ത അ�എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ��കൾ സ��ാ�  നിർ�ലാ�േ�ാൾ ഒ�ര

ല��ിലധികം അ��ാപക അ��ാപേകതര ജീവന�ാ��് േജാലി ന�െ��� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവരി�  മഹാ�രിപ�ം േപ�ം സ��ാ�  നി��ഷി�� േയാഗ�ത ഉ�വരാെണ�ി�ം

പി.എസ്.സി.  നിയമന�ി�� �ായപരിധി കഴി�വരാെണ� കാര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) അ�എ�ഡഡ് േമഖലയിെല 15 ല�ം വ�� ��ികെള െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�്

മാ�ിേ���േ�ാ�  അവെര ഉ�െ�ാ�ാ�  ഈ േമഖലയി�  നിലവി�� സാഹചര���

മതിയാ�േമാ;

(ഡി) അട���� നടപടി എ�ഡഡ് �� മാേനെ��ക��ം, ഉയ�� ഫീസ് വാ�� അംഗീക ൃത -

അ�  എ�ഡഡ് ��ക��മാണ് �ണകരമാ�ക എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ീൈ�മറി ടീ��മാ��ം ആയമാ��ം ന��� േവതനം

1033. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ീൈ�മറി ടീ��മാ��ം ആയമാ��ം ന��� േവതനം നിലവി� എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േവതനം അധ�ാപക��്  18000/-�ം ആയമാ��്  12000/-�ം ആയി ന��െമ�്

ബ�.  വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി ഉറ�ന�കിയി�ം അതി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി അധ�ാപക �ലമാ�ം

1034. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��ഡറി അധ�ാപക �ലമാ��ിനായി �സി�ീകരി� കര�പ�ികയി�

അപാകത�െ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ�കാലിക ലി�് �സി�ീകരി��തിന് അേപ� �ണി�തിെ� മാനദ�ം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റവന� ജി�� പകരം, ഹയ� െസ��റിയി� ബാധകമ�ാ� വിദ�ാഭ�ാസ ജി� േഹാംേ�ഷനായി

പരിഗണി�ാേണാ ഇ�വണ അേപ� �ണി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േഹാംേ�ഷനി�, നിലവി�  േജാലി െച�� �ളിെ�  25  കി.മീ ��ളവി�  വ�� ��ക�ം,



ആയത് മ�് വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിലാെണ�ി�  േപാ�ം േഹാംേ�ഷനായി പരിഗണി�െമ�്

മാനദ��ി� പറ�ി��േവാ;

(ഇ) എ�ി� ഇത് നിയമ���ം ച����ം വി��മാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ലം മാ�ം വഴി �റ� േപാേക�ി വ��വ�െട കരട് പ�ിക �സി�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള എഡ�േ�ഷൻ �ൾസ് േഭദഗതികൾ

1035. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ിയ െക.ഇ.ആ�  േഭദഗതിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േഭദഗതിക� എ�് �ത� �ാബല��ിൽ വ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി �ലം നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ�ത് എ�് �ത� േജാലിയി� �േവശി�

എ�ഡഡ് �� അ��ാപക��ാണ്;  െക.ഇ.ആ� േഭദഗതി�് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയത്

നിലവി�� ച����് വി��മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

അധ�ാപക�െട അധിക ത�ികയിെല നിയമനം

1036. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2011 കാലയളവി� അധിക ത�ികയി� നിയമിതരായ എ� അധ�ാപക��് നിയമന

അംഗീകാരം ലഭി�ാ��്;

(ബി) ഇ�കാരം നിയമന�� നട�ാനിടയായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത അധ�ാപക�െട സ��ീസ് �മവ��രി�് നിയമന അംഗീകാരം ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�നാട് �ാമപ�ായ�ിെല സ��ാ� ��കളിെല ഒഴി�ക�

1037. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�നാട് �ാമപ�ായ�ിെല വിവിധ സ��ാ� ��കളി�

നിലവി� ഒഴി�� ത�ികക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;എ�ി�  എ�ാെണ�്



വിശദമാ�ാേമാ?

അ�േ�ാട് ൈ�ബ� ��

1038. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വനേമഖലയിെല അ�േ�ാട് ൈ�ബ� �ളിനായി വി�ന�കിയ �മി�െട ഏെ���� നടപടിക�

ഏ� ഘ�ംവെരയായി  ;  ഇ� സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട പ�ലാ��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഏ�� വന�മിയാണ് ഇതിനായി വനംവ��് വി�ന�കാ� സ�തം അറിയി�ി��ത്;

(സി) ഈ �മി�െട ഉടമ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; ഇത്

സംബ�ി�് ഇനി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത്;  എ�േ��് നടപടി

���ിയാ�ി �മി ഏെ���ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

1039. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  പാല�ാട് ജി�യി�  �വ��ി�� എ� സ��ാ�  /

എ�ഡഡ് / സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഉ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മാനദ��� ധി�രി� �വ��ി��വ ഏെത�ാം;

ഈ �ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഷാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  �വ��ി�� ��ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

ഉയ��വാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക േമഖല�ം വിദ�ാഭ�ാസകാര��ളിൽ പിേ�ാ�ം നിൽ���മായ െഷാ���

മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�മാ�ാ�ം ആയ� പഠനവിഷയമാ�ി േവ� സഹായ�ം

�ന��ാരണ �വ��ന��ം നട�ി അതി�െട ആവശ��� ��ിക��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം

ലഭ�മാ�ാ�ം ഈ സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി പ�തികൾ

1040. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018-19 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി��െ���ി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി

ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

പ�തികളി� മ�ലം േക�ീകരി�് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഫയലിൽ ൈകെ�ാ� നടപടി

1041. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

3726/2017/vip/m (Edn)dtd 6/10/17 എ� ഫയലി� സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ  ;  സ��ല�/ഗവ�െമ�് ഓ�ഡ�  ഇറ�ിയി�െ��ി�  ആയതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഡിജി�� ആ�� പ�തി

1042. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� ഡിജി�� ആ�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി�  സൗജന� െെവ-െെഫ സൗകര�ം ഒ��ണെമ�് േക�സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� േക� സ��ാരിെ� ഇടെപട� ��ത� കാര��മമാ��തിന്

��ത പ�തി സഹായകമാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�്.എ�.എ ഒഴി�ക�

1043. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�്.എ�.എ (േസാഷ�� �ഡീസ്) എറണാ�ളം ജി�യി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��്

അറിയി�ാേമാ;  ഇവ ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�ം അവ പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  അ��ാപക ബാ�ി�  നി�ം എ� സംര�ിത അ��ാപക�  േജാലി

േനാ��; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 വ�ഷ�ളി� ��ത ജി�യി� ഈ ത�ികയി�

എ� ആ�ിസിേ��റി ഒഴി�ക� (�തീ�ിത ഒഴി�ക�) ഉ�ാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

1044. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് എ� സ��ാ� ��കളാണ് വാടക െക�ിട�ളി� �വ��ി��ത്;

(ബി) വാടക െക�ിട�ളി�  �വ��ി�� സ��ാ�  ��ക��് െക�ിട സൗകര�െമാ��ാ�  ഈ

സ��ാ�  2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ� �കയാണ്

വകയി��ിയിരി��ത്;  ഇതി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �പ വിനിേയാഗി�ാ�  സാധി�;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� സ��ാ� ��ക��് സ��മായി

െക�ിട സൗകര�െമാ��ാ� സാധി�ി��്; ജി� തിരി� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈക�റി �ണിേഫാം �ണി�െട വ��ി� ആവശ�ം

1045. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�-എയിഡഡ് ��കളിേല�് ��ത�  ��ിക�  ആക�ഷി�െ����ം അ�ിഷ�

േത���ം �ലം ൈക�റി �ണിേഫാം �ണി�െട ആവശ��ി�  വ��ന ഉ�ാ�ം എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  �റ��േതാട�ബ�ി�് ��ിക��് �ണിേഫാം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

�െ�ാ���ളാണ് ൈക�റി വ��മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ ?

�� ��ിക�െട സ�കാര�ത�ം പരിചരണ�ം

1046. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ിക� �ളിലായിരി�േ�ാ� അവ�െട സ�കാര�ത�ം, പരിചരണ�ം �ളധി�ത� ഉറ�ാ�ണം

എ� ബാലാവകാശക�ീഷെ� ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

1047. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക്

ആ�ാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടി�മ��

ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റിയി� അസി��് ഡയറ��



1048. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി വ��ിെ� കീഴി�  എ� അസി��് ഡയറ��മാ�െട

ത�ികക� നിലവി��്; അതി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ക��, കാസറേഗാഡ് ജി�ക� ഉ�െ��� പ��� േമഖലാ ഓഫീസി� �ിരമായി അസി��്

ഡയറ��  ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ാദമിക് ഇ�െ���  ഉ�െ�െട�� കാര���  �ത�മായി

നട��ി� എ�ത് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

��കളി� വായന േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� പരിപാടിക�

1049. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  വായന േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടിക�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� എ� ��കളി�  �തിയ ൈല�റിക�

നി��ി�ാ� സാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

��കളി� �ചിത�ം ഉറ�വ���തിന് പരിപാടി

1050. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  �ചിത�ം ഉറ�വ���തി�� ഏെതാെ� പരിപാടികളാണ് ഈ

സ��ാ� ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പരിപാടിക� സം�ാനെ� എ� ��കളി� നട�ിലാ�ി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭാഷാന�നപ� സമിതി മീ�ിംഗിെല തീ�മാന�� നട�ിലാ�ാൻ നടപടി

T 1051.�ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1/08/2017 -  ന് �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയി� േച�� ഭാഷാന�നപ� സമിതി മീ�ിംഗിെല

തീ�മാന�� നട�ിലാ��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതിയി� തീ�മാനെമ�� �കാരം, പ�േ�രി ഗവ. ൈഹ�ളി� ഹയ�െസ��ഡറി

അ�വദി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഭാഷാ ന�നപ��ൾ പഠി�� ചി��, െകാഴി��ാറ ഗവ.  േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�്

�ട��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� െവളിെ���േമാ;



(ഡി) ഭാഷാ ന�നപ���െട ����  പഠി�ാ�  ഏകാംഗ ക�ീഷ�  �പീകരി�ാ��

തീ�മാന�ി�േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴി� കലാ-കായിക പാ��്

1052. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴി�  കലാ-കായിക പാ��് നി��ി���മായി ബ�െ��് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േകരള സം�ാന ഭവനനി��ാണേബാ�ഡ് �പേരഖ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നിലവാരം ഉയ���തി� നടപടി

1053. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  (ഹയ�െസ��റി വിഭാഗം ഉ�െ�െട)  സ��ാ�  േമഖല

സംര�ി�ക,  അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���തി�ളള ആവശ�കത എ�ിവ സ��ാരിെ�

��യി�െ��േവാ; എ�ി� ആയതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  സ് ��കളി�  മ� പരിശീലനെമാ�ം ലഭി�ാെത ��ി��� വിദ�ാ��ി

/വിദ�ാ��ിനികെള കെ��ി അവ��ാവശ�മായ വിഷയ��ം ഭാഷക�ം അവ��്

സ�ായ�മാ�ാനായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ��ന�ളി� സ��ാ� ശ�ളം പ�� സം�ാന അധ�ാപക�േട�ം വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെല മ�് ഉേദ�ാഗ��െട�ം പ�് എെ��് വ��മാ�േമാ?

� ജി സി ച���

1054. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓേ�ാണമസ് േകാേള�കെള സംബ�ി� � ജി സി ച��ളി� മാ��� ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിയ � ജി സി ച��� ഓേ�ാണമസ് േകാേള�ക��് േമ�� �ണിേവ�ി�ിക�െട നിയ�ണം

ഇ�ാതാ�േമാ ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് �തിയ ച��� എ�േ�ാളം ഹിതകരമാ�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?



നിയമ സ�വകലാശാല �പീകരി�ാ� നടപടി

1055. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നിയമ വിദ�ാഭ�ാസം �േവശന പരീ� �ത� െസമ�ർ പരീ�ക� വെര �ി�മായ

സമയ�മമി�ാെത നീ� േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നിയമ പഠനം ���ീകരി�ാ�  വിവിധ േകാേള�കളി�  6-7  വ�ഷം വെര എ���

എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;  ഇ��ലം മി��രായ ��ിക���ാ�� അവസര ന�ം

പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െവ�് 

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േവശന പരീ��ം െസമ�ർ പരീ�ക�ം �ത�മായി നട�ാ� സ��ാ� െച�ാ�േ�ശി��

കാര���  വ��മാ�ാേമാ;  ഈ കാര���  ഏേകാപി�ി�ാ�  മ� സം�ാന�ളി�

ഉ��േപാെല ഒ� നിയമ സ�വകലാശാല �പീകരി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല പരീ� ഫല�ഖ�ാപനം

1056. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��കലാശാല നട�� ബി�ദ  /  ബി�ദാന�ര പരീ�ക�െട ഫലം അന�മായി

ൈവ��ത് സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ� സ��കലാശാലകെള അേപ�ി�് േകരള സ��കലാശാലയിൽ മാ�ം ഈ അവ�

ഉ�ാ��തിെ� കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േകാ�ക�െട പരീ�ാ �ല�നി��യ�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം സമയബ�ിതമായി നട��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല ഡിജി�� ൈല�റി

1057. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല ഡിജി�� ൈല�റി നി��ാണ നടപടി ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



��മംഗലം സ��ാ� േകാേളജ്

1058. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം സ��ാ� േകാേളജിന് കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി െക�ിടം പണി�ായി പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാേള�കളി� െപ���ിക��ായി അെമന�ി െസ��ക�

1059. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  േകാേള�കളി�  െപ���ിക��ായി അെമന�ി െസ��ക�

�ാപി��തി�� പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപ���ിക�െട വി�മ�ി�ം,  പഠന�ി�ം,  വ�ായാമ�ി�മായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ്

ഇ�രം െസ��കളി� വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�� േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയത് ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ െസ�റിെ��ം നി��ാണ െചലവ് എ�യാെണ�ം സം�ാനെ� ��വ�

േകാേള�കളി�ം പ�തി നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ക�നാഗ��ി- തഴവ ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല ജീവന�ാ�െട നിയമനം

1060. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി-  തഴവ ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  അധ�ാപക�, �ി�സി��, അനധ�ാപക

ജീവന�ാ�  �ട�ിയ ഒ� വിഭാഗ�ി�ം െപ� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േകാേളജിെ� �വ��നം ആരംഭി�് ��് വ�ഷം കഴി�ി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി�ാ�തിെ� കാരണെമെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ േകാേളജിെ� �ഗമമായ നട�ി�ിനാവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



തലേ�രി ഗവ:േകാേളജ് വികസന�ിെ� മാ�� �ാ�

1061. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിൽ നട�ിലാ�� തലേ�രി ഗവ:

േകാേളജിെ� (െചാ�ി) സമ� വികസന�ിെ� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ; ഈ ���ി�് കി�ബി�െട

അംഗീകാരം ലഭ�മാേയാ  ;  ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഇനി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ഗവ. േകാേളജി� �തിയ ഡി�ി-പി.ജി. േകാ�ക�

1062. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ.  േകാേളജി�  �തിയ ഡി�ി-പി.ജി.  േകാ�ക�  ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� ബാ�ി�  അ�പതി�പരം ��ിക�  പഠി���ം േകാേളജിെ� �ാരംഭഘ�ം �ത�

നിലവി���മായ ബി.എ അറബികിന് പി.ജി േകാ�് അ�വദി�ണെമ� നിേവദന�ി�

എെ��ി�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മല�റം ഗവ.  േകാേളജി�  എം.എ അറബിക് േകാ�് അ�വദി�വാ�  സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപ�മണി� സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിന് നടപടി

1063. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  എ� സ��ാ�  ആ��സ്  &

സയ�സ് േകാേള�കളാണ് ഉ�ത്; ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� സ��ാ�, എ�ഡഡ് - അ� എ�ഡഡ് േമഖലയി� ആ��സ് & സയ�സ്

േകാേള�ക� ഇ�ാ� ഏെത�ാം മ�ല�ളാണ് ഉ�ത് ;

(സി) സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  അ�  എ�ഡഡ് േമഖലയി�  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേള�ക�

ഇ�ാ� െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� സ��ാ� ഉടമ�തയി� െപ�മണി� ലഭ�മായി��

6  ഏ��  �മിയി�  ഒ� സ��ാ�  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തിനായി

സമ��ി� നിേവദന�ി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�് വ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



േകാേള�കളിെല ഇേ�ണ� മാ��്

1064. �ീ.അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കളി�  ഇേ�ണ�  മാ��ിെ� േപരി�  വിദ�ാ��ികെള വ�ാപകമായി

�ഷണം െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ണ�  മാ��ിെ� േപരി�  വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര�� �ഷണം തടയാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

എ.പി .െജ .അ��കലാം െട�ി�� �ണിേവ�ി�ി

T 1065.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി�ശാലയി�  എ.പി  .െജ അ��കലാം െട�ി��

�ണിേവ�ി�ി�െട ആ�ാനം നി��ി��ത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനാ�� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകാരം

1066. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� അ�വദിേ�� എ� സ��ാ� നിലപാട്

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�ക� അ�വദി�ണം എ� ആവശ�ം സ��ാ� എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.

��ാെക സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇതിേ��� തീ�മാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�ാ�യ േപാളീെട�ിക്,  ഫാ�മസി േകാ�ക�  എ�ിവ അ�വദി�� കാര��ി�

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. എ�് നിലപാടാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

1067. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  �വ��ി����്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�ാഡമിക് വ�ഷ�ി�, ��ത് ശതമാന�ി�  �റവ് അ�ിഷ�  േരഖെ���ിയ



എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� അട� ��ണെമ�് എ .ഐ.സി.�ി. ഇ. നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത�സരി�് സം�ാന�് എ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� അട� ��ിയി��്;

ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��ഡറി വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം

1068. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��ഡറി വ��ിെ� േമഖലാ ആഫീ�കളി� 5 വ�ഷ�ിലധികമായി

ഒേര സീ�ി� േജാലി േനാ�ി വ�� ജീവന�ാ�െട എ�ം ആഫീസ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി�് നിലവി�� ഏത് സ��ാ� ഉ�രവ�സരി�ാണ് ഈ

ജീവന�ാെര ഒേര സീ�ി� തെ� �ടരാ� അ�വദി�ിരി��ത്;

(സി) ജീവന�ാെര ശാ�ീകരി� െകാ�് െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��ഡറി വ��ിെ�

നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാം; വ��മാ�ാേമാ?

െട�ി�� ൈഹ�ളി� കായികാധ�ാപക�െട നിയമനം

1069. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� െട�ി��  ൈഹ��കളി�

കായികാധ�ാപക�െട നിയമനം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കായിക അധ�ാപകരി�ാ�ത് കാരണം െട�ി�� ൈഹ��കളി� പഠനം നട�� പല കായിക

�തിഭക�െട�ം ഭാവിയിെല ന� അവസര��  ന�മാ�� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?;

(ഡി) െട�ി�� ��കളി� കായിേകാപകരണ�� വാ�ാ� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് പണം

അ�വദി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െട�ി��  ��കളി�  കായിക അധ�ാപകെര നിയമി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

1070. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഇ��നാഷണ� െസ�� ഓഫ് എ�ല�സ് ഇ� അ�ാഡമിക് ആ�് റിസ��് 'എ� േപരി�

സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെതാെ� സ��കലാശാലകളിലാണ് നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം െകാ�ി ശാ�സാേ�തിക ശാ�സ��കലാശാലയി�  എെ�ാെ�

കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയതിന് േശഷം ��ത

സ��കലാശാല�െട നിലവാര�ി� വ�ി�� മാ�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയിെല അസി��് നിയമനം

1071. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� പി.എസ്.സി ലി�ി�  നി�ം േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി�  എ� േപ��്

അസി��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) സ��കലാശാലകളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി�് വി�െകാ��െകാ�� നിയമം നിലവി�

വ�േശഷം ഉ�ായ എ� അസി��് ത�ികകളി�  പി.എസ്.സി ലി�ി�  നി��ാെത

സ��കലാശാല ത�ാറാ�ിയ പഴയ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട�ി; ഇ�കാരം നിയമനം

നട�വാ��ായ കാരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ?

കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി� സ��ിഫി��് വിതരണ�ിെല കാലതാമസം

1072. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി� നി�ം ബി�ദം േന�� വിദ�ാ��ിക��് ഒറിജിന� സ��ിഫി��്

വിതരണം െച��തി� വലിയ കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒറിജിന�  സ��ിഫി��ക�  കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മഹാ�ാ ഗാ�ി സ��കലാശാല�െട േനാ� �ാ� വിഹിതം

1073. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�യംഭരണം തക��് രാ�ീയ പകേപാ�� നട�� സ��ാരിെ��ം സി�ഡിേ��ിെ��ം

നടപടിക�  മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലെയ സ��നാശ�ിേല�് നയി�െമ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല�െട േനാ� �ാ� വിഹിത�ി� 2018-19-� എ� ശതമാനം

വ��നവാണ് വ��ിയി��ത്;

(സി) �� �.ഡി.എഫ് സ��ാരിെ� കാല�്  2014-15 �ം,  2015-16�ം േനാ� �ാനിന�ി�

എ� ശതമാനം വ��നവാണ് സ��കലാശാല�് അ�വദി�ത്;

(ഡി) െചറിയ േതാതി�� േനാ�  �ാ�  വ��നവ് സ��കലാശാലയി�  അ�ഖ�ാപിത

നിയമനനിേരാധനം നട�ിലാ�വാ�� നടപടി�െട ഭാഗമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല നിയമനം സംബ�ി� നിയമം

1074. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015 ഡിസംബറി� സ��കലാശാലക�െട കീഴിെല സ��ീ�കെള സംബ�ി�് പാസാ�ിയ

24904/െലജി ജി2/2015  വി�ാപന�ിെല  18-� ആ�് േകരള�ിെല ഏെതാെ�

സ��കലാശാലക��് ബാധകമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�് നിലവി�  വ���ത�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി റാ�് പ�ികയി�  നി�ാേണാ

നികേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ആ�് നിലവി� വ�തി�േശഷം കാലി��് സ��കലാശാലയി� അസി��് ത�ികയി�

എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� കാലി��് സ��കലാശാലയി� അസി��് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;  ഇവ

എ� �ത� നിലവി� വ�വയാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

മലയാള ഭാഷയി�ം സാഹിത��ി�ം ഡിേ�ാമാ േകാ�്

1075. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാള ഭാഷയി�ം സാഹിത��ി�ം ഡിേ�ാമാ േകാ�് ആരംഭി��തിന് സം�ാന സാ�രതാ

മിഷ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് സിലബ�ി�

ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ െതാഴി�ക��� േയാഗ�തയായി ��ത ഡിേ�ാമാ േകാ�് പരിഗണി�ണെമ�്

പി.എസ്.സി.േയാട് ആവശ�െ��േമാ?

േദശീയ ൈന�ണ� വികസന പ�തി

1076. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

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



ന��േമാ:

(എ) േദശീയ ൈന�ണ� വികസന പ�തി  (നാഷണ�  �ി�  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  െ�യിംവ��്)

സം�ാന�് നട�ി�  വ����മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ണെമ� നി�േ�ശം േക�സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��േതാെട വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് എെ��ാം മാ��ളാണ് ഉ�ാകാ�

േപാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െതാഴി� ൈന�ണ� പ�തി

1077. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  േദശീയ െതാഴി�  ൈന�ണ� പ�തി  (എൻ.എസ്.ക�.എഫ്.)  നട�ിലാ��തി�

��ായി ഇതിെന�റി� പഠി�ാ�  എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി.  �െട േന�ത��ി�  ആെരെയ�ി�ം

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �മതലെ���ിയവ� എ� �തലാണ് �ാനേമ�െത�ം അവ� നാളി�വെര നട�ിയ

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് വിവിധ േജാലികളിേല�് പരിശീലനം

1078. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��് വിവിധ േജാലികളിേല�� പരിശീലനം ന�ാ� എെ�ാെ�

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

(ബി) ��ത പരിപാടിക� സം�ാനെ� എ� ��കളി� നട�ിലാ�ി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� വ��ി� േസവനാവകാശ നിയമം

1079. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��തലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�കാരം അവകാശമായ േസവന�� എെ�ാെ�െയ�ത് സംബ�ി�് �േദശിക

റവന� ഓഫീ�കളി� േനാ�ീ�ക� പതി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) റവന� വ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�



നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജനസൗ�ദ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1080. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ജനസൗ�ദമാ��തിനായി കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�

&#039;�ാ��് വിേ�ജ്&#039;ക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം ഏെത�ാം വിേ��കെള  &#039;�ാ��് വിേ�ജ്&#039;

ആയി മാ�ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം എ� വിേ��കളാണ് ഇ�ര�ി�  മാ�ം വ��വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

കാ�സ� േരാഗിക��� െപ�ഷ� പ�തി

1081. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�സ� േരാഗിക��് അ�വദി�ി�ളള െപ�ഷ� ലഭി��തിനായി ഹാജരാേ�� െമഡി��

സ��ിഫി��്,  െമഡി��  േകാേള�ക�, ആ�.സി.സി എ�ീ ആ�പ�ികളി�  നി��ത്

മാ�മായി മാ�ി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�റ� ആ�പ�ികൾ �ടാെത ചികി�ി�� അതത് ആ�പ�ികളി� നി��ളള െമഡി��

സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി�  െപ�ഷ�  അ�വദി��തിന് അടിയ�ിരനടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പാലിേയ�ീവ് ചികി�യട�ം വിവിധ ഘ��ളി�ളള കാ�സ� േരാഗിക��് പി.എ�്.സി. കളി�

നി�ൾെ�െട ലഭി�� െമഡി��  സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി�  കാ�സ�  െപ�ഷ�

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നിയമാ��ത അവകാശി സാ��പ�ം

1082. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  ജ�വരി ഒ�് �ത�  2018  ജ�വരി  31  വെര നിയമാ��ത അവകാശി

സാ��പ��ി�  (ലീഗ�  െഹയ�) േവ�ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�േപ�  അേപ�

സമ��ി�ി��െവ�് താ��് തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�പറ� കാലയളവി�  ഓേരാ മാസ�ം ലഭി� അേപ��െട വിശദവിവര�ം ഒേരാ

അേപ�യി�േമ� എ�� നടപടി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലീഗ� െഹയ� സ��ിഫി��് സാധാരണ എ� ദിവസം െകാ�ാണ് ലഭ�മാ��ത്;



(ഡി) അേപ� സമ��ി�് മാസ�� കഴി�ാ�ം ��ത സ��ിഫി��് ന�കാ� കഴിയാ� അവ�

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉേ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഏത് താ��ിലാണ് ഈ അവ�െയ�ം കാലവിളംബ�ി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം സംര�ണം

1083. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാലാരംഭ�ി�  തെ� ക�� വര�� േനരി�� സാഹചര��ി�  ഓേരാ

�േദശ�ിെ��ം ജലസ��ി ഉറ�ാ�ാ�  അവിട�ളിെല കാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം

സംര�ണ�ിനായി റവന�വ��് �ഖാ�ിരം നട�� ���ിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ��ള��െട�ം കാ�ക�െട�ം സംര�ണ�ി�ം സ�കാര� ഉടമ�തയി�� കാ�ക�ം

�ള��ം സംര�ി�െ��� എ�് ഉറ�് വ���തി�ം റവന�വ��് �ഖാ�ിരം എെ��ി�ം

പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��ക�െട�ം താ��ക�െട�ം വിഭജനം

1084. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി സം�ാനെ� റവന� വിേ��ക�ം താ��ക�ം വിഭജി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം താ��ക�ം വിേ��ക�മാണ് വിഭജി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ��തായി

�പീകരി��വ�െട എ�െമ�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഭരണപരമായ സൗകര����ായി,  ജനസംഖ�ാടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� വിേ��ക�ം

താ��ക�ം വിഭജി�് സാ�ഹിക നീതി ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളിെല വ�മാനം

1085. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിന് കീഴിെല വിേ�ജാഫീ�കളി� നി�തി ഇന�ി�ം മ�ം ലഭി��

വ�മാനം എ� ദിവസം ��േ�ാഴാണ് ഖജനാവി� അട�േ��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) �ഷറിയി� അട�ാെത എ� �ക,  എ� നാ� വെര ൈകവശം വ�ാ� വിേ�ജാഫീസ�മാ��്

അധികാര��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� സ��ാരിേല�് �ത�മായി അട�േ�� �ക,  ��ത സമയ�് അട�ാതി��തിെ�

േപരി�, സം�ാന�് എ� വിേ�ജാഫീസ�മാ�െ�തിെര വ��തല നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിേ�ജാഫീ�കളി� ഓേരാ ദിവസ�ം ലഭി�� �ക, അത� ദിവസം �ഷറിയി�

അട��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��ാ�� പ�തി

1086. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  �ാ��ാ��  പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം

���ികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം �ാവ��ികമാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് ആദ� ഘ��ി�  �ാ��ാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�്

1087. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�ി� (ആ�.എം.എഫ്.) 2017 ഡിസംബ� 31-െല

കണ�് �കാരം എ� �ക നീ�ിയിരി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി� റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�ി� നി�ം എ� െ�ാേ�ാസ�ക� സ��ാരിെ�

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി��്; ഏെത�ാം; ഏതിെന�ാം അ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാരത�ഴ സംര�ണ�ിനായി ആ�.എം.എഫ്.  ഫ�ി�  നി�ം  1/6/2016  �ത�

31/12/2017 വെര എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ ഫ�ിെ� വിശദാംശ��

1088. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016 േമയ് �ത� റവന� വ��് �േഖന അ�വദി�ി�� �രിതാശ�ാസ ഫ�ിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ; ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



�ാ��് വിേ��ക�

1089. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ�  '�ാ��് വിേ��ക�' ആരംഭി�വാ� നടപടി

ആയി��്; ജി�തിരി�് േപ�സഹിതം ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) '�ാ��് വിേ�ജിെ�'  ല����  എെ��ം �ാ��് വിേ�ജ് ഉ�ാ����ലം ജന���്

ഏെതാെ� തര�ി� �ണം ഉ�ാ�െമ�ം വിവരി�േമാ?

�രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി

1090. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തി ���ീകരി�ാ�  ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�

അടിയ�ര നടപടിക�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ന�കിയ �മി വാസേയാഗ�മ�ാ��ം പാറെ��ക� നിറ��മായതിനാ�,

�മി ലഭി�വരി� നെ�ാ� വിഭാഗം �മി ഏെ���ാതിരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �മി അ�വദി�വ��് പകരം �മി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആ�കാ� - ബ�് േറാഡ് കേ��ം

1091. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ി�ാല�് നി�ം ആ�കാലിേല�് േപാ�� ബ�്

േറാഡി�� അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെല അനധി�ത കേ��ം സംബ�ി� സ�േ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ ?

ത�േ�രിയിെല െസമിേ�രി വക �മി

1092. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െവ�് വിേ�ജിെല ത�േ�രി ൈപ�ക േമഖലയിെല ഡ�്-�ി�ീഷ് െസമിേ�രി വക

�മി�െട ഉടമ�ാവകാശം ആരി�  നി�ി�മാണ്;  ��ത �മി�െട ൈകവശാവകാശം,

സംര�ണ �മതല എ�ിവ സ��ാ�  ഏജ�സികെളേയാ മേ�െത�ി�ം �ാപന�െളേയാ



ഏ��ി�ി�േ�ാ എ�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�േ�രി ൈപ�ക േമഖലയിെല ബ�ിം�ഹാം കനാ� �േദശം വ�ാപകമായി കേ�റിയി�െ���

ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത �േദശം സ�േ� നട�ി കേ��ം ഒഴി�ി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകിര�േമാ?

പ�യ വിതരണം

1093. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� എ� പ�യ�� നാളി�വെര വിതരണം െച�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യ വിതരണം സമയ ബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല പ�യ വിതരണം

1094. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇ��ി ജി�യി�  പ�യവിതരണം

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�ം ഏെത�ാം തര�ി�� പ�യ�ളാെണ�ം

എവിെടെയ�ാെമ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉപാധിരഹിത പ�യ��  ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�  ആ�െ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;��ത

പ�യ�ിെ� മാ�ക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 1964-െല �മി പതിവ് ച��കാരം പ�യം ലഭി� �മി എ�വ�ഷം കഴി�് ൈകമാ�ം

െച�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 1995- െല �മി പതിവ് ച��കാരം വിതരണം െച� പ�യ�ി�െ�� �മി എ�വ�ഷം കഴി�്

ൈകമാ�ം െച�ാനാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇ��ി ജി�യി� 1993 -െല �മി പതിവ് ച��� �കാരം ഒരാ��് പരമാവധി എ� �മിയാണ്

പ�യം ലഭി�ാ� അ�ഹത��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇ�കാര�� �മി എ�നാ� കഴി�ാ�

ൈകമാ�ം െച�ാ�  കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;ഇ�രം പ�യം ലഭി��തിന് ഓേരാ�ി�ം

വ�മാന പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഉേപ�ി�െ�� പ�തി �േദശ�് ഈ സ��ാ�  എ� പ�യ��  ന�കിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; 10 -െചയി� �േദശ�് ഈ സ��ാ� എ� പ�യ�� വിതരണം െച�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല ക�ഷക��് പ�യം



1095. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ക�ഷക��് പ�യം ന��� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  എ�േപ��് പ�യം ന�കിെയ�ം ഉപാധിരഹിത പ�യമാേണാ അവ��്

ന�കിയെത�ം ഇനി എ�േപ��് �ടി പ�യം ന�കാ�െ��ം അറിയി�േമാ?

വനാവകാശ നിയമ�കാരം ആദിവാസിക��് �മി

1096. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ആദിവാസിക��് വനാവകാശ നിയമ�കാരം �മി പതി� ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ജി� തിരി�് വിവരി�േമാ;

(ബി) 1977 ജ�വരി ഒ�ിന് ��് ൈകവശം വ�് അ�ഭവി��വ��് �മി പതി�് ന�കാ� േക�

വനം വ��് അ�വാദം ന�കിയി�ം പ�യം ന�കാ�  താമസി��തിെ� കാരണ��

വിവരി�േമാ;

(സി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� പ�യം ലഭി��ത് സംബ�ി�് നിലവി�� േക�് ഫയ�ക� എ�

എ�മാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല ച��ളി�  മാ�ം വ��ി ഈ േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം, ഉ���േചാല താ��കളിെല പ�യ നടപടിക�

T 1097.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം താ��ിെല െക.ഡി.എ�്,  മാ�ളം,  വ�വട,  ഉ���േചാല താ��ിെല ചി��നാ�

എ�ീ വിേ��കളി� പ�യ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിേ�ൽ നടപടി എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� പ�യ നടപടിക� ഉട� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� പ�യം വിതരണം

1098. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  എ� േപ��് പ�യം

വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



��ശാലക�, ��ക� എ�ിവ�് പ�യം

1099. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ� �മിയി� കാല�ളായി �വ��ി�വ���ം സം�ാന ൈല�റി കൗ�സിലിെ�

അംഗീകാര���ം ആയ വായനശാലക��് �മി�െട പ�യം ഇ�ാ��െകാ�് �തിയ െക�ിടം

�ാപി��തിന് �ാ�് ലഭി�ാ� ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വളെരേയെറ വ�ഷ�ളായി �റേ�ാ� �മിയി�  �വ��ി�വ�� ��ശാലക�, ��ക�

എ�ിവ�് പ�യം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ��ിക�ളളി താ��ി� പ�യവിതരണം

1100. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� പ�യവിതരണം എ��ത��ാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ��ിക�ളളി താ��ി�  പ�യവിതരണം ആരംഭി�ി�് നാളി�വെര എ�േപ��് പ�യം

വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  പ�യം സ�ീകരി�വ�െട േപ�വിവര��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര�ം - സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1101. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര���ായേ�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി �മ�� ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� ��റിയി�് സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി��  എ�ാണ്;  ആ�െ��ാമാണ്

ലഭി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�് റവന� ക�ീഷണ��് സേ�ശം ൈകമാറിയി��േവാ;

(ഡി) ഇ��ി���് ഓഫ് ലാ�ഡ് ആ�് ഡിസാ��  മാേനെ��ി�  ഇേ�ാ�  െഹഡ് ഫാ�ൽ�ി

നിലവി�േ�ാ; അേ�ഹ�ിന് ��റിയി�് എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ഇ) വ��് േമധാവി ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് നിയമനം ന�കാ�െത�് വിശദീകരി�േമാ;

SDMA (േ��് ഡിസാ�� മാേനെ��്)-യി� വിവിധ �ര��� ൈകകാര�ം െച��തി��

ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഓേരാ വിഷയ�ി�ം കഴി��വെര നിയമി��തിന്

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഓഖി �ര��ിെ� ��റിയി�് ന���തി�  വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാെമ�്



െവളിെ���േമാ;  ഇവരി�  ഓേരാ���െട േപരി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി�നി�ം ലഭി��ക

T 1102.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േദശീയ �ര� നിവാരണ ഫ�ി� നി�ം എ� �ക

ലഭ�മായി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഏത് െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ിലാണ് വകയി��ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� എസ്.ഡി.ആ�.എഫ്.� നി�് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� എ� �ക

െചലവഴിെ��ം ഇനിെയ� ബാ�ി�െ��ം വിശദീകരി�േമാ?

�ര� ആഘാത ല�കരണ പ�തിക�

1103. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിെയ ��ത�  കാര��മമാ�ം അതി�തമാ�ം �ര�

��റിയി� ന���തി�ം,  ര�ാ�വ��ന�ം �ര� ആഘാത ല�കരണ �വ��ന�ം

നട�ാ� �ാ�മാ��തി�ം ഉേ�ശി�� നവീകരണം എെ��ാമാണ്;

(ബി) അേതാറി�ി നട�� �ര� ല�കരണ �വ��ന��  ഏെതാെ� വിധ�ി��താെണ�്

അറിയി�ാേമാ;  ൈ�സിസ് മാേനജ് െമ�് �ടാെത വര��,  െവ�െ�ാ�ം �ട�ിയ ��തി

�തിഭാസ��െട ആഘാതം �റ��തിനാ�� സാ�ഹികാധി�ിത �ര� ആഘാത ല�കരണ

പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വ�ഷ��ായ വര���െട ഫലമായി �ടിെവ�ം,  �ഷി �ഗസംര�ണ േമഖല എ�ിവയി�

ഉ�ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി��ത് എ�യായി�െ��ം േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��

സഹായം എ�യായി�െ��ം ഇതിനായി എ� �ക േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭിെ��ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓഖി �ര� ല�കരണ�ിനായി ആവശ�െ�� അടിയ�ര സഹായെമ�യായി��; എ� �ക

ലഭ�മായി; വിശദമാ�ാേമാ?

ജി�ാ �ര�നിവാരണ സമിതിക�െട �വ��നം



1104. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര���  ����ി അറി��തി�ം �ര�നിവാരണം ഫല�ദമാ��തി�ം സം�ാന

സ��ാരിെ� നിയ�ണ�ി�ളള സംവിധാന��  എെ�ാെ�യാെണ�ളള വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാതല�ളി�  �വ��ി� വ�� �ര� നിവാരണസമിതിക�  ���� കാലഘ��ളി�

േവ�� കാര��മമായി �വ��ി�ി�ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ �ര�നിവാരണ സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�േവ�ി ഈ സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനം േനരി�� വര��ാഭീഷണി

1105. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം െകാ�ംവര��യിേല�ം, ��മായ ജല�ാമ�ിേല�ം നീ��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നാല് വ�ഷമായി േവ�� മഴ ലഭി�ാ�ത് �ലം �ഗ�ഭജല�ിെ� അളവ് �മാതീതമായി �റ�

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം േനരിടാ�  േപാ�� ��തരമായ ��ത �ിതിവിേശഷം േനരി��തിന്

�ര�നിവാരണ അേതാറി�ി എെ�ാെ� ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��് പാല��െട �ന� നി��ാണം

1106. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മാട�ാ�, പട��ട�റം ��് പാല��െട �ന�  നി��ാണം

എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് കാസ�േഗാഡ് േച�� േയാഗ�ി� റവന� അധി�ത�ം െക.ഇ.എ�.

ഉേദ�ാഗ��ം ന�കിയ ഉറ�് പാലി�ാ�  കഴിയാെതവ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

തക�� പാല�ിെ� അവശി���  നീ����െ�െട�� ���ിക�  എ�ാരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��

1107. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ര� നിവാരണ വ��് െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി

എെ��ാം �ന��ാരണ ���ികളാണ് അ�വദി�ാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി  2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി�

വയനാട് ജി�യി� അ�വദി� �ന��ാരണ ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ക��� നിേയാജക മ�ല�ി�  അ�വദി� എ�ാ

�ന��ാരണ ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�് വയനാട് കള�േറ�ി� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാലതാമസം വ��ിയ ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം വിശദീകരണം േതടാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

റിവ� മാേനജ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് �ഴ സംര�ണ ���ിക�

1108. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  മാേനജ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് �ഴ സംര�ണ ���ിക�  നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന���് അംഗീകാരം ന���തി�� സം�ാനതല ക��ി�െട േയാഗം

അവസാനമായി േച��ത് എ�ാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���  ജി�യിെല ചാല�ടി�ഴ സംര�ണ�മായി ബ�െ��് സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�

അ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1109. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി� റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് �കാരം അ�വദി�ി�� �ക ശരിയായ രീതിയി�

വിനിേയാഗി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

1110. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ിേല�്  2013  �ത�  നാളി�വെര ഓേരാവ�ഷ�ം ലഭി� �ക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അതി�  നദീതീര സംര�ണ �വ��ന���ായി ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� ആവശ����ായി െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം നിക��

1111. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം നിക�ിയ� �മെ����തിന് അ�മതി ന�കാ��

�േദശിക ഭരണ�ട��െട അധികാരം മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� ആവശ����ായി െന�വയ� നിക�ാ�� ഇളവ് സ��ാ� പ�തിക��് മാ�മായി

പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവ് നിലവി�  ഉേ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് റവന�  /  തേ�ശ വ��ക�  സം��മായി ച��ക�

നട�ിയി�േ�ാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

അനധി�ത നിലം നിക��

1112. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അനധി�തമായി നിലം നിക�ിയതിന് എതിെര

എെ��ാം നടപടിക� എവിെടെയ�ാം ൈകെ�ാ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി� നടപടി എ�� േക�ക�െട ലി�് ജി�, താ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  നടപടി ���ിയാ�ിയ േക�ക�  എ�യാണ്;  ഇേ�ാ�  നടപടിക�  ൈകെ�ാ�

വ��ത് എ� േക�കളിലാണ് ;ഇവ ഇനം തിരി�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ത�ീ��ടം നിക��ത്

1113. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  പ�തിക��ായി ത�ീ��ടം നിക��തിന് ഈ സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� പ�തിക��ായാണ് ഈ അ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�േശഷം എ� െഹ��  ത�ീ��ടമാണ് ഇ�ര�ി�

നിക��തിന് അ�മതി ന�കിയി��ത്;

(സി) ഇ�രം �മിയി�  ജലസംര�ണം ഉറ�വ���തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

റവന� േരഖകളിെല മാ��ിനാ�� നടപടി

1114. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-െല െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം വ��തിന് ��് നിക�ിയ �മി

സംബ�ി�് റവന� േരഖകളി�  മാ�ം വ���തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േബസിക് ടാ�് രജി�റി� നിലം എ�് േരഖെ���ിയ �മി�െട റവന� േരഖകളി� തി���

വ���തിന് ഫീസ് ഈടാ�േമാ; എ�ി� എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േഡ�ാ ബാ�ി�  നിലം എ�് െത�ായി േരഖെ���ിയ �മി�െട റവന�േരഖക�

തി��ി�ി��തിന് സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

2008-െല െന� വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം

1115. �ീ.അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2008-െല െന�  വയ�  ത�ീ�തട സംര�ണ

നിയമ�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2008  �  േകരള െന�വയ�  ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം നിലവി�  വ��തിന് ��്

നിക�ിയ െന�വയ�ക� �മീകരി��തിനായി ��സ��ാരിെ� കാല�് ��ത നിയമ�ി�

െകാ�വ�  3  എ േഭദഗതി ഈ സ��ാ�  റ�് െച�ി�േ�ാ;എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ായി��;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േഭദഗതി�് സമാനമായ േഭദഗതി വീ�ം െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ�� ത�ീ�തട��ം െന�വയ�ം െപാ� ആവശ��ിനായി നിക��തിന്

�തിയ േഭദഗതി �കാരം അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇ�കാര�� േഭദഗതി

െകാ�വ�വാ��ായ സാഹചര�ം എെ�ാെ�െയ� വിശദമാ�േമാ ?

െപാ� ആവശ��ിനായി �ലം ഏെ����



1116. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈറ�് � െഫയ�  േകാംപ�േസഷ�  ആ�് �ാ�േ�ര�സി ഇ�  ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�,

റീഹാബിലിേ�ഷ� ആ�് റീ െസ�ി�െമ�് ആ�് 2013 -െല വ�വ�ക��് വിേധയമായാേണാ

െപാ� ആവശ��ിനായി �ലം ഏെ����െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� ആവശ��ിനായി �ലം ഏെ����തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി�� �ാംപ് ഡ��ി

ഇളവിേ��  ഉ�െ�െട�� ഏ��ം �തിയ മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� ആവശ��ി� സ��ാ� �മി ഏെ�����മായി ബ�െ�� ച���

1117. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ��ി� സ��ാ�  �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��  2013-െല േക�

നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാനം ച��� �പീകരി�് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ച���  �പീകരി�ാെത �മി ഏെ���ാ�  െ�ഷ��  ഓഫീസെറ നിയമി�തി�െട എെ��ാം

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

(സി) �മി ഏെ����  �വ��ന��  �തഗതിയി�  നട�ിലാ�ിയിെ��ി�  �ലം

ഏെ����തിനായി േക�ം ന��� ഫ�് ന�മാകാനിട�ളളതിനാ� ആയത് പരിഹരി�ാ�

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

കായ� ൈകേയ���

T 1118.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായ�ക�െട�ം തടാക��െട�ം വി�തി ഗണ�മായി �റ��െവ�

പഠനറിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കായ�ക� ൈകേയ��വ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് നിയമ�കാരം സ�ീകരി��ത്;

(ഡി) ആല�ഴ ജി�യിെല ഒ� ജന�തിനിധി മാ��ാ�ം കായ� ൈകേയറി നിക�ിയതിെനതിെര

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(ഇ) കായ� ൈകേയ��� തട��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേ�ാ�് േറാഡ് നിർ�ാണ�ിനായി �ലേമെ����



1119. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാവിലകം താെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

നിർ�ാണ�ി�� �ലേമെ���� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി എ� െസ�് �മിയാണ് ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടി േവഗ�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��ത്

എ�് അറിയി�േമാ?

പാ�കാലാവധി ���ിയാ�ിയ സ��ാ� �മി

1120. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��ി� െകാ�ം െവ�് വിേ�ജ് പരിധിയി� പാ�കാലാവധി ���ിയാ�ിയ സ��ാ�

�മി നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത �മി സ��ാരിേല�് തിരിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിടയി�  െകാ�ം ഇൗ�്,  െകാ�ം െവ�് വിേ�ജ് പരിധികളിലായി

പാ�കാലാവധി ���ിയാ�ിയതിനാ�ം പാ� വ�വ�ക�  ലംഘി�തിനാ�ം സ��ാരിേല�്

തിരിെക ലഭ�മാ�ിയ �മിക�െട സ�േ� ന��ം വി�തി�ം സഹിതം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ടൗ�-ച���് േറാഡ് വികസനം

1121. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ടൗ�-ച���് േറാഡ് വികസനം  17  മീ�റി�

സാധ�മാ��തിന് േവ� �മി ഏെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) �മി ഏെ���� ��ിയ�് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില നി��യം

1122. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട ന�ായവില നി��യം ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏകേദശം

എ�ശതമാനം ���ിയാകാ� ബാ�ി��്;

(ബി) ന�ായവില നി�യി� ന�കാ���ലം ഇടപാ�കാ���ായി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ന�ായവില നി�യി�ാ� �മി�െട വില അത�ാവശ� ഇടപാ�കാ��ായി നി�യി� ന���തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്; ഇതിന് േനരി�� കാലതാമസം �ലം ഇടപാ�കാ��് ഇത്

�േയാജനെ�ടാ� �ിതി വിേശഷം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ന�ായവില നി��യം അടിയ�ിരമായി ���ിയാ��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െന�ദ തിേയേ��ിന് �മി പതി� ന�കാ� നടപടി

1123. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല നട�ാവ് �വ��ി�� െന�ദ തിേയേ��് �ിതിെച��

പ�ായ�് �റേ�ാ�് �മി ��ത സാം�ാരിക സംഘടന�് വി� ന�കാെമ�് ��രി��

പ�ായ�് വ�വ� െച�തി� �കാരം സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�� സാഹചര��ി�,

ഈ �മി ൈകമാറി ന�കാ� റവന� വ��ിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �മി പതി� ന�േക� ഉ�രവാദി�ം റവന� അധി�തരി�  നി�ി�മായിരിെ� റവന�

വ��ിേല�് ൈകമാറിയ �മി ��ത സംഘടന�് പതി� ന�കാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

റവന� േരഖകളി� നിലമായി േരഖെ���െ�� �മി

1124. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ളായി �രയിട �മിയായി കിട���ം എ�ാ�  റവന� േരഖകളി�  നിലമായി

േരഖെ���െ���മായ �മികളി�  വീട് െവ��തി�ം വ�ാപാര�ാപന��

നി��ി��തി�മാ�� അേപ�ക�  കാല�ളായി തീ�മാനം ഇ�ാെത കിട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�ക� വിവിധ റവന� ഡിവിഷ�കളി� അവേശഷി���് എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) 2008  -  �ം അതി� ��ളള വ�ഷ�ളി�ം നിക�െ��,  �രയിടമായി ഉപേയാഗി� വ��

�മികളി�, െക�ിട നി��ാണം നട��തി�് �തിയതായി നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണനിയമം �ാബല��ിലാ��തിന് ��് നിക�െ���ം റവന�

േരഖകളി�  "നിലം"ആയി ഇേ�ാ�ം േരഖെ���െ���മായ �മികളി�  നി��ാണ�വ��നം

നട��തിന് �േത�കാ�മതി ന�േക��േ�ാ ;

(ഇ) േകാതമംഗലം താ��ി� 1930 കളിലാണ് സ�േ� നടപടിക� നട�ത് എ�ിരിെ� അതി�

േശഷം  2008  വെര�� കാലയളവി�  നിക�െ��് കര �മിയായി ഉപേയാഗി�� വ�

വകകളി�  വീ�ം ക�വട�ാപന�ം നി��ി��തിന്  ,  റവന� േരഖകളി�  "നിലം"  എ�്



േരഖെ���ിയി��തിെ� േപരി� തട����ായി��ത് കാരണം സാധാരണ�ാരായ നിരവധി

േപ��് വീട് നി��ി�ാ� കഴിയാ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല േബാ�്- ഇ�-ലാ�ഡി�� �മി

1125. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി, േതാ�ംപടി വിേ��കളി� 11.4.1973 � ഏെ��� േബാ�്-

ഇ�-ലാ�ഡായി�� ഏ�� കണ�ി�� �മി ഉപേയാഗ�ദമാ��ത് സംബ�ി�് എറണാ�ളം

ജി� കള���് 15.06.2017-� ന�കിയ ക�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��ീംേകാടതിയി� േകസ് നിലനി���േ�ാ; ഇത് തീ���തിനായി നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�രഹിത��് �മി ന�കാ� നടപടി

1126. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �രഹിത�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിയമാ��തമായി ൈകവശം വ�ാ�� പരിധിയി� ��ത� �മി ൈകവശം വ�ിരി��വരി�

നി�ം �മി ഏെ���് �രഹിത��് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിയമ�കാരം ൈകവശം വ�ാ��തി�  ��ത�  �മി ൈകവശം ഉ�ായി��വരി�  നി�ം

നാളി�വെര എ� ഏ�� �മി സ��ാ� ഏെ���ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ജി� തിരി�്

േപ� സഹിതം വിവരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഏെ��� �മി �രഹിത��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ��്

വിതരണം െച�ി��്; വിശദാംശ�� ജി� തിരി�് േപ� സഹിതം െവളിെ���േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� സ��ാ� �മി

1127. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി� സ��ാ� �മി എ�യാണ്; അത് ആ�െടെയ�ാം ൈകവശമാണ്; ജി�,

താ��് തിരി�് ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാ� വ�വ�ക� പാലി�ാ� പാ��മി സ��ാ� തിരിെ���ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� ലി�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവിൽ പാ��ടി�ിക വ��ിയ വ�കിട ക�നിക�േ�ാ ; എ�ി� ഏെത�ാം;



(ഡി) ഇ�രം ഓേരാ േകസി�ം ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര ൈകെ�ാ� �ട�  നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ?

വര��ാ �രിതാശ�ാസ ഫ�്

1128. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര��ാ �രിതാശ�ാസം േതടി ഡ�ഹിയിെല�ിയ മ�ിതല സംഘം േക�മ�ി�മായി �ടി�ാ�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ആവശ��ളാണ് നിേവദന�ി� ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) േക��ം സം�ാന�ം ത�ി�� അക�� �രിതാശ�ാസ ഫ�് േനടിെയ��� കാര��ി�

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�െനെയ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്?

വര��ാ ��ക�ത�ക�

1129. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� േവന��ാല�് സം�ാനം ��മായ വര�� േനരിടാ�  േപാ�� എ�ത്

കണ�ിെല��് എെ��ാം ��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വര��ാ �തിേരാധ അവേബാധം വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ജല�ിെ� ഉപേയാഗം �മെ����തി�ം �ടിെവ� വിതരണം ഉറ�വ���തി�ം

സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) ടാ��ക�  �േഖന�� ജലവിതരണം �താര��ം കാര��മ�മായി നട�� എ�

ഉറ�വ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

1130. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാലവ�ഷെ��തി �ലം തക��് കിട�� മണ��  മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട

�ന�നി��ാണ�ിന് 2017-18 െല �ഡ് ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി��തിനായി ന�കിയ

ശിപാ�ശ �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ശിപാ�ശ പരിഗണി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ബ�െ�� ഉ�രവിെ� പക��്

ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �ഡ് ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� ���ിക�

1131. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  �ഡ് ഫ�ി�  നി�ം

അ�വദി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി� ഏെതാെ� ���ിക� ���ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��വ� ���ിക�ം എ�േ��് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാ�പണിക�െട കരാ� �ക

1132. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലവ�ഷെ��തി �ലം തകരാറിലായ േറാ�ക�െട കരാ�  എ��് പണികൾ

െച� വകയി� കി�ാ�� �ക കി��ി� എ� പരാതി പരിഹരി�ാ� വ��ിെ� ഭാഗ� നി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� മാസെ� പണിക�െട �കയാണ് ഇനി�ം െകാ�� തീർ�ാൻ ഉ�ത് എ�ം ഇവ

എേ��് െകാ�� തീർ�ാൻ കഴി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ.

(സി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം എ� �പ�െട പണികളാണ് സം�ാന�് അ�വദി�ത്;

ഇതി� േക�, സം�ാന സർ�ാ�ക�െട വിഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പണിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ് റി�ാ��ക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�

1133. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിൽ   ഡിജിൈ�േസഷ� നട�ാ� പ�തി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;



(ബി) വിേ�ജിെല ഏെതാെ� റി�ാ��കളാണ് ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ാ�  േപാ��െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ് ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ജി�

തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� വഴി�� േസവന��

1134. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിൽ ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ഓ�ൈലനായി ലഭി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി അ�യ േക��� വഴി അേപ�ക� സമ��ി�േ�ാ� സ��ാരിേല�് ന�േക�

ഫീസ് എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �നി�തി അട��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാന�േ�ാ;  നി�തിദായകന് േനരി�് െമാൈബ�

ഇ��െന�് സംവിധാനം വഴി �നി�തി അട��തി�� സംവിധാനെമ�െനെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1135. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാ�ി മാ�ിെയ�ം,  ബാ�ി�ളളവ

എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ?

വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ്

1136. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�തിയ െക�ിടം നി��ി��തിെ� നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയ റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീ�ക�െട �വ��നം



1137. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി അ�വദി� റവന� ഡിവിഷണൽ ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�െട �വ��നം ആരംഭി���മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�ക��ായി ഏെതാെ� ത�ികകളാണ് �തിയതായി അ�വദി�െത�്

അറിയി�ാേമാ?

�ട�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� ജീ��ാവ�

1138. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��ിെല �ട�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� ജീ��ാവ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിേ�ജ് ഓഫീസിെല സീലിംഗ് അട��് വീണ് നാ�കാരി�  ഒരാ��് അപകടം

സംഭവി�ി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിടം ���ി പണി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1139. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�  �ാ��് വിേ�ജ് ഒാഫീ�കളായി ഉയ���തിന്

ഏെത�ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ� വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�  �ാ��ാ�ി എ�� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�  �ാ��ാ��തി�ം അടി�ാന

സൗകര���  വികസി�ി��തി�മായി സമ��ി� നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഈ

നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

വിേ��ക�െട �പീകരണം

1140. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി�  വിേ��ക�െട വിഭജനം/�തിയ വിേ��ക�െട �പീകരണം എ�ിവ നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട ൈഹെടക് വ��രണം/ആ�നിക വ��രണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാമപ�ായ�്ഫ�്  /േ�ാ�് പ�ായ�്ഫ�്  /ജി�ാ പ�ായ�്ഫ�്

/എം.എ�.എ.ഫ�്/ എം.പി. ഫ�് എ�ിവ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിന്

ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�േമാ - വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ���� വിേ�ജ് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം

1141. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ����  വിേ�ജ് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിട�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സ��മായി ഓഫീസ്

െക�ിടം നിർമി�ാൻ ഇ�വെര നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിെല �ലപരിമിതി�ലം ഉേദ�ാഗ��ം െപാ�ജന��ം അ�ഭവി��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിന് സ��മാെയാ� െക�ിടം എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

െഡപ��ി തഹസി�ദാ�മാ�െട വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�്

1142. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  െഡപ��ി തഹസി�ദാ�/�നിയ�  ���് ത�ികയി�  ര�ാമെ� വാ�ഷിക

ഇ��ിെമ�് ലഭി�വാ� െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െചേ���േ�ാ;

(ബി) െ�ാേബഷ� ഡി�യ� െച�ാെത തെ� ചില ജീവന�ാ��് ര�ാമെ� വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�ം

�ടർ�� ഇ��ിെമ�ക�ം അ�വദി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ാ�� �ലം സീനിയറായി�� ചില ജീവന�ാ��് ര�ാമെ�

വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�ം �ട� ഇ��ിെമ�ക�ം നിേഷധി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി�ളള അസ�ലിതാവ� പരിഹരി�് എ�ാവ��ം ഇ��ിെമ�് ന��വാ�

സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി�് ന�കാ� നടപടി



1143. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ആ�.ഡി.ഒ ഓഫീസി�  േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��ായി േസവനമ��ി�് വ��

�ീ.  മാത� പി.  മാത� എ�യാ�െട സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി�് ന����മായി ബ�െ��്

അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  നാളി�വെരയായി ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടിയാെ� സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി�് ന���തിന് നിലവി� നിയമപരമാേയാ ഭരണപരമാേയാ

എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ടിയാെ�റ സീനിേയാറി�ി �ന:�ാപി�് ന���കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

താ��് സഭക�

1144. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിമാസം നട�� താ��് സഭക�െട പരിഗണനാ വിഷയ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത താ��് സഭക��് എെ�ാെ� അധികാര�ളാണ് ന�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) താ��് സഭക��് താ��കളി�  ഉ�ാ�� പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�

അധികാര�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി�  ��ത പരാതിക�  സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി�െ���േ�ാെയ��ളള വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാഴിേ�ാട് താ��് സഭയി� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലം പരിഹരി�

പരാതിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത താ��് സഭ�െട ഘടനെയ�റി�ം ആെരാെ�യാണ് അതി� പെ��േ��െത��ളള

�സ�മായ ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� താ��ി� നട�ിയ റവന� അദാല�ക�

1145. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആല��  താ��ി�  നട�ിയ റവന�

അദാല�ക� എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� അദാല�കളി� ലഭി� പരാതിക�െട എ��ം എ� പരാതികളിേ�� നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പരാതികെള�ം അതിന് സ�ീകരി� പരിഹാര മാ���െള�ം �റി�് വിശദീകരി�ാേമാ?



കരം ഒ���തി�� അ�വാദം

1146. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ൈതവിളാകം �േദശ�്,  മണ�� വിേ�ജ് �� സ�േ�

ന�� - 2519, 2565, 1530 എ�ീ വ��ളി� കരം ഒ���തി�� അ�വാദം ന�കാ��

നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട ന��  എ�2/37/2017/റവന� തീയതി  23.11.2017

ക�ിേ�ൽ േ��് ലാ�ഡ് േബാ�ഡ് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�് ലാ�് േബാ�ഡിന് ലഭ�മായ തീയതി, ലാ�് േബാ�ഡ് ചിറയി�കീഴ് താ��് ലാ�്

േബാ�ഡിന് ക�് ന�കിയ തീയതി, മ�പടി ലഭ�മായ തീയതി എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ േല�് പാലസ് റിേസാ��്

1147. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�ാകള��  േലക് പാലസ് റിേസാ��മായി ബ�െ��് ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ��ീേകാടതിയി� എെ��ി�ം േകസ് നിലവി�േ�ാ; ആരാണ് ��ത േകസ്

ന�കിയി��ത്; ഈ േകസി� സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേസാ��ിേല�� േറാഡ്  2008  െല ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം നിലവി�

വ�േശഷം വയ� നിക�ി നി��ി�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ��ത നിയമം ലംഘി�തിെ� േപരി� റിേസാ��ിെ� ഉടമ��െ�തിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ൈകപമംഗലം മന�� �ളം പതി� ന�ക�

1148. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല െകാ���� താ��ി� ൈകപമംഗലം വിേ�ജിെല  "മന�� �ളം"  സ�കാര�

വ��ിക��് പതി�് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് ആ��ാെണ�ം എ� ഏ�� ആണ്

പതി�് ന�കിയെത�ം എ�ാണ് പതി�് ന�കിയെത�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ളം പതി� ന�കിയി�െ��ി�  ഇത് തിരി� പിടി�് െപാ�ജന���്

ഉപേയാഗ�ിനായി ന��േമാ;

(സി) സ��ാ� വക �ളം സ�കാര� വ��ി�് പതി� ന�കിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ?



െകാ�െ� പഴയ താ��് ഓഫീസ് െക�ിടം

1149. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��് ഓഫീസ് പഴയ െക�ിട�ി� �വ��ി�് വ�� ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�;

(ബി) െകാ�ം താ��് ഓഫീസ് െക�ിടം ബ�നില െക�ിട�ിേല�് മാ�ി �വ��നം

ആരംഭി�ി��തിനാ�  സ�ാത��സമര ചരി� പാര�ര����ം വാ�ശി� ഭംഗി���മായ

പഴയെക�ിടെ� ചരി��ാരകമായി സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ാനി�ര വിേ�ജ് �പീകരണം

1150. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� മാട��റ - െവ�ാനി�ര ��് വിേ�ജ് വിഭജി�് �തിയതായി

െവ�ാനി�ര വിേ�ജ് �പീകരി��തിന് ഇ�വെര ൈകെകാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�പറ� വിേ�ജിേല�് ആവശ�മായ �തിയ ത�ികക�  ��ി�് െവ�ാനി�ര വിേ�ജ്

�തിയതായി �പീകരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ��കളി�ാ� �ാമപ�ായ�ക�

1151. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ��കളി�ാ� എ� �ാമപ�ായ�ക� നിലവി��്;  അവ ഏെത�ാമാണ്

എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളി� വിേ��ക� �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വഴി സ�കാര� വ��ി െക�ി അട��മായി ബ�െ�� പരാതി

1152. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് താ��് ഒളവ� വിേ�ജി�  സ�െ� ന�� 81/16 (റി.സ.145/5)  � �ീമതി

�ളി�ാേ�രി ആമിന എ�ിവ�െട�ം പരിസര വാസിക�െട�ം െപാ�വഴി സ�കാര� വ��ി െക�ി

അട�ത് സംബ�ി�് പരാതി േകാഴിേ�ാട് താ��് ഓഫീസി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് താ��് ഓഫീസിെല ഫയ� ന�� എ/2549/2009, എം.സി./15/2009 എ�ീ

ഫയ�കളി� നാളി�വെര നടപടികെളെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  െപാ�ജന�െള ബാധി��



ഇൗ ഫയ�കളി� ഇ��ം കാലതാമസം ഉ�ായത് എ�െകാ�ാണ്; ��ത ഫയ�കളിൽ ഉട�

തെ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ��് റവന� ഓഫീസ്

1153. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.��ിരാമ�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� ഓഫീ�കെള ഘ�ംഘ�മായി �ാ��ാ�ി മാ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് റവന�

വ��് ആ��ണം െച�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) റവന� ഓഫീ�കളി� നി�് ജന���് െമ�െ�� േസവന�� അതിേവഗം ലഭ�മാ��തിനായി

�ാ��് റവന� ഓഫീസ് വിഭാവനം െച�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ഓഫീസ��മാ�� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സിംഗ് അട��� �വ��ന��

കാര��മമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം നട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സംഘടനക��ം �ാപന���ം പതി� ന�കിയ സ��ാ� �മി

1154. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ഏെത�ാം സംഘടനക��ം �ാപന���ം ��ക��ം മ�മായി സ��ാ� �മി

പാ��ിേനാ പതി� ന��കേയാ െച�ി�േ�ാ  ;ആയതിെന സംബ�ി�� വിശദവിവരം

ന��േമാ ; ആയതിെ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന �മി പതി� ന��വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന��  മ�ിസഭാ േയാഗം അംഗീകരി�ി��താേണാ;  എ�ി�  ��ത

തീ�മാന��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി

1155. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�നി�് ചികി�സാ ധനസഹായ�ി�� അേപ�ക�

റവന� വ��ിെല വിേ�ജ് ഓഫീസ�  �ത�  �തി�� ഉേദ�ാഗ��  വെര��വ�െട ക�ി�

അനാവശ�മായി െവ�് താമസി�ി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;



(സി) ഒ� നി�ിത ദിവസ�ി�  ��ത�  ഫയ�  െക�ി�ിട��ത് പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ

േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

സ�െ� അദാല�്

1156. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ� ഓഫീ�കളി�  അേപ�ക�  െക�ി�ിട��കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവ

സമയബ�ിതമായി തീ��ക��ി�വാ� റവന� വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ�േ� ഓഫീ�കളിലാണ് അേപ�ക�  െക�ി�ിട��ത്;  ഏെതാെ� റവന�

ജി�കളി� സ�േ� അദാല�ക�നട��ി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എ� സ�െ� അദാല�ക�  നട�ിെയ�ം

എ� അേപ�കളി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ� എ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ�െ� അതിരടയാള നിയമം

1157. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നിലവി�� സ�െ� അതിരടയാള നിയമം മാ��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ;എ�ി�  ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം ഇതിനായി സ�ീകരി� പകരം

സംവിധാനം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ; കരടിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� അന�

1158. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഓ�േറഷ�  അന��െട ര�ാം ഘ�ം ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ:

(ബി) ഒ�ാം ഘ��ി�  ഇനി�ം ���ിയാ�വാ�� ���ിക�  എെ�ാെ�യാണ്;അവ

���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിന് ഇതരസം�ാന�ളി�� �മി



1159. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന�ിെ� �മി സം�ാന�ിന് �റ�് എവിെടെയ�ാം എ� അളവി�

നിലവി��്; ഇ�ര�ി�� �മി അന�ാധീനെ�� െകാ�ിരി�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഓേരാ �ല�ം ൈകെ�ാ�

വ��െത�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് ���� നിലവി��ത്;  നിലവി� യാെതാ� ���ം ഇ�ാ�ത്

എവിെടെയ�ാം; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�േ�ഷ� ഓഫ് ലാ�് റി�ാ�ഡ് സ��ീസ് െഡലിവറി െ�ാജ�്

1160. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�േ��ം,  �േരഖാവ��മായിേച��് നട�� ഇ�േ�ഷ�  ഓഫ് ലാ�്

റി�ാ�ഡ് സ��ീസ് െഡലിവറി െ�ാജ�് െ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡിജി��  സ�േ��ം �േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�ം,  ഓ�ൈല�  േമാണി�റിംഗ് സി��ം

��ത പ�തിയി� ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഡിജി�� സ�േ� ���ിയാ�� വിേ��കളി� ജിേയാ �ാ�ഡ് ഡിജിൈ�ഡ് ലാ�് റി�ാ��സ്

ത�ാറാ�� �വ��നം വ��് ല��ം വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല റീ സ�േ�

1161. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല റീ സ�േ� സംബ�ി� ഫയ�കളി� നടപടി സ�ീകരി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� വ�ഷമായി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� എ� ഫയ�ക�  ഉെ��് താ��് തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

മല�റം ജി�യിെല റീസ�െ� നടപടിക�

1162. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മല�റം ജി�യിെല റീസ�െ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിേ��കളി�  റീസ�െ� ���ിയായി��്;  ഇനി എ� വിേ��കളി�  റീസ�െ�

െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജി�യി� റീസ�െ� നടപടിക� ഇനി�ം ���ീകരി�ി�ി�ാ� സാഹചര�ം നിലനി�െ� സ�െ�

ജീവന�ാെര മ� ജി�കളിേല�് �ലം മാ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത നടപടി �നഃപരിേശാധി��തി�ം ജി�യിെല റീസ�െ� നടപടിക� എ��ം േവഗം

���ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി��തി�ം സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� റീസ�േ�

1163. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് റീസ�േ� നട�ാ� ബാ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� േരഖക� ഓ�ൈല� ആ�േ�ാ� റീ സ�േ� നട�ാ��കാരണം നി�തി, ത�േ�ര്,

േപാ�വരവ് �ട�ിയ കാര��ളി� ആശയ�ഴ���ാ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� റീസ�േ� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ��് ഓഫീ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

1164. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� എ�െയ�ം ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��െ��് ജി�തിരി�്

അറിയി�േമാ;  വാടകെക�ിട�ി�  �വ��ി�� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് സ��ം െക�ിടം

നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല രജി�ററ�ക�  ക���ൈറസ് െച��തി�ം നി�തി ഒ���തിന്

ക���� സംവിധാനം ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ �ഴലി�ാ�് അപകട സാധ�താ ല�കരണ പ�തി

1165. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയ-സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട നിയ�ണ�ി�  സം�ാനെ�

തീര�േദശ�ളിെല �ഴലി�ാ�് �ല��ാ�� അപകട��െട വ�ാ�ി �റ��തി�� സമ�

പ�തിയായ േദശീയ �ഴലി�ാ�് അപകട സാധ�താ ല�കരണ പ�തി  (എ�.സി.ആ�.എം.പി

)�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ര�സാധ�താ ��റിയി�്,  �ര� �തിേരാധ�ി�� അടി�ാന സൗകര�വികസനം എ�ിവ

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏെത�ാം തീരേദശ ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ��െത�ം ഇതിനകം

എെ��ാം ���ിക� ആരംഭി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഭവനരഹിതരായ ��ംബ��

1166. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ി�  ജനറ�, എസ്.സി./എസ്.ടി.  വിഭാഗ�ളി�െ�� �രഹിത�ം

ഭവനരഹിത�മായ എ� ��ംബ�� ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം െതരെ���ി��

�ണേഭാ�ാ��െട എ��ം ഇതിനകം പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മായി�� �ണേഭാ�ാ��െട

എ��ം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരി�ാ� േകരളം പ�തിയി� ഇനി�ം �മി ന�ാ��വ��് എ�േ��് �മി ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാ��ിട സ��യ പ�തി

1167. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �തിയ പാ��ിട സ��യ പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാം; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് സം�ാന�് എവിെടെയ�ി�ം ��തായി �ലം

വാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഏ�റാെണ�ം എവിെടയാെണ�ം ഉ�െ�െട�� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ; ��ത പ�തി�് എ� േകാടി �പ �ത��ട��െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�് നി��ാണം ���ിയാ�ാ� എ� പാ��ിട സ��യ��

സം�ാന�െ��് �ലം സഹിതം വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വീ�ക��് ആഡംബരനി�തി



1168. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഡംബരനി�തി �മ��തിന് വീ�ക��് നി�യി� വി�ീ���ിെ� പരിധി എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� �പയാണ് ആഡംബരനി�തിയായി വ�ഷം േതാ�ം ഈടാ�ി വ��ത്;  ഏത്

വ�ഷം �തലാണ് ആയത് ഈടാ�ാ� �ട�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത�  വി�ീ���� എ�ാ വീ�ക��ം പരിധിയി�ാെത ഒേര �കയാേണാ ആഡംബര

നി�തിയായി ഈടാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആഡംബരനി�തി നി�യി��തി�� വി�ീ��ം നിലവി��തി�  നി�്

വ��ി�ി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) ��ത� വി�തി�� ഭവന���് നി�തി നി�യി��തി� �ാബ് സ�ദായം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വീ�ക�െട ൈലഫ് കണ�ാ�ി ഒ�ി�് ആഡംബരനി�തി അട�ാ�  സ��രായവ��്

ആയതിന് അ�മതി ന��േമാ?

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ്

1169. �ീ.ബി.സത��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവനനി��ാണ േമഖലയി�  �വ��ി�� �ധാന ഏജ�സിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഈ രംഗ�് സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് എെ��ാം ഭവനനി��ാണ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(സി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ��,  മ� പിേ�ാ� വിഭാഗ���ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഭവന

നി��ാണ േബാ�ഡ് ആവി�രി�ി�ളളത്;

(ഡി) സ��ാരിെ� സ��� ഭവന നി��ാണ പ�തിയായ ൈലഫ് മിഷ�മായി േച��് എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�� ലഭ�ത

1170. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് മ�� ലഭ�തയി� വ� ഇടിവ് വ�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കടലി�ം ഉ�നാട�ജലാശയ�ളി�ം നി��� മ��ലഭ�തയി�  കഴി� വ�ഷേ��ാ�

51,000 ട� �റ��ായതായി ക���േ�ാ;

(സി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�് നി�ം ആെക എ� ട� മ��മാണ് ലഭി�ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഡിസംബ� വെര സം�ാന� നി�ം ആെക ലഭി� മ��ം

എ�;

(ഇ) ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളിൽ നി�� മ��ലഭ�തയി�  കഴി� വ�ഷം കാര�മായ �റവ്

സംഭവിേ�ാ;  എ�ി�  മ��ലഭ�തയിെല ഗണ�മായ �റവി��

കാരണെമ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;ഫിഷറീസ് വ��് ഇ� സംബ�മായി എെ��ി�ം പഠനം

നട�ക��ാേയാ?

േബാ�് ഉടമക�െട സമരം

1171. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േബാ�് ഉടമക� സമരം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമരം അവസാനി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;വ��മാ�ാേമാ?

ഡീസ� വിലവ��നവ് �ലം മ��ബ�ന േമഖലയിെല �തിസ�ി

1172. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ന�� ഡീസ�  വിലവ��നവ് സം�ാനെ� മ��ബ�ന വ�വസായെ�

�തിസ�ിയിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ആ�മാസ�ി��ി�  ഡീസ�  വിലയി�  10  �പയിലധികം വ��നവ് ഉ�ായി�ം

മ��വില വ��ി�ി�ാനാകാെത മ��െ�ാഴിലാളിക�  കടബാ��തയിലായത് പരിഹരി�ാ�

എ�് നടപടിയാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��ബ�ന വ�വസായം സംര�ി�ാ�  മ� പല സം�ാന�ളി�ം നിലവി���േപാെല

മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ഡീസ�  സ�ിഡി അ�വദി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഫിഷ�െമ� ക��ണി�ി�െട സംവരണാ��ല��ൾ



1173. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷ�െമ� ക��ണി�ിയി� ഏെത�ാം വിഭാഗ�� ഉ�െ��െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ഉ�െ��� വിഭാഗ��െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇവ��് ഏെത�ാം

േജാലികളിലാണ് സംവരണം ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  പി.എസ്.സി നിയമന���് സംവരണം ലഭി�� ഫിഷ�െമ�  വിഭാഗ��

ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െഫഡിെല നിയമന�ളി� 10% ഫിഷ�െമ� വിഭാഗ�ാ�െട ആ�ിത��് ലഭി�ിെ��

പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; �തിയ െ�ഷ�� ��സ് നിലവി� വ�തി�േശഷം മ��െഫഡി�

എ� നിയമന�� നട�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതി� സംവരണം പാലി�ിെ�� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) മ��െഫഡിെല നിയമന��  സംബ�ി�് പി.എസ്.സി യി�  നി�ം ഏെത�ി�ം ക�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഈ വിഷയ�ി� മ��െഫഡ് സ��ാരി�ം പി.എസ്.സി

�ം അയ� ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മ��വിപണന േമഖല

1174. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വിപണന േമഖലെയ കാര��മമാ��തി�ം െതാഴിലാളിക��് അ�ഹമായ ന�ായവില

ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ല��ം നിറേവ�ാ�  മ��വിപണന േമഖലയി�  െെലസ�സ്,  രജിേ�ഷ�  എ�ിവ

നി�ബ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  സത�ര നിയമനി��ാണം നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയി�  �വ��ി�� െതാഴിലാളിക�െട�ം മ�് �വ��ക�െട�ം അഭി�ായം

ഇ�ാര��ി� േതടിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അനി�ിതകാല സമരം മ��ബ�ന േമഖലയി� ��ി�ി�� �ംഭനാവ�

1175. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േബാ�്ഓേണ�് അേസാസിേയഷ�ം, സം�� സമരസമിതി�ം ആരംഭി� അനി�ിതകാല സമരം

മ��ബ�ന േമഖലയി� ��ി�ി�� �ംഭനാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സമര�ിെ� മറവി�, കെ��� േലാറികളി�ം മ�ം ഇതരസം�ാന�ളി� നി�് മാരകമായ



രാസവ���  കല�� മ����  സം�ാന�് എ�� എ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാകാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി സഹായ പ�തികൾ

1176. �ീ.െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ�ിെ� സമ�വികസനം സാ��മാ��േതാെടാ�ം ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� ��ംബ�െള മാ�ി പാ��ി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േബാ�കളി�ം വളള�ളി�ം �ര�ാ സംവിധാന��  ഒ���തി�ം,  ര�ാ�വ��ന�ളി�

ഏ�െ���തി�ം,  �ര�ാ ��റിയി� ന���തി��ളള കട�  �ര�ാ ഏജ�സികളി�

പരിചയസ��രായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് നിയമനം ന�കി അവ�െട കഴി�

�േയാജനെ����തി�ം അ�വഴി മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആ�വിശ�ാസം പക��തി�ം

നടപടിെയ��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ആവി�രി�ി�ളള സ��� ഭവനനി��ാണ പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉപജീവനാവകാശ�ിനായി ജലപരി�രണ നയം

1177. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ദാസ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��ലഭ�ത വ��നവി�ാെത �ട�കേയാ �റ�കേയാ െച��

�വണത�െട�ം സം�ാന തീര�് സ��മായി ലഭി�ി�� മ�ി േപാ�� മ����െട

ലഭ�തയി�  വലിയ േശാഷണം സംഭവി�തിേ��ം പ�ാ�ല�ി�  പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉപജീവനാവകാശം സംര�ി�ാനായി സമ� ജലപരി�രണ നയം

�പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) മ��ബ�ന േമഖലയിെല യ�വ��രണം പര�രാഗതമായി

മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി��വെര മ��ബ�ന െതാഴിലാളികളാ�ി മാ�ിയ �ിതിവിേശഷം

പരിഹരി�ാ�  സഹകരണാടി�ാന�ി�  യാന��െട�ം ഉപകരണ��െട�ം

ഉടമ�ാവകാശം േനടിെയ��ാ� േവ� പി�ണ ന�കാ� സാധ�മാ�േമാ;



(സി) ഇതരസം�ാന�ളി� നി�� മ��ബ�ന േബാ�ക� േകരളതീരെ� െച�മീ�കെളയട�ം

പിടി�് മ��സ��ിന് േശാഷണം വ���ത് തടയാ�  േക�സ��ാരിെ� ഇടെപട�

ആവശ�െ��േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല മ��ബ�ന- ഹാ�ബ� വികസന ���ിക�

1178. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : 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�തിന് േശഷം മ��ബ�ന-  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്

വ��ിെ� േന�ത��ി� എെ��ാം വികസന ���ികളാണ് തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

നട�ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ ���ി�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ��ം

എെ��് തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന���്,  2018-19  ബജ�ി�

മ��ബ�ന-ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട �ര�

1179. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട �ര��ം തീരേദശ �ര��ം ഉറ�ാ��തിന് േവ�ി ഈ

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) നാവിക നിയമ��, �ര�ാ നിയമ��  എ�ിവയി�  മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക��്

പരിശീലനം ന���തിന് ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി� മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�െട �ര��ായി നാളി�വെര

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�വ��വാ� നടപടി

1180. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഫിഷറീസ് വ��് ന���

സംര�ണം എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  മ��ബ�ന�ിന് േപാ��വ�െട �ര� ഉറ�

വ��വാ� എെ��ി�ം �തിയ സംവിധാന���് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഉപ�ഹ�പേയാഗി�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് സേ�ശെമ�ി�� കാര�ം



പരിഗണി�േമാ:

(ഡി) ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.-�മായി േച��് നാവിക് സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം

പരിഗണി��േ�ാ: എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഓഖി �ര�ം

1181. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�  സം�ാനെ� എ� മ��െ�ാഴിലാളിക�  മരണമട�;  എ�േപ��്

��തരമായി പരിേ�� ;വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത �ര�ം കാരണം കാണാതായവ� എ�;  അവ� ഇനി തിരിെക എ�ിെ���് സം�ാന

സ��ാ� �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓഖി �ര��ി� മരി�വ�െട�ം കാണാതായവ�െട�ം ��ംബ���് ഇതിനകം അ�വദി�

ആ��ല���  എെ�ാെ�യാണ്  ;  കാണാതായവ�െട ��ംബ���് ആ��ല�ം

ന���തി� എെ��ി�ം കാലതാമസം വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) യാന��  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) വീട് ന�െ��വ��് ഇതിനകം എ� വീ�ക� നി��ി� ന�കി എ�റിയി�ാേമാ?

ഓഖി �ര�ം

1182. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഓഖി �ര�െ��ട��് മ��ബ�ന േമഖലയി��ായ �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �രിതബാധിത തീര�ാമ��െട സമ� �ന:രധിവാസം

1183. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �രിതബാധിത തീര�ാമ��െട സമ� �ന:രധിവാസ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) മ��ബ�നയാന��െട �ന:�ാപനം,  മ��െ�ാഴിലാളി �ര� എ�ീ വിഷയ�ളി�

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) മൈറ�  എ�േഫാ�്െമ�് �നഃസംഘടി�ി��തിന് നീ��േ�ാ;  മൈറ�  ആം�ല��ക�

വ�ാപകമാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഓഖി �ര��ി� ഉ�ായ നാശന�ം

1184. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� ഫലമായി സം�ാനെ� തീരേദശേമഖലയി�  ഉ�ായ നാശന���െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ി� ജീവേനാപാധിക� ന�െ��വ��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന�കിയത്;

(സി) ഓഖി �ര��ിന് ഇരയായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് നിലവി� ന�കി വ�� ആ��ല��െള

സംബ�ി�് പഠി�് കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നി��രായി�� റവന� അഡീഷണ�

ചീഫ് െസ��റി,  ഫിഷറീസ് �ി�സി��  െസ��റി എ�ിവ�  ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ �ര�ം മ��േമഖലയി� ഉ�ാ�ിയി�� മാ��� പഠി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ

ഏ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓഖി �ര��ി� േബാ�് ന�െ��വർ�് �തിയ േബാ�്

1185. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�  േബാ�് ന�െ�� ഉടമക��് �തിയ േബാ�് വാ�ി ന���തിന്

പ�തിയി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്;

(ബി) �തിയ േബാ�് വാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േബാ�ടമക�മായി എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േബാ�ിന് പകരം പണം അ�വദി�ണെമ�് േബാ�ടമക� ��ത ച��യി� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി�ളള തീ�മാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി� �തിേരാധ �വ��ന��



1186. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  തീര�േദശ�ളി�  ഉടനീളം

സ�ീകരിേ��� �തിേരാധ �വ��ന��  സംബ�ി�് സമ�മായ ഒ� പഠനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ���ാമ�ളി�ം മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി��വ��ം യഥാസമയം ��റിയി�ക�

എ�ി��തി�ം അടിയ�രസഹായ �വ��ന��  നട��തി�ം എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) മ��ബ�ന യാന�െള�ം തീരേദശ �ാമ�െള�ം ബ�ി�ി�െകാ�� സാ�ൈല�് വിവര

വിനിമയ സംവിധാന�ിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) തീരേദശ �ാമ�ളി�  ഓേരാ െപാ�േക��ി�ം സൗജന� ൈവ-ൈഫ സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫിഷ് മാ���്

1187. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ���ള�രയി�  �വ��ി���ം കാല�ഴ��ാ�

ജീ��ാവ�യി�  ആയി���മായ ഫിഷ് മാ���് െപാളി�മാ�ി പകരം അത�ാ�നിക

സൗകര��േളാ��ടിയ ഫിഷ് മാ���് നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� ആ�നിക മ��മാ���്

1188. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�റ,  െപരി��ല എ�ീ �ല�ളി�  ആ�നിക

മ��മാ���് നി��ി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ�ക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട �േരാഗതി എ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�നാട് മ��മാ���് നി��ാണം

1189. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െന�നാട് �ാമ പ�ായ�ിെല ആ�നിക മ��മാ���്

നി�മാണം ���ിയാേയാ;

(ബി) ��ത മാ���ിെ� ഉ�ഘാടനം കഴി�േവാ;  മാ���ിെ� പണി ���ിയാ�ാെതയാേണാ

ഉ�ഘാടനം നട�ിയത്; എ�ി� അതിെന�ാണ് കാരണം എ�റിയി�േമാ ;

(സി) ��ത മാ���് എ�േ��് �വ��ി� �ട�ം ; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

കാ�ാ�ട മ� ല�ിെല ന��ാട് മ��ച��െട നവീകരണം

1190. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ� ല�ിെല പ�ി��  പ �ായ�ിെല ന��ാട് മ��ച� നവീകരി��ത്

സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ച� നവീകരി��തി�� ���ി വ��് വഴി െച��തിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�്

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയിെല മ��മാ���ക�െട നവീകരണ �വ��ന��

1191. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�  െച� കാര���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് കി�ബിയി�  െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ിയിെല മ��മാ���് നവീകരണ�ിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയ �ാ�, എ�ിേമ�് എ�ിവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��മാ���ക� നവീകരി�� പ�തി

1192. �ീ.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) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി മ��മാ���ക� നവീകരി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�ളള മ��ം ജന���് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മ���ി� വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി�� വിഷവ��� കെ���തിനായി എെ��ി�ം �തിയ



സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

1193. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി ത�ാറാ�ിയ പ�തിക��് കി�ബി �െട അംഗീകാരം

ലഭി�േവാെയ�ം; ആയതിെ� നിലവിെല �ിതിെയെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി� മ��മാ���ക�െട േപ�വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ���ി� രാസവ��� �ര��ത് തടയാ� നടപടി

1194. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ഫിഷ് േ�ാ�കളി�ം,  മ��മാ���കളി�ം വി�ഴി�� മ���ി�

വിഷ�ാവക�� �ര�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാരകമായ േരാഗ���് കാരണമാ�� ഇ�രം �ാവക��  �ര��ത് തട�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േഹാ��കളി�ം, റേ�ാറ�കളി�ം ��ി�� മ���ി� അമിതമായ രീതിയി� രാസവ���

�ര�ി ��ി��ത് പരിേശാധി�് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഫിഷറീസ് വ��് ഇ�ര�ി� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2010 ജ�വരി �ത� പരിേശാധനയി� കെ��ിയവ�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ഫിഷറീസ് വ��് മ�� പരിേശാധന�് േവ�ി �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മാരക വിഷ�� കല�� മ����

1195. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഫാ�മാലി�, അേമാണിയ എ�ീ മാരക വിഷ��  കല�� മ����

വ�ാപകമായി വി�ഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ പരിേശാധി��തിന് വ��് തല�ി� ��മ� സംവിധാന�� ഏ�െ���ാേമാ;



(സി) ഇതിനായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഓ�േറഷ� സാഗ�റാണി

1196. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.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) വിഷം േച�� മ���� കെ���തിനായി ഓ�േറഷ� സാഗ�റാണി എ� േപരി� പ�തി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��വിപണന േമഖലകളി�  നിര�ര പരിേശാധനക�  നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിന്

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഐസ് ഉ�ാ�� ഫാ�റികളിൽ ഐസി�  േഫാ�മാലി�  േച���െ�� പരാതി

പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) മ���ളി�  േസാഡിയം െബ�േസാേയ�് ഉപേയാഗി��താ�� വാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ണേമ��� മ��ം ജന���് ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�വ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടി

സ�ീകരി�െമ�റിയി�േമാ?

മ���ളിെല മായം േച���

1197. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിപണിയി�  ലഭ�മാ�� മ���ളി�  �രിഭാഗ�ം മായം േച��താണ് എ�

കാര�ം വ��് �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി��ായ ആശ� പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(സി) വിഷരഹിത മ��ം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ?

അ�രിൽ ഫിഷ് മാ���ക�ം ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��ക�ം

1198. �ീ.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) അ��,��ാ�ൽ എ�ിവിട�ളി�  �ാപി�വാ�േ�ശി�� ഫിഷ് മാ���ക�െട �ാ�ം

എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിന് എ� �പയാണ് നീ�ി വ�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;  ��ത പ�തി�് ഡി.പി.ആ�  ,  ഭരണാ�മതി,സാേ�തികാ�മതി എ�ിവ

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  നി�മാണം എ�ാരംഭി�് ���ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��  മ�ല�ിെല ൈത�ാ�േ�രി,  അ���ി,  അ��  എ�ിവിട�ളി�  ഫിഷ് ലാ�ിംഗ്

െസ��ക�  �ാപി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�, തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  വഴി സമ��ി�ി�� െ�ാേ�ാസ�ക�  പരിഗണി�് ��ത

�ല�ളി�  ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��ക�  �ാപി��തി�� സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഫിഷിംഗ് േബാ�് കടലിലിറ�വാ� സഹായം

1199. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  ഗതിവി�് സ�രി�് കഴ��ം െസ�ാ��സ് പ�ി�് സമീപം കരയി�

ഇടി�കയറി മണലി� താ�് നി��� ൈ��് എ� ഫിഷിംഗ് േബാ�് കടലിലിറ�വാ� എ�്

സഹായമാണ് ന�കിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േബാ�് കടലി�  ഇറ�വാ�  ഓഖി ഫ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�് കടലിലിറ�വാ�  �റ�ഖ വ��് ��ത് ല�േ�ാളം �പ ആവശ�െ��തായി

അറിയാേമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) ഫിഷറീസ് വ��് വാ�ാനം ന�കിയ പ��് ല�ം �പ അ�വദി�ാ� ���ടിയി� നി�ം

വിദ�െര വ��ി ബ�� സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് േബാ�ിന് േക�പാ��ടാെത കടലിറ�ാ�

സാധി�െമ�ിരിെ� ഏകേദശം ��് മാസമായി�ം ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനെമ��ാ�ത്

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ര�് വ��ക�  ത�ി�� ത���ിനിടയി�െപ�്,  േബാ�് വാ��തിനായി എ�� കട�ം

പലിശ�ം ഒ�ം അട�വാ�  കഴിയാെത ന�ം തിരി�� േബാ�ടമകെള സഹായി��തിനായി

�േത�ക പരിഗണന ന�കി േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല തീരേദശ �ടിെവ� പ�തികൾ

1200. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2013-14  വ�ഷ�ി�  മ���ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി  10.01.2014-ന് ഫിഷറീസ്

വ��് മ�ി മണ��  മ�ല�ിെല പാ��  ഇടിയ�ിറയി�  നി��ാേണാ�ഘാടനം നി��ഹി�

തീരേദശ �ടിെവ� പ�തിക�െട വിശദാശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട അട��  �ക എ�യാണ്;  ഓേരാ ���ി�ം െചലവഴി� �ക,

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല മ��മാ���ക� നവീകരി��തിന് പ�തി

1201. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���കെള നവീകരി��തിനാ�� പ�തിയി�  വ��ല മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

മ��മാ���കെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�െ��ി�  ആയതിേല�് അടിയ�രമായി ഫ�്

അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമിെ� നി�മാണം

1202. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമിെ� നി�മാണ �വ��ന��  ���ീകരി��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�മാണ �വ��ന��  ���ീകരി�്,  എ�േ��് ���മായ രീതിയി�

�വ��ന�മമാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1203. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  എളവളളി പ�ായ�ി�  വാ�ഡ്  VIII-െല മണി�ാ�  ബ�് േറാഡ്,

��േ�രി പ�ായ�ിെല കേ��ാ�്-��ളളി െക.എ�.ഡി.സി.  ബ�് േറാഡ്,  മണ��

പ�ായ�ിെല കരിെ�ാടി േറാഡ്,  െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല �ളി�ടവ്-ഏനാമാവ് േറാഡ്

എ�ീ തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഫിഷറീസ്,  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്

വ��കൾ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം ആവശ�െ��് മണ�� എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിേ�� െെകെ�ാ� �ട�നടപടി അറിയി�ാേമാ?



പ��� മ�ല�ിെല േറാ�ക�

1204. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷം പ���  മ�ല�ി�  മ��ബ�ന വ��് �േഖന

ഭരണാ�മതി ലഭി� നാല് േറാ�ക�െട ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�കിേയാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയത് ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മൈറ� ഫിഷിംഗ് െറ�േല�റി ആ�്

1205. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-െല മൈറ� ഫിഷിംഗ് െറ�േല�റി ആ�ിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) േകരളം ഇൗ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� എേ�ാഴാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഇത് �ലം

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �യാസം ഉേ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഇതര സം�ാന�ളിേല�് െതാഴി�േതടി

േപാ�കയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െച�മ���െള പിടി���ത് പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�  ആെരെയ�ി�ം

നിേയാഗി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ആെരയാണ് ��ത ഉ�രവാദി�ം ഏ��ി�െത�ം ഏത്

വ�ഷ�ിലായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭ�മായത്

എേ�ാഴായി��;റിേ�ാ��ിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േബാ�ക�  പിടി� െകാ�വ�� മ���ി�  െചറിയ മ����  പാടിെ��് നിയമ�േ�ാ;

എ�ി�  ��ത നിയമം ലംഘി��വ�െ�തിെര ഏത് തര�ി�ളള നിയമ നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത്;

(എഫ്) േബാ�ക� പിടി� െകാ�വ�� മ���ി� എ� ശതമാനം െചറിയ മ�സ��� ഉെ��ിലാണ്

പിഴേയാ മ� നടപടികേളാ സ�ീകരിേ��െത�്  െസ���  മെെറ�  ഫിഷറീസ് ഇ��ി���്

�പാ�ശ െച�ി�ളളത്;

(ജി) ശിപാ�ശ നിയമമാ�ിയേ�ാ�  ശതമാന�ി� പകരം െചറിയ മീനിെ� സാ�ി��ം എ�ായത്

അശാ�ീയമാെണ�ം അത് മ��െ�ാഴിലാളികെള �യാസ�ിലാ�ിയി�െ����ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�് �തിവിധികളാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ടി.എം.ചിറ പാലം നി�മാണം



1206. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ���ം നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട നി�മാണ �വ��ന��

നട�ാ�  ഉേ�ശി���മായ ടി.എം.ചിറ പാലം നി�മാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െപാഴി�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

1207. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാഴി��  േക�മാ�ി മ��ബ�ന �റ�ഖം

നി��ി��തിന്  2018-2019-െല െപാ�ബ�ജ�ിെ� ച���െട മ�പടിയി�  �ഖ�ാപി�

�കാരം നി��ാണ �വ��ന�ിന് എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ���ീകരി�ാ�  ആെരയാണ്

�മതലെ����ത്;  ഇതിെ� നി��ാണ േമ�േനാ�ം വഹി��ത് ഫിഷറീസ് വ��് ആേണാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് തീരേദശ നിവാസികെള മാ�ി�ാ��ിേ��

സാഹചര�ം ഉേ�ാ;

(ഡി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണം ഏത് വ�ഷ�ി�  ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

കായി�ര കടവിെല പാലം നി�മാണം

1208. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ം-അ�െത�് പ�ായ�കെള ത�ി� ബ�ി�ി�� കായി�ര കടവിെല പാലം നി�മാണം

െപാ�മരാമ�് വ��ിെന ഏ��ി� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലം നി�മാണ�മായി ബ�െ�� ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ്

വ��് ���ീകരി�ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയാ�ിയ �വ��ന��മായി ബ�െ�� എെ��ാം േരഖകളാണ് ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ൈകമാറി ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

രാമ�ളി പാ��ാല�ടവ് പാലം നി��ാണം

1209. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഏഴിമല േനവ� അ�ാദമിയി� നി�ം രാമ�ളി വഴി പാ��ാല�ടവ്-വലിയപറ�് വെര��

പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാഡി�  'രാമ�ളി പാ��ാല�ടവ് പാലം'  പണിയാ�  നബാ�ഡ്

സഹായേ�ാെട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ ���ി െട�� െച�ാ� കഴിയാെത വ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിങ് വ��് ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് െട�� െച�് ���ി �ട�ാ� എ�്

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േതാ��ി സംഭരണം

1210. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ ക�വ�ി ഫാ�റികളി� 2017 ജ�വരി  1 �ത� 2017 ഡിസംബ� 31 വെര

എ� ദിവസെ� െതാഴി� ന���തിന് കഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� േതാ��ി�െട ��ക സംഭരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം എ� ട� നാട� േതാ��ി സംഭരി��തിനാണ് ല��മി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

അട�് കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

1211. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം സം�ാന�് അട�് കിട�� എ�

ക�വ�ി ഫാ�റികളാണ് �റ�് �വ��ി�ി�ാ� കഴി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായം

T 1212.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായം �തിസ�ി േനരി��േ�ാ, വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിസ�ിെയ �ട��് എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക� അട���ിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായം സംര�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�വ��ി�ാ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�



1213. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ജി�യിെല ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �രിപ��ം �വ��ി�ാ�ത് �ല��

െതാഴിലാളിക�െട ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ?

െതാഴി� ന�െ�� ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�

1214. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി െതാഴി�  േമഖലയിെല �തിസ�ി കാരണം െതാഴി�  ന�െ�� ക�വ�ി

െതാഴിലാളിക��് സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േതാ��ി�െട ലഭ�ത�റവ് കാരണം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ��ം കാ��ിെ��ം എ�

ഫാ�റികളാണ് കഴി� ആറ് മാസ�ി�ളളി�  �േ��ി വ�ി�ളളത്;  ഇത് കാരണം എ�

െതാഴിലാളിക��ാണ് െതാഴി� ന�െ��ി��ത്;

(സി) െതാഴി� ന�െ�� ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��് ഇ.എസ്.െഎ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

1215. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ി ഉ�ാദന രാജ��ളി�  നി�ം േതാ��ി േനരി�് സംഭരി�് ഫാ�റിക��് വിതരണം

െച��തിനായി �പീകരി� കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡ് �പീകരി�തിന് േശഷം സം�ാനെ� �വ��നരഹിതമായി�� സ�കാര�

ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ�് �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ ക�വ�ി വിതരണം െച��തിന്

��ത േബാ�ഡിന് കഴി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഫലമായി എ� സ�കാര� ഫാ�റിക�

�റ�്�വ��ി�ി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി�് േക�സ��ാ� ഇറ�മതി ��ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;ഇത് കാഷ�

േബാ�ഡിെ� �വ��നെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാ��്



T 1216.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം കാ��് ന��ിലായി�േ�ാ; എ�ി� എ� േകാടി �പ ന�ം

ഉ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് കീഴി�� ക�വ�ി ഫാ�റികളി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം എ�

ദിവസം െതാഴിലാളിക��് േജാലി ന�കി;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ��ിെ� ആവശ��ിനായി എ� �തിയ കാ�ക�

വാ�ി;  ഇതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�;  ഈ വാഹന��  ആ�െട ആവശ��ിേല�ാണ്

വാ�ിയത്;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ��ി�  ��തായി ��ി� ത�ികക�

ഏെതാെ�യാണ്; ഈ ത�ികകളി� ആെരെയാെ� നിയമി�; ഇ�വഴി കാ��ിന് �തിവ�ഷം

ഉ�ാ�� െചലവ് എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി �തിസ�ി േനരിടാനായി ക�മാവ് �ഷി

1217. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായം അതീവ ��തരമായ �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;

അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ േതാ��ി ഇവിെട�െ� ഉ�പാദി�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത നടപടിക�  എ�മാ�ം വിജയ�ദമാെയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �ാേ�ഷ�  അടി�ാന�ി�  ക�മാവ് വികസി�ി��തിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  അേസാസിേയഷ�  ഓഫ് �ാേ��് േകരള ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� എ�് തീ�മാനം എ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തരിശായി കിട�� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� �മിയി� ക�മാവ് �ഷി ആരംഭി��തി��

പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-02-2018



�േ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�ി��.


