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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--334]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2501 �ത� 2595 വെര

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 2596 �ത� 2710 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 2711 �ത� 2790 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 2791 �ത� 2834 വെര

ന�ൈടംസ് ന�ക���� എ� �തിയ നയം

2501. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ന�ൈടംസ്  -  ന�ക����  എ� �തിയ നയ�ിെ�

അടി�ാന�ി� എെ�ാെ� പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �തിയ നയം എ�ാണ് �ാബല��ി� വ��ത്;

(സി) നയ�ിെ� �േത�കതക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിവരി�േമാ?

വ�ൈടം െമയി�ന�സ് പ�തി

2502. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാമീണ േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തി�േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���് ഒ��വണ നവീകരി�� വ�ൈടം െമയി�ന�സ് പ�തി നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് നി��ാണ �വ��ന���് ജനകീയ ഓഡി�ിംഗ്

2503. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന���് ജനകീയ സമിതിക�െട േമ�േനാ��ം

ഓഡി�ിം�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വ��ിെ� �വ��ന�ളി�  ഇ� �ല��ായി�� �ണപരമായ മാ�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിറ-േച��ല േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിെല അപാകത പരിേശാധി��തിന്

നി��മായ �േത�ക േസാഷ��  ഓഡി�് വിഭാഗ�ിെ� കെ���ക�

എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന���് �ണനിലവാര�ം �താര�ത�ം ഉറ� വ��വാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എ�േ�ാളം ഫല�ദമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സ�െട�� െകാ��� ���ിക�െട �ണനിലവാരം

2504. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ���ിക� െട�� എ��� േകാ��ാ��മാ� ഏെ��� ���ി

�റ� നിര�ി� സബ് െട�� ന��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സബ് െട��  െകാ��� ���ിക�െട �ണനിലവാരം �റവാെണ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െട��  ന��� ���ിക�  സബ് െട��  െകാ��ാതിരി��തിന് േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) നിലവി� ഏെത�ി�ം ���ിക�മായി ബ�െ��്, സ�െട�� ന���തി�െട �ണനിലവാരം

�റ�ത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ടി .പി. നി��ി� േറാ�കളി� �ാപി�ി�� വഴിവിള�കൾ

2505. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി  .പി.  നി��ി� േറാ�കളി�  �ാപി�ി�� വഴിവിള�ക�െട ഉടമ�ാവകാശം

ആ��ാണ്;

(ബി) നിരവധി വിള�ക� കാല�ളായി ക�ി�ാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിള�ക� ക�ി��തിന് �ിരം സംവിധാന�ി�െട നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിള�ക�െട ൈവദ�തി ചാ�ജ് ആരാണ് അട�േ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



മലേയാര ൈഹേവ�െട അൈല�െമ�്

2506. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�്പാക് ത�ാറാ�ിയ അൈല�െമ�് വഴി മലേയാര ൈഹേവ ���ി നി�യി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� �തിയ അൈല�െമ�് ഏ�കാരമാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മലേയാരൈഹേവ നി�മാണ ���ി എ�ാരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  �ടി കട�േപാ�� മലേയാരൈഹേവ�െട അൈല�െമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏറനാട് മ�ല�ിെല മലേയാര ൈഹേവ അൈല�െമ�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ൈവേലാ�ര ഒരാടംപാലം ൈബ�ാസ് നി��ാണം

2507. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ടനിേയാജക മ�ല�ിെല ൈവേലാ�ര ഒരാടംപാലം ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് ആ�.ബി.ഡി.സി .െക ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�-ന് കി�ബി േബാ�ഡ് അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് അംഗീകാരം ന�കാ�  കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ടയിെല മാന�് മംഗലം ൈബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് കി�്േകാ െച�് വ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം

2508. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�

ഉപേയാഗി�ാെമ�തിെന�റി�് പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പരീ�ണാടി�ാന�ി�  �ാ�ിക്,  േപാളിമ�  �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ാണം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി ���ിയാ�ിയ േറാ�ക�  വിവിധ വ��ക�െട ആവശ��ിനായി �ഴിെയ��്

നശി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട ആവശ��� കഴി�് േറാഡ് ���

�ിതിയി� ആ��തിന് നി�േ�ശം ന���തിന് കാലതാമസം േനരി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?



േ��് ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�്

2509. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാഡ് കേ���ത് തട��തിനായി േകരള ൈഹേവ

െ�ാ��� ആ�് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ആ�് �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ��് ൈഹേവ െ�ാ��� ആ�് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�്

വ��് േറാഡിെല കേ����  സമയാസമയ�ളി�  കെ��ി ഒഴി�ി��തിന് നിലവി��

സംവിധാനെമ�ാണ്;

(സി) നാഷണ�  ൈഹേവക�െട കേ��ം ഒഴി�ി�� �മതല�ം െപാ�മരാമ�് വ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ം - തി�മംഗലം നാഷണ� ൈഹേവ നം.744 � േകരള�രം �ത� ഇളംപ�� വെര��

ഭാഗ�് അനധി�തമായി ക�വട�ാപന�� േറാഡ�കി� താ�ാലിക െഷ�ക� നി��ി�്

േറാഡ് �റേ�ാ�് കേ�റിയ സംഭവ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത കേ����

ഒഴി�ി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ��� േറാ�ക�

2510. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ��� േറാ�ക�െട പ�ിക

ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ി�ം േറാ�ക�  ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി�� േറാ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

മല�റം ജി�യിെല േറാ�ക�െട പ�ിക ന�കാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക� ഏെ����തിന് �േത�ക മാനദ��� ഉേ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല വഴിേയാര ക�വട�ാ�

2511. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളി�  ഉപജീവന മാ���ിനായി വ�ാപാരം നട�� വഴിേയാര

ക�വട�ാെര ഒഴി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഗതാഗത�ിന് തടസമി�ാ�വിധം ക�വടം െച�� വഴിേയാരക�വട�ാേരാട് മാ�ഷിക

പരിഗണന കാണി��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശപാത�െട നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമാ�� �ടിെയാഴി�ി��

2512. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശപാത�െട നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി �ടിെയാഴി�ി�െ���

��ംബ��െട എ�ം പരമാവധി �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; ഇതിനായി

പ�തി�െട �പേരഖയി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��  േവഗ�ിലാ�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� പ�തി എേ�ാഴാണ് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് �തീ�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി മല�റം ജി�യി�  ഏകേദശം എ� െക�ിട�ളാണ് െപാളി�് നീ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;  ഇതി�� ന�പരിഹാരം ന���തിന് എ� �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േമൽ�ാല��ം േമൽനട�ാതക�ം

2513. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െച��ം വ��മായ ജം�ഷ�കളിെല ഗതാഗത���് അഴി�വാ�  ഏ��ം ന�

തര�ി� േമ�പാല�� നി��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജം�ഷ�കളി� തിര� കാരണം േറാ� �റി�് കട�വാ� കഴിയാ� അവ� പരിഗണി�് േമ�

നട�ാതക� ആവശ�ാ�സരണം നി��ി�വാ� �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

െവ�ിെ�ാളി� േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണം

2514. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പല പ�തിക��ായി ഒേര േറാഡ് തെ� പലതവണ �ഴി���ം േറാഡ് പണി

നട�ിയതി�േശഷം വീ�ം �ഴി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ിതി ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം,  വ��ക�  ത�ി�� ഏേകാപന�ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;



(സി) േറാഡ് �ഴി�� േകാ��ാ��മാ� തെ� �ന� നി��ാണം നട�ണെമ� തര�ി� ച���

�പീകരി�േമാ ;

(ഡി) േറാഡി� േകബി� ഇ�തി�േശഷം �ന� നി��ാണ�ി�ം, അ����ണി�ം പണം ന�േക�ത്

ഐ.ടി.വ��ാണ് എ� വ�വ� മാ��തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ���ാ�തിനാ� പണി ���ിയാകാ� പാല��

2515. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-2011  സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� പാല�ളി�  അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം

ഏെ���ാ�തിനാ� പാലം പണി ���ിയാകാ� എ� പാല�� ഉ�്; അവ ഏെത�ാം;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം കി�ാ� സാഹചര��ി� പാലം നി��ി�ാ� അ�മതി ന�കിയത്

എ�് അടി�ാന�ിലായി��;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ര�ി�� പാല�� ���ിയാ�ാ� എ�േ��് കഴി�ം എ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ഡി) അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ��� �ല�ളിൽ പാലം പണി േവഗം ���ീകരി�േമാ;

(ഇ) ���നാട്  ,  പിറവം മ�ല�െള ബ�ി�ി�� േകശം കടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�്

േറാഡി�� �ലം ഏെ����  ���ിയാ�ി പാല�ിെ� നി��ാണം എ�േ��്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന�� ���ിക�

2516. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കി�ബി �േഖന എ� േറാ�ക�ം പാല��ം

നി��ി�ി��്; ഇവ�െട േപ�ക�ം മ�ം ജി�തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഏെതാെ� േറാ�ക�ം പാല��ം കി�ബി വഴി നി��ി�ാ�  പ�തിയി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ:

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കി�ബി െട��  ന�കിയിരി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നി��ി�� എ� േറാഡ്/ പാല�� ഉ�്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണം

2517. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി��

റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നടപടികളി�െട വ�മാനം എ�ക�് വ��ി�ി�ാ� സാധി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� വി�മേക���, �റി�് ബം�ാ�ക�

2518. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� വി�മേക���, �റി�് ബം�ാ�ക�  എ�ിവ

എവിെടെയ�ാമാണ് �ിതി െച��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േക��ളി�  പലതിെല�ം �റിക�ം പരിസര�ം ��ിഹീനമായ�ം

ഉപേയാഗ�ന�മായ�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�മരാമ�് വി�മേക���േട�ം നിലവാരം

ഉയ���തിനായി െച� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  ഏെത�ാം റ�് ഹൗ�കളാണ്

അ�ര�ി� നവീകരി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2017-18 ബജ�ി� റ�്ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ� �പയാണ് വകയി��ിയത്; �ക

��ണമാ�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2018-19  ബജ�ി�  ഇവ�െട നവീകരണ�ി�ം �ട�  െചല�ക��മായി എ� �പയാണ്

ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ� മരാമ�് വ��ിെല �ലംമാ�ം

2519. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� മരാമ�് വ��ിെല ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� ഉ�െ�െട��വയി� �ട��യായി �േ�ാ

അതിലധികേമാ വ�ഷം േജാലി െച�ക�ം �ട��് �ലം മാ�ം വാ�ി ഒേ�ാ രേ�ാ

മാസ����ി�  പഴയ ഓഫീസി�  തെ� ചില ഉേദ�ാഗ��  തിരിെക എ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� �വണത�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ട��യായി ��് വ�ഷം ���ിയാ�ിയ എ�ാ ജീവന�ാേര�ം 2018 െല ജനറ� �ാ��റി�

�ലം മാ�ി നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െപാ� �ലം മാ�ം ഏ�ി�  -  േമയ് മാസ�ളി�  തെ�

���ിയാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഓഫീ�ക�െട ശാ�ീകരണം



2520. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�/അസി��് എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�/അസി��് എ�ിനീയ�  ഓഫീ�ക�െട ശാ�ീകരണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇതിനായി െച� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�െട ക����വ��രണം,  അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��  �ട�ിയ

കാര����് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െച��ള-ക�ട�, ബദിയ��-ഏ���-����ദവ് േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ�

2521. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െച��ള-ക�ട�,  ബദിയ��-ഏ���-

����ദവ് േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  േശാചനീയാവ�

പരിഹരി�ാ� ഇതിനകം െച� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ര�് േറാ�ക��ം ബജ�് �സംഗ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി�  എ� �കയാണ് വകയി��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഏത് വ�ഷെ� ബജ�്

�സംഗ�ിലാണ് ഈ േറാ�ക�െട �നനി��ാണ�ിന് �ക വകയി��ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�് �സംഗ�ി�  ഉ�െ��ാ�  സാധാരണ എ� സമയെമ��ാണ് ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ി െട�� നടപടി ���ിയാ�ി േറാ� നി��ാണം ആരംഭി�ക

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�  ആരംഭി�ാ�  ൈവ�� എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കി�ബി വ��തി� ��് ബജ�ി�  �സംഗ�ി�  ഉ�െ���� ���ിക�  ആരംഭി�ാ�

ഇ��ം കാലതാമസം എ��ി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �കളി�  പറ� ര�് േറാ�ക�െട�ം പണി ആരംഭി�ാ�� താമസം കി�ബി

നടപടി�മ��മായി ബ�െ��താേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) എ�ി� കി�ബി നടപടി�മ�� ല�കരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭഗവതി�ടി ഓലെക�ിയ�ലം േറാഡ്

2522. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� ഭഗവതി�ടി

ഓലെക�ിയ�ലം േറാഡ് വീതി��ി ബി.എം.ആ�്ബി.സി. മാ�കയി� നി��ി��തിനാവശ�മായ



നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് േമ��ാലം നി��ാണ പ�തി

2523. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് േമ��ാലം നി��ാണ പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��മായ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� തല�ാന നഗരിയി�  ��ത േമ��ാലം

നി��ി��തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2524. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നട�ിയ ബി.എം.ആ�് ബി.സി.,  എസ്.എ�.�ി.എഫ്,േറാഡ്

േസ�ി �ട�ിയ �ീ�കളിെല ���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

ശബരിമല അെെലഡ് േറാ�ക�

2525. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല അെെലഡ് േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇവയി�

ബി.എം.ബി.സി.  നിലവാര�ി�  �ന��രി� േറാ�ക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ�എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ശബരിമല അെെലഡ് േറാ�ക�  എ�ാ വ�ഷ�ം സീസണിന് ��് �ന��രി��ത്

ഒഴിവാ�ാ�  അ�് വ�ഷ ഗ�ാര�ിേയാ� �ടി ഇവ ബി.എം.ബി.സി.  നിലവാര�ി�

�ന��രി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം �റ�ത് ഒ� േറാെഡ�ി�ം ബി.എം.ബി.  സി.  നിലവാര�ി�  ഉയ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2526. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  നിലവി�  ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�് ���ികളാണ്

നട�വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഓേരാ�ിെ��ം നിലവി�� അവ� വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  ഓേരാ ���ിക�ം

ആരംഭി�ത് എ�ാണ്;ഇവ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം ���ിക�  ആരംഭി�വാ��്;അവയി�  ഓേരാ�ിെ��ം അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ആരംഭി�വാ�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�  സംബ�ി� ഫയ�ക�  ഏെത�ാം

ഓഫീ�കളി�, ഏെത�ാം ന��കളി� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇവ ഓേരാ�ം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�ം,���ീകരി�വാ�ം കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇനി�ം ആരംഭി�വാ�  കഴിയാ�വ�െട നിലവി�� തട���  എെ��ാമാണ്;ആയ�

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട അ����ണിക�

T 2527.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ േറാ�ക�  ജലനിധി പ�തി �കാര�� ൈപ�്

ൈല�ക�  �ാപി��തിനായി �ഴി�തിന് േശഷം നാളി�വെര�ം അ����ണിക�

നട�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജലനിധി പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��ായി േറാഡ് �ഴി��ത് ഇവ ന�ാ��തിനാ�� �ക

െക�ിവ�തിന് േശഷേമ പാ�� എ� നിബ�ന�േ�ാ;

(സി) േമ��റ� �ക െക�ിവ�ി�ം ഇ�കാരം തക�� േറാ�ക�  നാളി�വെര ശരിയാ�ാ�

കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� എ� കാലം െകാ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

െകാ�ം നഗര�ി� എലിേവ�ഡ് േകാറിേഡാ�

2528. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം നഗര�ി� േപാളയേ�ാട് �ത� ആന�വ�ീശ�രം വെര ഒ� എലിേവ�ഡ് േകാറിേഡാ�

നി��ി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാറിേഡാറിെ� നി��ാണം എ�േ��് �ട�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് �ലേമെ���് ആവശ�മായി വ�േമാ;  എ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?



ഏനാമാവ് �ി��� പ�ി�് സമീപ�� േറാഡ് ���ി

2529. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ചാവ�ാട്  -  കാ�ാണി പാതയി�  ഏനാമാവ് �ി���  പ�ി�്

സമീപ�� േറാഡിെ� ഇ��ിയ ഭാഗം വീതി ���തിനായി 19.11.2015െല ജി.ഒ(ആ�.ടി) നം.

1693/2015/പി.ഡ��.ഡി �കാരം  130 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം ��ത

���ി ഇ�വെര ���ീകരി�ി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി ഏെ������െ�െട ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി ഡയറ�് പ�േ�സ് �കാരം �മി ഏെ���് േറാഡ് വീതി��ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വളെരേയെറ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� സാഹചര��ി� ഈ ���ി അടിയ�രമായി

���ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

2530. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ാ� ഉേ�ശി��

��വ� ���ിക�െട�ം വിശദവിവരം വ��മാ�ാേമാ;��വ� ���ിക�െട േപ�ം ആയതിെ�

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ?

ൈത�ാട് �ത� െച��� വെര എം സി േറാഡ് നവീകരണം

2531. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈത�ാട് �ത� െച��� വെര�� എം.സി. േറാഡ് െക എസ് ടി പി -�െട േന�ത��ി�

നിലവി�  നവീകരി� െകാ�ിരി�� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നവീകരണ��ിയ�െട അട�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ിയി�  ആ�രി�ം ഏനാ�ി�ം ഇടയി�� ഏെത�ാം ജം�ഷ�ക�െട

നവീകരണ�ിന് എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ�ിയി��്  ;  എെ��ാം ���ികളാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ?

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



2532. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െ�ഷ��  ഫ�ി�  ഉ�െ���ി

പി.ഡ�ള�  .ഡി.  േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി മല�റം മ�ല�ി�  നി�ം എ�

െ�ാേ�ാസ�ക�െട എ�ിേമ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�േ��് ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക��ായി അ�വദി� �ക

2533. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കായം�ളം മ�ല�ി�  വിവിധ

���ിക��ായി എ�േകാടി �പ അ�വദി�ി��് എ�ം ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം

അ�വദി�െ�� �ക,  ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതി എ�ിവ എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2534. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  ബജ�ി�  �ക അ�വദി� െപാ�മരാമ�്

���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ികളി�  ഇനി�ം ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക��-കാസ�േകാട് െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ് നി��ാണം

2535. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ ���ി�െട അ�ിമഘ��ിെല�ിയ ക��-കാസ�േകാട് െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ്

പണി നി��ിെവ�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ര�് ജി�കളി�ം �ടി എ� �ടി�ിക�ക കരാ�കാരന് ന�കാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക��,കാസ�േകാട് ജി�കളി� എ� കിേലാമീ��  ൈദ�ഘ��ിലാണ് െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡ്

നി��ാണം നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� കിേലാമീ��  ���ി ���ിയാെയ�ം ബാ�ി�� കിേലാമീ�റി�  ഏെത�ാം

���ികളാണ് ബാ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) ക��,കാസ�േകാട് ജി�കളിെല േറാഡ് ���ി�െട അട�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇതി� എ� �പ�െട ���ി ഇ�വെര ���ിയാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ല-ച�ംക�ം േറാഡിെ� അഭിവ ൃ�ി

2536. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ക�വ�ല-ച�ംക�ം േറാഡിെ� എ� കിേലാമീ��  �രം ഇ�വെര

അഭി��ിെ���ക��ായി;

(ബി) അവേശഷി�� ഭാഗം അഭി��ിെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട്-�ള��ി േറാഡിെല െത�വ് വിള�കൾ

2537. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്-�ള��ി േറാഡിെ�  (െക.എസ്.ടി.പി-  IV)  നി��ാണം എ�ാണ് ���ീകരി�ത്;

ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെല െത�വ് വിള�ക� �ാപി�േശഷം നാളി�വെര ക�ിയി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ടി.പി-  IV  േറാഡിെല െത�വ് വിള�ക�  �കാശി�ാ�ത് കാരണം ധാരാളം

അപകട�� സംഭവി�� എ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അടിയ�രമായി

െത�വിള�ക� ക�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�രിെല ക�ാടി -പ�ിേ�ാട് േറാഡ് നി��ാണം

2538. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  െല ബജ�ി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�� ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ാടി-

പ�ിേ�ാട് േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ്



2539. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ����  നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാഡിനായി ഏെ��േ�� �ല�� ഏെതാെ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് േറാഡിനായി �ലം ഏെ����തിനായി റവന� വ��ിെല ഏത്

ഓഫീസിെനയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി ൈബ�ാസ് നി��ാണം

2540. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയ ബാ�േ�രി ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈബ�ാസ് ���ി�ായി ത�ാറാ�ിയ അൈല�െമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിനായി നിലവി� ത�ാറാ�ിയ അൈല�െമ�് �കാരം എ� �മിയാണ്

ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ:

(ഡി) ബാ�േ�രി ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ി�� നടപടി�മ�ളി�  കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ?

കാരിേ�ാട്- അ�ിരി-ആന�യം-കാ�ാ� േറാഡ് നി��ാണം

2541. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല കാരിേ�ാട്-  അ�ിരി-ആന�യം-കാ�ാ�  േറാഡ് കി�ബി പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടി ഏ�ഘ�ം വെരയാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ

2542. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  എ� കിേലാമീ��

േറാ�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇവ�െട അ����ണി�ായി ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ���ിക��ായി

എ� �ക അ�വദിെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� ���ിക� ���ിയാ�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ?

കാലി��് എയ�േപാ��് ജം�ഷനി� ൈ�ഓവ� നി��ാണം

2543. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി� കാലി��് എയ�േപാ��് ജം�ഷനി� (െകാള��)

�ാപി�െമ�് �ഖ�ാപി� ൈ�ഓവ�  നി��ാണം സംബ�ി�് ൈകെ�ാ� നടപടി�മം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈ�ഓവ�  നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട���  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ൈ�ഓവ�കളി�  ഏെത�ി�ം ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാളികപറ�് ക�വ��ിെ� �ന��ാരണം

2544. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല മാളികപറ�് ക�വ��ിെ� �ന��ാരണ�ിനായി

നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം 50 ല�ം �പ അ�വദി�െത�ാണ്;

(ബി) ��ത ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;ഈ ���ി ആരംഭി�ാ�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��തി�ളം-േചല�വട് േറാഡ് നി��ാണം

2545. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ��തി�ളം-േചല�വട് േറാഡ് നി��ാണം കി�ബി പ�തിയി��െ��ി�േ�ാ;

ഇതിെ� ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ാ�  അടിയ�ര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാട്-കാ��ാട് െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡ്



2546. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട്-കാ��ാട് െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡ് പണി ���ിയായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഇൗ ���ി ആരംഭി�ത് എേ�ാഴാെണ�ം കാലാവധി എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണിെത�ം കരാ�കാ� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കരാ�കാ��് ��വ�  �ക�ം ന�കിയി�േ�ാ;െച�തീ�� ���ിക��് പണം

ന�കാ�തിനാ� കരാ�കാ� പണി നി��ിെയ�ത് ശരിയാേണാ;

(എഫ്) ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇനി ബാ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ബി.എസ്.എ�. എൽ.  െ��ം െെവദ�തി�െട�ം േകബി�ക�, ��ജല െെപ�ക�  എ�ിവ

മാ�ിയിടാ�ളള നടപടിേപാ�ം െക.എസ്.ടി.പി.  സ�ീകരി�ി�ിെ��ത് ശരിയാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ?

���� നി�ം മ��ഴിയിേല�� ൈബപാസ് േറാഡിെ� നി��ാണം

2547. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���� നി�ം െകാ�ി  -  മ�ര േദശീയ പാതയിെല മ��ഴിയി� എ�ിേ��� ൈബപാസ്

േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �ലം ഏെ����  നടപടിക�

ഏ�വെരയാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���� എ�് ���ിയാ�ുെമ�ം �ലം ഉടമക��് വിലെകാ��ാ�� നടപടി

എ�േ��ാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഏ�മാ��-എറണാ�ളം േറാഡിെല വള�ക�

2548. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��-എറണാ�ളം േറാഡിെല വള�ക� ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�് ഡയറ�് പ�േ��സി�

േവ�ി �ല�ടമക�െട സ�തപ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 17/10/2016-�  േകാ�യം ജി�ാകള��  ഡയറ�് പ�േ��സിന് ശിപാ�ശ െച�െവ�ി�ം

െപാ�മരാമ�് വ��് �ല�ടമക�െട സ�തപ�ം സഹിത�ളള റിക�ിസിഷ�  ഇ�വെര�ം

സമ��ി�ാ��കാരണം പ�തി നീ�േപാ��ത് തട��തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; െപ�ഡി�് േജാലിക� എ� ദിവസം



െകാ�് തീ��ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� വികസന പ�തിക�  അന�മായി നീ�േപാ��തിന് മന:���ം കാലതാമസം

ഉ�ാ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് നാ�വരി�ാത

2549. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് നാ�വരി�ാത�െട നി��ാണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നാ�വരി�ാത�െട നി��ാണ�ിനായി �ലേമെ���� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��മായ ഗതാഗത���് അ�ഭവെ��� ഈ ഭാഗെ� യാ�ാസൗകര�ം

�ഗമമാ��തിനായി ���ി എ��ം േവഗം നി��ഹി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�ീക��രം-െച�െ�ാ�ി - ന�വാ� േറാഡ് നി��ാണം

2550. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��രം-െച�െ�ാ�ി - ന�വാ� േറാഡിെ� നി��ാണ ���ിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ബജ�് �സംഗ�ി�  �ഖ�ാപി� ��ത ���ി�െട വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

ത�ാറായി�േ�ാ,അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആയത് ഉടെന ത�ാറാ�ി െട�� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയിെല നി��ാണ ���ികൾ

2551. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  47  �, ചാല�ടി മ�ല�ി��െ��� ഭാഗ�ളി�  നാ�വരി�ാത

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ���ീകരിേ�� �വ��ന�� ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ചാല�ടി �നിസി��  ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���ം,  അപകട��ം �റ��തിന് ചാല�ടി

േകാടതി ജം�ഷനി� ഡിെെവ� േമാഡ� അടി�ാത നി��ി��തി�ം, േപരാ�യി� സ�് േവ,

വിവിധ ജം�ഷ�കളി�  െെ�േനജ് നി��ാണം,  െകാര�ിയി�  ഓവ��ി�ജ്,  ബ�്േബക�,

ബ�്െഷ���ക�, �ീ�് െെല�ക�  എ�ിവ നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



തി�വന��രം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2552. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  നട�വ��

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ലി���-�റ�ാ� െെബപാസ് േറാഡ് നി��ാണം

2553. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.എഫ്.�ീമി�  ���ി ആരംഭി� ഒ�പളളി��്  -ന�വി�- �ടിയാ�മല േറാഡിന്

ലഭ�മായ േസവിം�സ് ഉപേയാഗി�് �ലി���-�റ�ാ� െെബപാസ് േറാഡ് �ടി നി��ി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

��ി�റ�്-പതിനാ��� െെബ�ാസ് േറാഡിെ� നി��ാണം

2554. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല ബജ�് �സംഗ�ി�  കി�ബിയി�െ���ി �ഖ�ാപി�  100  േകാടി�െട

��ി�റ�്-പതിനാ���  െെബ�ാസ് േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി)

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�പണിക�

2555. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� വ�വിള-

പിരാ�ം�ട്,  ഉദിയ��ള�ര-�ാ�ാ�ര,  തി��റം-  മാവിള�ടവ്,  അറ��്-മാരായ��ം എ�ീ

േറാ�ക�െട െട�� നടപടി ���ീകരി�് മാസ�� കഴി�ി�ം പണിക� ആരംഭി��തിന്

ഉ�രവാദെ��വ� വീ� വ��ാ� ഉ�ായ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ഷകാല�ിന് ��പ് ���ീകരിേ�� വ��ക�  കാലതാമസം കാരണം മഴ�ാലേ��്



നീ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� േറാഡ് തക���ം അ�മായി ബ�െ��് ഉ�ാ�� ധനന��ി�ം

ആരാണ് ഉ�രവാദി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷകാല�് പണി നട�ാ� പാടി� എ� ഉ�രവ് നിലനി�െ� ഇ�രം ഉ�ര�ക��് ഒ�

�ാധാന��ം െകാ��ാെത വീ�വ��� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ��റ� ���ിക� എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാറ�ള�ി- ചാല�യം ശബരിമല പാത

2556. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാറ�ള�ി  -  ചാല�യം ശബരിമല പാത എ�ാണ് അവസാനമായി ബി.എം.ബി.സി.

നിലവാര�ി� �ന��രി�ത്; എ� വ�ഷെ� ഗാര�ിയാണ് കരാ� െച�ിരി��ത്; എ�ാണ്

കരാ� കാലാവധി അവസാനി��ത്;

(ബി) �ന��ാരണം കഴി�േ�ാ�  �ത�  േറാഡിെ� പല ഭാഗ��ം െപാളി� �ട�ിയത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) േറാഡ് ഇ�ര�ി�  തകരാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�േമ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി വലിയപാലം, വടേശരി�രപാലം എ�ിവ�് �ക

2557. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി വലിയപാലം,  വടേശരി�രപാലം എ�ിവ�് കി�ബി വഴി എ� �പയാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പാല��െട നി��ാണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം

സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

���ിയാ�ാ��െത�ം നടപടിക�  ���ിയാ�ി ���ി എ�് െട�ഡ�  െച�ാനാ�ം

എ�ം അറിയി�ാേമാ?

�റനാട് ��ാട് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി

2558. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് ��ാട് പാല�ിെ� ���ി�് അടിയ�ര ഭരണാ�മതി

ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഇരവി�രം മ�ല�ിെല പാല��

2559. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നി��ാണ �വ ��ന��

നട�വാ� നി�േ�ശി�ിരി�� പാല�� എ�യാെണ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ��ത

നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േടാ� പിരിവ്

2560. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േക��ളിലാണ് നിലവി�  േടാ�  പിരിവ് നട��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം �തലാണ് ഈ േക��ളി� േടാ� പിരിവ് �ട�ിയെത�ം ഇതിെ� കാലാവധി

എ�ാണ് അവസാനി��ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ാ�, ആലേ�ാട്, �ച�ാട് പാല��െട �ന� നി��ാണ �വ��ന��

2561. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവയി�െ�� ക�വ�ാ�, ആലേ�ാട്,  �ച�ാട് പാല��െട �ന� നി��ാണ

�വ��ന�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര െെഹേവ�� ���ിയി�  ഉ�െ���ി ഇൗ പാല��  നി��ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ലാമേ�ാ�, െച����ി എ�ീ പാല�ളിെല േടാ� പിരിവ്

2562. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല െപരി��മ�-പ�ാ�ി േറാഡിെല �ലാമേ�ാ� പാല�ി�ം പാല�ാട് ���

ജി�ാ അതി��ിയിെല െഷാ��രിെല െച����ി പാല�ി�ം നിലവി� വാഹന���് േടാ�

പിരി��േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ആരാണ് േടാ� പിരി��ത് എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ; ഏ� തീ�തി വെര /എ� കാലം

വെരയാണ് ഇവിട�ളി� േടാ� പിരിവ് �ട�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േടാ�  പിരി��തിന് അ�മതിയിെ��ി�ം അന�ായമായി ചില�  േടാ�  പിരിവ് നട��ത്



��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതിെനതിെര നടപടിെയ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

��ണി�റ മ�ല�ിെല �ന�നി��ിേ�� പാല��

2563. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാല��െട ബല�യെ��റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആെക എ� പാല��  പരിേശാധിെ��ം അതി�  േമാശം അവ�യി��വ

എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി� ��ണി�റ മ�ല�ിെല എ� പാല�� പരിേശാധി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അവ�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇവയി� അടിയ�രമായി �ന�നി��ിേ�� പാല�� ഏെത�ാം എ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഇവ�െട �ന�നി��ാണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല പട� േതാ�കര പാലം

2564. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��രി�� മ�ല�ിെല പട� േതാ�കര പാലം പണി�െട െട��

���ീകരി�് ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം പാലം പണി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാെത വ�ത്

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഇേ�ാ�  എ� തട�മാ�ളളെത�ം ഏ� ഓഫീസിലാണ് ഫയ�

തട�െ��ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

എട�റ�ാ�കടവ്, ആറ�ാലി�ടവ് പാല��െട നി��ാണം

2565. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ബജ�കളി� ഉ�െ���ി അ�വദി� ചാല�ടി മ�ല�ിെല എട�റ�ാ�കടവ് പാലം,

ആറ�ാലി�ടവ് പാലം എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം



2566. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  66  െ� വികസന�മായി ബ�െ��് �ലം ഏെ����തി�� വി�ാപനം

�റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇതി�  ഏെതാെ� ജി�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി� ഏെതാെ� റീ�കളിെല �ല�ളാണ് ഏെ����ത്;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� കഴ��ം �ത� പ�ംവെര�� �ലേമെ���് ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;  ഇവി�െ� േമ��ാല��െട �ലെമ��ം പണി�െട �േരാഗതി�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േദശീയപാതാ വികസന�വ��ന��  എ�് ആരംഭി�് ���ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�� പ�തിക�

2567. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് കി�ബി വഴി പാല�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��

പ�തിക�  ഏെത�ാം;  ഇതി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�  ഏെത�ാം;  അവ�െട �ട�

�വ��ന�� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� ഭഗവതി�ടി-മ�ി�ാ�് കടവ്-ബാ�് വാ�� േറാഡ്

2568. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� ഭഗവതി�ടി-മ�ി�ാ�് കട�ബാ�്

വാ�� േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

2569. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  കി�ബിയി�െട �ഖ�ാപി�ി�� െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

എെത�ാമാണ്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പ�തിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല എ�ാ കി�ബി പ�തിക�േട�ം ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ?



പ�ാ�ി മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി�� േറാ�ക�

2570. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�വാേനാ �ന�നി��ി�വാേനാ

ഉേ�ശി�� േറാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ന�നി��ാണ��െട വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ��� പാലം, ��� അ�ാടി എ�ിവ�െട നവീകരണം

2571. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷ�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ��� പാലം,  ��� അ�ാടി നവീകരണം

എ�ീ ���ിക��് 10 േകാടി �പ അ�വദി�ി�� എ�ി�ം ഈ ���ിക�െട എ�ിേമ�്

ത�ാറാ��തി� കാലതാമസം േനരി�ത് സ��ാറിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. കി�ബിയി� അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി��തി�� നടപടി

�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിയി�  ���  പാല�ിെ� നവീകരണം ഏത് രീതിയി�  ആണ്

െച�ാ�േ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ അയ�ി�, ക�ംതാഴം ൈ� ഓവ�ക�െട നി��ാണം

2572. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ബജ�ി� അ�മതി ലഭി��ം കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ അയ�ി�, ക�ംതാഴം എ�ീ ൈ� ഓവ�ക�െട നി��ാണ�ിന്

�േ�ാടിയായി ���ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് േക� സ��ാരി� നി�ം എ�.ഒ.സി ലഭിേ���േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

���രം സാം�ാരിക വിേനാദ േക��ിന് ��മതിൽ

2573. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� ���രം സാം�ാരിക വിേനാദ േക��ിന് ��മായി സംര�ണ മതി�ം

കവാട��ം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



ക�ാട് മിനിേ�ഡിയം

2574. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��, അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ാട് മിനിേ�ഡിയം ആ�ിവികസന

ഫ�പേയാഗി�് നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതിയി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� നി�് ഫ�്

�ാ��� െച�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ക��  െപാ�മരാമ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�  കാര�ാലയ�ി�  നി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേല�് ഫ�് �ാ���  ശിപാ�ശ സമ��ി�ത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി െട��  െച�് പണി ���ിയാ��തി�  നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം മിനി സിവി� േ�ഷ�

2575. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ ���ീകരണ�മായി ബ�െ��് ക�ാബി�ക�

തിരി��തി�േവ�ി സമ��ി� ഐ�ം റിൈവസിെ� റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�

േവ�ി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടി ���ിയാകാ�ത് �ലം സിവി�  േ�ഷെ� �വ��നം ആരംഭി�വാ�

കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;ഐ�ം റിൈവസിെ� റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�വാ� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�് എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം മിനി സിവി�  േ�ഷ�

�വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ �േ���ി� സിവി� േ�ഷ� അന�് നി��ാണം

2576. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ �േ���ി� സിവി� േ�ഷ� അന�് നി��ി��തി�� �വ��ന�� ഏ� ഘ�ം

വെരയായി;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ചിറ�� മ� മിനി േ�ഡിയം നി��ാണം



2577. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ിവികസന ഫ�പേയാഗി�� ചിറ��  മ� മിനി േ�ഡിയം നി��ാണ�ിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഫ�് ���� െച�് ന�കിയി�ം െപാ�മരാമ�് ക�� എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�  ഓഫീസി�  നി�ം െട��  നടപടിക�  ���ിയാ��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട െട��  നടപടിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

നരി�� വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� ക�ാ�േ��് െക�ിടം നി��ാണം

2578. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല നരി�� വിേ�ജ് ഓഫീസ് ക�ാ�േ��് െക�ിട നി��ാണം ൈവ��തിെ�

സാേ�തിക കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� തിയതി�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിടനിർ�ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�റിയി�േമാ?

���ഴ പി.എ�്.സി �് െക�ിട നി��ാണം

2579. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ���ഴ പി.എ�്.സി �െട െക�ിടനി��ാണ�ിന്

25 ല�ം �പ ഫ�് അ�വദി�് െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം വഴി  GO (RT) 1526/17

H&FWD �കാരം 30/5/17 ൽ ഭരണാ�മതി ലഭ�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി ഇ� നാൾ കഴി�ി�ം ��ത വ��ിെ� െട�� നടപടി ���ിയായി�ി�

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വ��് െട�� െച�ാ� കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  നടപടി ���ീകരി�് എ�േ��് ��ത ���ി ആരംഭി�വാ�  സാധി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട ���ിക�

2580. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗം െകാ�ം ഡിവിഷ�  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട

�മതലയി� ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� ���ിക� �േരാഗമി��െ��ം അവ

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് േമ�േനാ�ം വഹി��തിന് എ� അസി��് എ�ിനീയ�മാെര

�മതലെ���ിയി�െ��ം ഏെത�ാം ���ിക�  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിെല എ.ഇ.മാ�

ൈകകാര�ം െച��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യിെല സ��ാ�  െമഡി��  േകാേളജ് ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല

പാരി��ിയി� �വ��ി�� സാഹചര��ി�, െമഡി�� േകാേളജിെല മരാമ�് പണിക�െട

ആധിക�ം കണ�ിെല��് െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� ഒ� െസ��  ആഫീസ്

പാരി��ിയി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സെ��് െച�െ�� ഉേദ�ാഗ��

2581. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ�െര സെ��്

െച�ി��്;

(ബി) അവ� ആെര�ാമാെണ�ം, സെ��് െച�വാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഓവ�സിയ� ത�ികക�

2582. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ി� എ� ഒാവ�സിയ�മാ�െട (I, II, and III േ�ഡ്)

ത�ികക� ഒഴി�കിട���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�കിട�� ത�ികക�  സമയബ�ിതമായി നിക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ജീവന�ാ�െട �നർവിന�ാസം

2583. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േറാള�  ൈ�വ�, േറാള�  �ീന�, � �ി��  എ�ീ ത�ികയിെല

ജീവന�ാ� നിലവി� ഒ� േജാലി�ം െച�ാെത ശ�ളം വാ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാള� ൈ�വ�, േറാള� �ീന�, � �ി�� എ�ീ ത�ികക� അേബാളിഷ് െച�് േമ� �ചി�ി�

ജീവന�ാെര െറ�് ഹൗ�ക�  ഉ�െ�െട�� ഓഫീ�കളിേലേ�ാ ജീവന�ാ�െട

േയാഗ�തയ�സരി�� മ�് ത�ികകളിേലേ�ാ �ന�വിന�സി��തി�� നടപടിക�



സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �ന�വിന�സിേ�� മേ�െത�ി�ം ത�ിക�  നിലവി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

കെ��ി കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിൽ ത�ിക ��ി��

2584. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ത�ിക

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�� ജി�യി� െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗ�ി� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ത�ിക�ം

ഓഫീ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അഴീേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ���ിക�

2585. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അഴീേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

���ിയാേ�� എ� ���ിക��് പി.  ഡ��.  ഡി.  ക��  എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�

ഓഫീസി�  നി�ം ഫ�് �ാ���  �പാ�ശ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേല�്

സമ��ി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇനി�ം ഫ�് �ാ���  �പാ�ശ സമ��ി�ാ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഭരണാ�മതി ലഭി�് ഒ� വ�ഷം കഴി� എ� ���ിക�െ��് വ��മാ�േമാ?

േവാളിേബാ� േകാ��് നി��ി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �ലം

2586. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം േ�ാ�് പ�ായ�് േ�മകാര� �ാ�ിംഗ് ക�ി�ി െചയ�േപ�� �ീമതി ഫസീല ടീ��

24.06.2017 ന് ന�കിയ നിേവദനം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ിളിയം �ാമ പ�ായ�് 5 � വാ�ഡി� തി�േവഗ�റ പാല�ിേനാട് േച��് കിട�� പി.

ഡ��. ഡി. �െട അധീനതയി�� 10 െസ�് �മി േവാളിേബാ� േകാ��് നി��ി��തിന് േവ�ി

ആവശ�െ��തി� െപാ�മരാമ�് വ��് എ�� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� സഹായേ�ാെട�� ��ത പ�തി�് ആവശ�മായ �മി ന��വാ�

േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?



വ� ആധാര��െട കംപ��ൈറേസഷ�

2587. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ� ആധാര��െട കംപ��ൈറേസഷ�  ���ിക�  ���ീകരിേ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി സ��ാ� എെ��ാം കാര��� െച�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആധാരം കംപ��ൈറേസഷ� ���ിക� ���ിയാ��േതാ��ടി �ല�ടമക��് ലഭി��

അധിക സൗകര���/സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആധാരം -ആധാ� ബ�ി�ി�� ആവശ�മാേണാ; ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല���� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ആധാരം- ആധാ� ബ�ി�ി�� ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

�മാണ��െട ഡിജിൈ�േസഷ�

2588. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മാണ��െട ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ാ�ാ�  പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ;

വിവരി�ാേമാ ;

(ബി) �റ് വ�ഷ�ിേലെറ പഴ��� േരഖക�െട ശാ�ീയ സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തി

എെ��ി�ം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വ���െട ഓ�ൈല� രജിേ�ഷ�

2589. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വ���െട രജിേ�ഷ� ഓ�ൈല� സ�ദായ�ിേല�് മാ�േ�ാ� �ാ�്

ഡ��ി ഉ�െ�െട�� എ�ാ ഫീ�ക�ം ഓ�ൈല�  അ�ൗ�് വഴി േശഖരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അധാരെമ��കാ�െട െതാഴി� ന�െ��� സാഹചര���ാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  ആധാരെമ��കാ�െട വിഷയ��  പരിേശാധി�വാൻ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് െക�ിടം

2590. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  എ� രജി�ാ�  ഓഫീ�ക�  വാടകെ��ിട�ി�  �വർ�ി��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ ;

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

എ�റിയി�ാേമാ ?

ന�വ�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

2591. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  സ�ാത�� സമര�ിെ� ജ�ലി�� �ാരകമായി നിലനി�േ��� ന�വ��  സബ്

രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� നിലവി�ളള െക�ിടം സ�ാത��സമര ചരി��ിെല ക�ി�് ഇ�� സമര �ാരകമായി നില

നി��ാ�ം സംര�ി�ാ�ം ത�ാറാ�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള െക�ിടം െപാളി� മാ�ാെത ഒഴി� കിട�� �ല�് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാഎ�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�െവ വികസന പ�തിക�

2592. �ീ.െക. ദാസ�

,, സി.���

,, എ�. വിജയ� പി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െറയി�  െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�  നിലവി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ പാത�െട നി��ാണ�ം �ലം ഏെ���ം ഏെറ കാലതാമസ�ം വലിയ സാ��ിക

ബാ��ത�ം ഉ�ാ��തായതിനാ�, ആ�നിക സി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ി സബ�ബ�

െ�യി� സ�വീസ് ആരംഭി�ാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െറയി� വികസനം ത�രിതെ����തിനായി സം�ാന�് െറയി�േവ േസാ�

േവണെമ� ആവശ�ം േനടിെയ��ാ�  വീ�ം േക� സ��ാരിെന സമീപി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െറയി�േവ വികസന�ിനായി �തിയപ�തിക�

2593. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിനായി േകരള െറയി�േവ വികസന േകാ��േറഷ�

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ,

(ബി) എ�ി� ��തായി ആരംഭിേ�� െറയി�േവ പ�തിക�െട ��ഗണനാ �മം നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െഷാ��� -നില�� പാത�െട വികസന�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി ആ��ണം െച�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കാ�ി� റയി�േവ അ�� പാേ�ജ്

2594. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല കാ�ി� െറയി�േവ അ�� പാേ�ജ് നി��ാണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�� പാേ�ജ് നി��ാണ�ിന് എ� �പ െചലവ് വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല െറയി� ഓവ� �ി�ജ് നി��ാണം

2595. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െചറ�രയി�  െറയി�  ഓവ�  �ി�ജ് നി��ി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന�� എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�റിയി�േമാ?

��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളി� നട�ാ�� പ�തിക�

2596. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി

ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�  നട�ാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  എ�് ആരംഭി�െമ�ം അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക�  എ�് ���ീകരി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;



ഇെ��ി�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ �ം

2597. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ ��ിെ� ഭാഗമായി �ാ�് �ം വിനിമയം ശ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ആയതിെ� ഭാഗമായി അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടികളി� കാേലാചിതമായ

മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��  വിദ�ാഭ�ാസ പഠനനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് േബസ് ൈല�  �ഡി നട�ാ�േ�ാ;

അതിന് അ��തമായി പഠന അവേബാധന രീതി �നരാവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാപക�െട രാ�ീയ �വ��ന പരിപാടികൾ നിമി�ം വിദ�ാ��ികെള പഠി�ി�ക എ�

േജാലിയി�  ���മാ�ം ��കാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം സംജാതമായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം ഇടെപടൽ നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സംര�ണം

2598. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട �വ��ന��ം അ��ലം സം�ാന�ളി� ഉ�ായ േന���ം

നിലവാരം ഉയ��ാ�� നടപടിക�ം സംബ�ി�് േക�സ��ാേരാ േക� ഏജ�സികേളാ മ�

�ാപന�േളാ  2015-16,  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി��തായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഏജ�സിക�െട കണ�ക�  �കാരം ഓേരാ റിേ�ാ��കളി�ം േകരളം എ�ാം

�ാന�ാെണ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� സംര�ി��തി�ം

അ�ാദമിക മികവ് ഉയ���തി�ം കണ�്/സയ�സ്/ഭാഷക�  ഉ�െ�െട വിവിധ

വിഷയ�ളി� ����ിക� �ത�� വിദ�ാർഥികൾ നി�ിത നിലവാരം ആ��ി��തി�ം ഈ

സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

േ�ാ� എ� �ാപന�ിെല ജീവന�ാ�

2599. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി�� േ�ാ� (SCOLE-State Council  for Open and Life

Long Education)  എ� �ാപന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� മാനദ���



എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെ� തി�വന��രം കാര�ലയ�ി�ം പതിനാല് ജി�ാ െസ��കളി�ം മലബാ�

റീജിയണ�  േക��ി�മായി എ� ജീവന�ാരാണ് ദിവസേവതന വ�വ�യി�  േജാലി

െച�ി��ത്;  ഇേ�ാ�  കരാറടി�ാന�ി�  നിയമനം ന�കിയി��ത് എ� േപ�െ��ം

അവ�െട േവതനം എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�  അടി�ാന�ി�� നിയമന�ിന് നി�യി�ി�� േയാഗ�തക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��് ��ത �ാപന�ി�  േജാലി െച�ി�� ദിവസേവതന�ാരി�  നി�ം കരാ�

അടി�ാന�ി� നിയമനം ന�കിയി��ത് ആ�െ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ദിവസേവതന�ാരി�  നി�ം കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമനം നട��തിന്

അടി�ാനമാ�ിയ മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ�ഷ�ളായി ഈ �ാപന�ി� േജാലി െച�ി��വ��് ഇ�കാരം െതാഴി� ന�െ��ത് വഴി

ഉ�ായ ��ി��് പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായ ���ിക�

2600. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18  വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ�� ��വ�  ���ിക�ം

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ���ി�ം ഏതാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി��

അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം നട�ിലാ��തിന് എസ്.എസ്.എ. വഴി ധനസഹായം

2601. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെല െസ��  3(1)  അ�ശാസി�� വിധ�ി�� ��

സംവിധാനം ഒ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമം നട�ിലാ��തിന് എസ്.എസ്.എ.  വഴി ധനസഹായം

ലഭി��േ�ാെയ�ം ഏെതാെ� കാര����ാണ് ഇത് വിനിേയാഗി��െത��ളള വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അ�ാഡമി�് മാ�� �ാ�

2602. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  വ�� അ��യനവ�ഷം �ത�  അ�ാഡമി�് മാ��  �ാ�

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിന് ഏെതാെ� േമഖലയി�  നി�� വിദ�ാഭ�ാസ

വിച�ണ�ാെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത് ;

(സി) പഠനം ആസ�ാദ�കരമാ��തിന് അ�ാഡമി�് മാ��  �ാ�  നട�ിലാ��േതാ��ടി

സാധി�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

2603. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നട�ി�  വ��ിയ പ�തി �വ��ന��  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി ��് േകാടി

�പ അ�വദി�െ�� ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ിെ� പ�തി

�വ��ന�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം നി��ാണ �വ��ന�� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല മികവിെ� േക��ളായി െതരെ���െ�� കിഴ�േ�രി ജി എ�് എസ്

എസ് �ളി�ം �തിയ�ം ജി � പി �ളി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

സമ��ി�െ�� പ�തി�െട �പേരഖ�് കി�ബിയി�  നി�ം അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

2604. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിനാെക മാ�കയായ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം സംബ�ി�് െപാ�

ജന���ം ര�ിതാ���ം അവേബാധ��ാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  അംഗീകാരമി�ാെത േകാ�ക�  നട���ം വ�

സാ��ിക �ഷണം നട���ം ഇവിട�ളി� ��ിക� േനരി�� ക�� മാനസിക സ���ം

സംബ�ി�ം െപാ�ജന�ളി� അവേബാധ��ാ��തിന് ��ത� ച��ക�ം സംവാദ��ം മ�്

�ചരണ പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം സംബ�ി�് െപാ� േബാധം ഉണര��വിധം േമ�ക�

ജന�ളിെല�ി��തിന് സ��സംഘടനകേള�ം അ��ാപക സംഘടനകേള�ം

�ശ�മാധ�മ�േള�ം �േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാലയ���് �തിയ െക�ിടം

2605. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ിെല�ം ഒ�

ൈ�മറി/അ��  ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം െക�ിടം നി��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�� സം�ാനെ� ��ക�െട

ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��  െക�ിട��  നി��ി��തി�� പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കി�ഴി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ��  തല�ി�  ���ീകരിേ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��ക��് അംഗീകാരം േന��തിന് നി�േ�ശി�ി�� വ�വ�ക�

2606. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� അ�  എ�ഡഡ് ��ക��് അംഗീകാരം

േനടിെയ���തിന് സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ �കാരം എ�കാരം സൗകര���� ��ക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�കാ� വ�വ���ത്;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  ��കളി�ം ��ത സൗകര��െള�ാം ലഭ�മാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�ീ-ൈ�മറി അ��ാപക�െട�ം െഹ���െട�ം എ�ം

2607. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളി� �വ��ി�� �ീ-ൈ�മറി വിഭാഗ�ിന് അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

നി�യി�ി�േ�ാ ;എ�ിൽ വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) നട� വ�ഷ�ിെല �ീ-ൈ�മറി ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി അ��ാപക�െട�ം

െഹ���െട�ം എ�ം വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�� ��ികളി� നി�ം അനധി�ത പണ�ിരിവ്

2608. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  അംഗീ�ത എ�ഡഡ് ��കളി� മ�ര പരീ�ക�ം േ�ാള�ഷി�ക�ം

നട��തിനായി അനധി�ത പണ�ിരിവ് നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക��് ��മായ സ�ാന�ക ന�കിയ േശഷം അവരി� നി�ം ഭീമമായ �ക നട�ി�കാ�

ത�ിെയ���തായ പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ നിയമ�കാരം എ�ാം �ാ�വെര�� ��ികളി� നി�ം യാെതാ� വിധ

പണ�ിരി�ം നട�വാ� പാടി�ാെയ� നി�േ�ശ�ിന് വി��മായ ഇ�രം പണ�ിരിവ് നട��

ഏജ�സിക��ം �� അധി�ത��െമതിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസം ല��മി�� �ണനിലവാരം

2609. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസം ല��മി�� �ണനിലവാരം,  പഠനം ���ിയാ�ിയ ��ിക�  േനടിയി�േ�ാ

എ�് പരിേശാധി�വാ� സംവിധാന�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �� വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�� എ�ാ ��ിക�ം ല��മി�� �ണനിലവാരം േനടി എ�് ഉറ�

വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

�� വിദ�ാ��ികളി� സ�ാദ�ശീലം വള���തിന് പ�തിക�

2610. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാ��ികളി� സ�ാദ�ശീലം വള���തിന് നിലവി�� പ�തിക� എെ��ാം;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക�  കാര�മായ �േരാഗതി ൈകവരി�ാ��ം എ�ാ ��കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ ��കളി�ം ��ത പ�തിക� നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�നിയ� െറഡ് േ�ാസ് �ണി�ക�



2611. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി� �നിയ� െറഡ് േ�ാസ് �ണി�കളി� അംഗ�ളായ ��ിക��്

2017-18  അധ�യന വ�ഷെ�  C  െലവ�  പരീ� ഇ�വെര�ം നട�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; പരീ� നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �ലം എസ്.എസ്.എ�.സി വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��് ന�െ��� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ��ം േവഗം പരീ� നട�വാ�ം അ�ഹരായ വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��്

ഉറ�വ��വാ�ം സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ�� സ��ാ� ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം

2612. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� �റിേലെറ വ�ഷം പഴ��ളള സ��ാ�  ��ക�െട

അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �തിയ െക�ിട��ം അ�ബ� സൗകര���ം

ഒ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ:വ��മാ�ാേമാ?

റിേസാ�് അ��ാപക�െട ശ�ള�ം മ� ആ��ല���ം

2613. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാ��ികെള പഠി�ി�� എ� റിേസാ�്

അ��ാപക� േകരള�ി�െ��് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ അ��ാപക�െട ശ�ള�ം മ� ആ��ല���ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇവ��്

എ�ാ മാസ�ം �ട�ാെത ശ�ളം ന���േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇവ�� എ� മാസെ� ശ�ളം �ടി�ിക ഉെ��ം അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�ാവി�തമായ ഐ ഇ ഡി എസ് എസ് (ഇ��സീവ് എജ�േ�ഷ� േഫാ� ഡിേസബി�ഡ്

അ�് െസ��റി േ�ജ്)  പ�തി ഫ�ി�  നി�ാേണാ ഈ അധ�ാപക��് ശ�ളം

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  എ�ി�  സം�ാന�ിെ��ം േക��ിെ��ം വിഹിതം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��വ�ഷ�ളിെല ഫ�് വിനിേയാഗ�ണ�് യഥാസമയം േക� മാനവേശഷി മ�ാലയ�ിന്

സം�ാന�് നി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േക� ഫ�് �ത�സമയ�് കി�ാ�േ�ാ എ�ം ഇേ�ാ� എ� �ക കി�ാ� ബാ�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ  ;  ഫ�് വിനിേയാഗ�ണ�് ന�കാ�താേണാ േക� ഫ�് ൈവ��തിന്



കാരണമാ��ത് ;വിശദമാ�േമാ;

(ജി) പ�് വ�ഷം ���ീകരി� റിേസാ�് അധ�ാപകെര േജാലിയി�  �ിരെ���ണെമ�ം

അധ�ാപക�െട േസവനേവതന വ�വ� നിജെ���ാ�  �േത�ക �ീം ത�ാറാ�ണെമ�ം

ൈഹേ�ാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എേ�ാഴാണ് ആവശ�െ��െത�ം എ�്

നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി� സർ�ാർ സ�ീകരി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹ��, ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ൾ ഒ� �ണി�ായി �വ��ി��തി�� നടപടിക�

2614. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��, ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗ��  ഒ�ി�� വിദ�ാലയ�ളി�  െഹഡ് മാ��ം

�ി�സി�ാ�ം ര�ായി േന�ത�ം വഹി��ത് �ളിെ� െപാ�വായ കാര����ം വികസന

�വ��ന���ം തട�മായി വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� മാ�ം വ��ി ��  ഒ� �ണി�ായി �വ��ി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് �തിയ െക�ിട��

2615. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി പന�ി�ി െമേ�ാറിയ�  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  അഡീഷണ�  അ�ിനിേ��ീവ്

േ�ാ�്, ചാല�ടി എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം, ചാല�ടി ഈ�് ഗവ�െമ�് േഗ�സ്

എ�്.എസി.ന് �തിയ െക�ിടം എ�ീ ബ�ജ�് വ��ക��് അ�മതി ന���തിന് സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� അ� എ�ഡഡ് ��ക�

2616. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാ� അ� എ�ഡഡ് ��ക� അട� ���തിനായി സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ഇതിേനാടകം എ� �ാപന��  ഇ�കാരം അട�

��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�കാരം �വ��ി� വ�� എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ഉെ��

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�കാര�� ��ക��് സ��ാ�  നി�േ�ശ �കാര�� അംഗീകാരം േനടിെയ���തി�ം



മ�മായി ആവശ��ിന് സമയം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;വിശദീകരി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

2617. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  വിദ�ാ��ിക��് ന��� ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭ�ണം ത�ാറാ�� അ��ള�െട �ചിത�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് വിലയി���തിന് നിലവി�  ഏെത�ി�ം സമിതിക�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�� ൈഹെടക് �ളാ�ി മാ�� ���ി

2618. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിെല എ� �ാസ് �റിക�

ൈഹെടക് ആ�ി മാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏ� �ളിെനയാണ് അ�ാരാ� നിലവാര�� ൈഹെടക്

�ളാ�ി മാ��തിനായി െതരെ���ി��ത്;  ��ത �വ��ന�ിെ� കാലിക �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� നടപടി

2619. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�െള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ����മായി ബ�െ��്

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക�െട ഡീ�യി�ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��ാണ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ക�െട �വ��നം എ�് �ത� ആരംഭി�ാനാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന�ിനായി

എം.എ�.എ ഫ�ി�  നി�ം �ക െചലവഴി�േ�ാ�  ആയതിന് �േത�ക

നിബ�നകെളെ��ി��െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ?



മ�ട മ�ല�ിെല ��ക�െട ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ���ാ� നടപടി

2620. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി�  പരാമ�ശി� �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ�

ഭാഗമായി ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് മ�ട മ�ല�ി� നി�ം തിരെ���െ��

�ളിെ� െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�ട മ�ല�ി� എ�.പി./�.പി. ��ക��് ഒ� േകാടി �പ അ�വദി���മായി ബ�െ��

െ�ാേ�ാസ� പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

ബി.ആ�.സി. േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി േജാലിയി� �േവശി� അധ�ാപക�

2621. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കിളിമാ��  ഡി.ഇ.ഒ.�െട അധികാര പരിധിയി�െപ� വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�യി�

15-07-2010-�ം  24-06-2012 �ം ഇടയി�� കാലയളവി� എ�്.എസ്.എ.  ത�ികയി�

േജാലി െച�ി�� എ� േപ�  ത�ിക ന�െ��് സംര�ിതാധ�ാപകരായി�ീ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�റ� കാലയളവി�  സംര�ിതാധ�ാപകരായി സ��ീസിന് �റ�് നി�േ��ിവ�വ��്

പി�ീട് ബി.ആ�.സി. േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ിൽ എ� േപ��്

;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ബി.ആ�.സി.  േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി േജാലിയി�  �േവശി� അധ�ാപക��്

സ��ീസ് റ�ലൈറസ് െച�് ശ�ള ആ��ല��� ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ആയതിെ�

കാരണ�െള�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാന സ�ഭാവ�ി�  നിയമനം ലഭി� അധ�ാപക��് സം�ാനെ�വിെടെയ�ി�ം ��വ�

സ��ീസ് ആ��ല���ം ന�കി വ��േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  ആയതിെ�

കാരണ�െള�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കി�ബി വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�

2622. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  കി�ബി-യി�െട �ഖ�ാപി�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;  ബാ�ി��



പ�തിക�െട �ാ�സ് റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈധഷണിക പര�ാവരണ പ�തി

2623. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  ൈധഷണിക പര�ാവരണ എ� േപരി�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ക� മര�വ�ി�ം �റ�ായ ���കിടിയി�ം നട�ി ��തി സൗഹാ�� അ�രീ��ി�

പഠനം നട�ാനാ�� വിധം ക�ാ��കെള മാ��തിന് ��ത പ�തി ഉപ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം �ടി ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന്

�േയാജനെ���വാ� ആേലാചന�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�ാട് േഗ�സ് ഹയ� െസ��ഡറി �ളിന് അ�വദി� �ക

2624. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  തി�വന��രം നിേയാജക മ�ല�ിെല

മണ�ാട് േഗ�സ് ഹയ�  െസ��ഡറി �ളിെന മികവിെ� േക�മാ�� പ�തിയിേല�ായി

എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നി��ഹി��തിനായി സ��ാരി�  സമ��ി�ി�� മാ��  �ാനിേ��  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് സ��ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളി� നി�ഭയ പ�തി

2625. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് നി�ഭയ പ�തി എ� ��കളി� നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതിെ�

ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന് '��' പ�തി

2626. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

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



ന��േമാ:

(എ) പല കാരണ�ളാ� പഠന�ി� മിക� �ല��ാ� കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

ഉയ���തിന് �� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗാഗ�ി�െ�� ��ികെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി അ��ാപക�െട റിേസാ�് ��് �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഡി) ���െട ഭാഗമായി ഗണിത ശാ��ി�  പിേ�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ികെള

സഹായി��തിനായി �വ��ന ഗണിത ശാ�ം എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��� ശാ�ായനം പ�തി

2627. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശാ� വിഷയ�ളി�  അഭി�ചി�� വിദ�ാ��ിക�െട കഴി�ക�

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ശാ�ായനം എ� �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി േദശീയ തല�ി� െതരെ��� അ��ാപക��ം വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെല ഉേദ�ാഗ���ം �േത�ക റി�ഷ�  േകാ�ക�ം ശാ�സംബ�മായ സ��ശന

പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി��േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� സം�ാനെ� പ�ികജാതി  -  പ�ികവ�� വിദ�ാ��ീ വിദ�ാ��ിനിക��്

�േത�ക പരിഗണന ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പാഠ��ക�� സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി

2628. �ീ.െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷെ� പാഠ��ക��  സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പാഠ��ക വിതരണ�ി�  എ�ാവ�ഷ�ം ഉ�ാ�� അപാകതക�ം ആേ�പ��ം വ�ം



അ��യന വ�ഷ�ി�  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  സ�ീകരി�ി�� ��ക�ത�ക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പാഠ��ക��  ��് േട�കളി�  വിതരണം െച��വിധ�ി�  ��് ഭാഗമാ�വാ�ം

��ക��െട ഭാരം �റ�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�� അ��യന വ�ഷം ഏെത�ി�ം �ാ�ിെല പാഠ��ക�ളി� മാ�ം വ��വാ� കരി�ലം

ക�ി�ി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �പാ�ശ സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ?

��കളി� ഇം�ീഷ് പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി ഹേലാ ഇം�ീഷ് പ�തി

2629. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം ��ിക�െട അവകാശമാെണ� കാ��ാേടാെട വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ഏെ���് നട�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� ��കളി�  ഇം�ീഷ് പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി നട�ാ�ിയ ഹേലാ

ഇം�ീഷ് പ�തി വിജയ�ദമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��ാപക പരിശീലന�ി�െട പഠനേബാധന ത���  വ�ാപി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��ക�  പരിേപാഷി�ി��തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

അവേലാകനം നട��തി�ം പാക�ിഴക�  സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ി���ി ഗവ�െമ�് േലാവ� ൈ�മറി �ളിന് �ലം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

2630. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല കാ�ി���ി ഗവ�െമ�് േലാവ� ൈ�മറി �ളിന് �ലം

ലഭ�മാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന് വളാേ�രി നഗരസഭ അ��� �ീമതി

ഷാഹിന ന�കിയ നിേവദനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� �ളിന് ആവശ�മായ �ലം ലഭ�മാ��തിന് സ��ശി�ാ

അഭിയാ� (എസ്.എസ്.എ) �ഖാ�ിരം �മീകരണ�� ഏ�െ����തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി�  വാടകെ��ിട�ി�  �വ��ി�� ��ക�െട �േരാഗതി�ം

ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തി�മാ�� െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ി ധനവ��ിന്

ന��േമാ; വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ��ത �ളിെ� കാര�ം ധനവ��ിെന അറിയി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മാതിര�ി�ി ഗവ. വി എ�് എസ് - � �സ് � േകാ�്

2631. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� 100 വ�ഷ�ി� അധികം പഴ����ം �ട��യായി SSLC �്

100% വിജയ�ം �� കായികേമളകളി� �ട��യായി ഒ�ാം �ാന�് വരിക�ം െച��

സ��ാ� �ളായ മാതിര�ി�ി ഗവ.വി എ�് എസ്-� �സ് � േകാ�് �ട��തി�� അേപ�

പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �ളി� �സ് � േകാ�് ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� അധ�ാപകെര നിയമി��തി�ളള ഉ�രവ്

2632. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-2015  അധ�യനവ�ഷം േകരള�ി�  ആ�.എം.എസ്.എ.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

ൈഹ�ളായി ഉയ��ിയ ��ക��്  2016-17,2017-18  അധ�യന വ�ഷ��െട

�ട��ി�  ഗവ�െമ�് അധ�ാപക�  ഇ�ാ� ��കളി�  ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�

അധ�ാപകെര നിയമി��തി�ളള ഉ�രവ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആ�.എം.എസ്.എ. പ�തിയി� ഉ�െ�� ��കളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസെ� ബാധി�ാ�

രീതിയി�  അധ�യനം നട��തി�ളള എെ��ാം നടപടികളാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

��കളി� ദിവസ േവതന ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� മാ��നി�േ�ശ��

2633. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം ദിവസ

േവതന�ിന് അ��ാപകെര�ം മ�് ജീവന�ാെര�ം നിയമി��തി�� മാ��നി�േ�ശ��ം മ�ം

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം



2634. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� ���മാ� ഉ�െ�െട�� മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം

ജീവന�ാ�െട നിയമനം സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി �ളി� �ാ��് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

2635. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാലയ�ളിെല ��സി��മാ� എ� മണി�� അധ�ാപനം

നട��തിനാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഓഫീസിെ� �വ��നം ഉ�െ�െട�� എ�ാ �വ��ന��ം നിയ�ി�� �ി�സി��മാെര

അധ�ാപന �മതലയി� നി�് ഒഴിവാ�േമാ;

(സി) ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ാ��് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി��ത്

2636. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ���്,  പ��  ത�ികക�  ��ി��തി��

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി ��കളിലാണ് ��ത ത�ിക

അ�വദി�കെയ�ം എ�െയ�ം ��ികളി�  ��ത�� ��കളിലാണ് ഇത്

അ�വദി�കെയ�ം വ��മാ�േമാ ?

��കളിെല അ��ാപക നിയമന�ി�� െസല�� സമിതിയിെല സ��ാ� േനാമിനിക�

2637. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളിെല അ��ാപക നിയമന�ി�� െസല�� സമിതിയി�

സ��ാ� േനാമിനിക� ഉേ�ാ; എ�ിൽ അവെര ആരാണ് നി�യി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  േനാമിനിെയ മാേനജ��് നി�േ�ശി�ാ�� തര�ി�  ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ്

���ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ?

ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാ�െട േജാലിഭാരം



2638. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��കളി�ം എ�.പി.  ��കളി�ം �ാപനേമധാവി ഭരണപരമായ കാര���  മാ�ം

െച�േ�ാ�  േകരള�ിെല ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാ�  ഇേതാെടാ�ം ഒ� ���സമയ

അ��ാപക� �ടിയാകയാ� േജാലിഭാരം നിമി�ം അധ�ാപന�ി� മികവ് �ല��ാനാകാ�

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ��ിെ��ം പ�ണിെ��ം ത�ിക േപാ�മി�ാെത ആ േജാലി �ടി നി�വഹിേ��ി വ�� ഹയ�

െസ��റി �ി�സി��മാ� സ�ീ��മായ�ം സമയബ�ിത�മായ ഓഡി�ിങ് ഉ�െ�െട��

വിവിധ ഫയ�ക�  ൈകകാര�ം െചേ��ി വ��തിനാ�  അവ�െട അമിത േജാലിഭാര�ം

മാനസിക സംഘ�ഷ�ം �റ��തിനായി അധ�ാപന േജാലി ഒ� ഗ�് അ��ാപകെന നിയമി�്

�ന�മീകരി�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�� �േവശന�ിന് �തിേരാധ ��ിെവ��െ� സാ��പ�ം

2639. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  �േവശന�ിന് �തിേരാധ ��ിെവ��െ� സാ��പ�ം ഇേ�ാ�  നി�ബ�മാേണാ;

ഇെ��ി� ��ത സാ��പ�ം നി�ബ�മാ��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിെവ�െ���ാ�  സാഹചര��ളി�ാ� �േദശ�ളിെല ��ിക��് സമയബ�ിതമായി

��ിെവ�് എ��ാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ിെവ��ി�ാ�തിനാ�  ��ിക��് ലഭിേ�� സൗജന� വിദ�ാഭ�ാസം �ട�ാതിരി�വാ�

എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ��കളി� ��ിക�െട �േവശനം

2640. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  ��  വ�ഷേ��ാ�  അധികമായി എ� ��ിക�

�േവശനം േനടിെയ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന �� കേലാ�വ�ി� പെ��� വിദ�ാ��ിക�

2641. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �� കേലാ�വ�ിെല വിവിധ ഇനം മ�ര�ളി� ഇ�വണ എ� വിദ�ാ��ിക�

പെ��� എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  ആ���ിക�േട�ം

െപ���ിക�േട�ം കണ�് �േത�കം ന�ാേമാ?

�� വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

T 2642.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വീദ�ാ��ിക�െട കായിക �മത വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ� േശഷം എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ�ാ�കാവ് �ാമപ�ായ�ി�െ�� ���േ�ാട് സ��ാ�

ഹയ�െസ��റി �ളി�  കായികരംഗെ� �േ���ിനായി െഗയിംസ് വിഭാഗ�ി�  ��്

വിഭാഗം േകാ��ക�  ഒ�ി� �വ��ി��തി�� ��ർ േകാ��് സംവിധാനം

ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�േമ�

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

സ��ാ� ��കളി� ലാ�േടാ�് വിതരണപ�തി

2643. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ�ി അ�്�� പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സ��ാ� ��കളി� നട�ിലാ�� ലാ�േടാ�്

വിതരണപ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ഈ പ�തിയി�  ലാ�േടാ�ക�  വാ�ിയത് ഏത് �ാപന�ി�

നി�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ; എ� ലാ�േടാ�ക� വാ�ിെയ�ം അതിന് ഒേരാ�ി�ം എ�

�പയായിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാവശ�ം കഴി� തവണ ലാ�േടാ�് ന�കിയ �ാപനെ� ഒഴിവാ�ി ഐ�ി അ�് ��

േനരി�് െട�ഡ� �ണി�് ലാ�േടാ�് വാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ലാ�േടാ�് വാ�ിയത് എ� �പ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;  കഴി�

�ാവശ�െ��ാ�  �ടിയവില�ാണ് വാ�ിയെത�ി�  അതി�ളള

സാഹചര�െമ�ായി��െവ�റിയി�േമാ?

�� ഹാ�ഡ് െവയ� �ിനി�് പ�തി

2644. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല േകടായ ക����  ഉപകരണ��  �വ��ന

സ�മാ��തി�� �� ഹാ�ഡ് െവയ� �ിനി�് പ�തി�െട �വ��നം സംബ�ി� മാ��

നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� മാ��നി�േ�ശ�� സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(സി) ഇതിനായി �മതല ന�കിയി��ത് ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�ം ��ത ഏജ�സി�െട

�മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

2645. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�  പ�തി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന സ��ാ� എ� �കയാണ്  2017-18 വ�ഷ�ി�

വകയി��ിയി��ത്; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ാൻ സാധി�?

��കളി� ലഹരി വി�� ��ക�

2646. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ഹയ�െസ��റി ��കളി�ം ലഹരി വി�� ��ക� �പീകരി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; ഇ�രം ��ക��് സ��ാ� ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മദ��ിെ� വ�ാപന�ിന് സ��ാ� തല�ി� തെ� സ�ീകരി� നടപടിക� ഇ�രം പ�തികെള

�റേകാ�ടി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ?

��കളി� േബാധവ��രണ �വ��ന��

2647. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാ��ിക�  അപരിചിതരായ ആ�ക�െട വാഹന���് ൈകകാണി�ക�ം

അവേരാെടാ�ം യാ� െച���ം വിദ�ാ��ികെള എ���ി�  മയ� മ��് മാഫിയക�െട

ൈകകളിെല�ി�ാ� കാരണമാ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപരിചിതേരാെടാ�ം ��  വിദ�ാ��ിക�  യാ� െച��ത് തടയാ�  ��  േക�ീകരി�്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ം ��കളി�  േബാധവ��രണ �വ��ന��

സംഘടി�ി�ാ�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

മ�ട മ�ര�റ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെന മികവിെ� േക�മാ�ാൻ നടപടി



2648. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി� മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെന

മികവിെ� േക�മാ�ി മാ�വാ�� പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. കി�ബി േബാ�ഡിന്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബി േബാ�ഡ് അ�് േകാടി �പ അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് െട�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

നില�� ജി.എം.�.പി. �� െഹ�ാ�െറ സംബ�ി� പരാതി

2649. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� ജി.എം.�.പി. �� െഹ�ാ�െറ സംബ�ി�് സ��ാരിന് എസ്.എം.സി. അംഗ��

പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;പരാതി പരിേശാധി�് നടപടി

എ��ി�േ�ാ; ഏത് തര�ി�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നില��  ജി.എം.�.പി.  �ളിെല പി.ടി.എ,  മദ�  പി ടി എ,  ഉ�ഭ�ണ വിതരണ

ക��ി,എസ്.എസ്.ജി.എ�ീ ക�ി�ിക� നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് �പീകരി�ാ�തിന്

�ാധാനധ�ാപകെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ക�ി�ി നിലവി�െ��ി�  �പീകരി�

തീയതി�ം ആദ�ക�ി�ിയി� പെ���വ�െട ഹാജ�ം മിനി�്സിെ� േകാ�ി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��മായി ബ�െ�� എ�ാ ബി�ി�ം വൗ�റി�ം ഒ�ിേട�ത് ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  എ�ിൽ ഒ�ി�ത് ആരാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  നിയമ വി��മായി

ഒ�വ�ി�െ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �� �ാധാനധ�ാപകെനതിെര എ� പരാതിക� സ��ാരിന് ലഭി�ി��്;  ഏെതാെ�

വിഷയ�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� ��ക�

2650. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� ��ക� അട���േ�ാ� ഇ�മായി

ബ�െ��് ബാലാവകാശ ക�ീഷൻ എെ��ി�ം �പാ�ശക� സ��ാരിേല�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ��ക�  അട� ��േ�ാ�  ��ിക��് ഉ�ാ�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം ബദ�  സംവിധാന�ളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�



ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവി� എ�ാവിധ മാനദ���ം പാലി�് �വ��ി�� അംഗീകാരമി�ാ� സ�കാര�

��ക��് അംഗീകാരം ന���തി�ം �ട�  �വ��നം നട��തി�ം സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി പാ��് െെടം സ�ീ��മാ�െട നിയമനം

2651. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.�െട കീഴിെല വിവിധ �ാപന�ളി�  ഓേരാ�ി�ം എ� വീതം പാ��്-

ൈടം-സ�ീ��മാ� േജാലിെച��െ��ം ഓേരാ���ം എ� �ത� ��ത �ാപന�ളി�

േജാലിെച��െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� േജാലിെച�� പാ��്-ൈടം-സ�ീ��മാരി� എ� േപെര �ിരെ���ിയി�െ��ം

ഏത് ഉ�ര�ക�  �േഖന ആെരെയാെ� �ിരെ���ിെയ�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത

സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �ിരെ���െ�� പാ��്  -ൈടം-സ�ീ��മാ��് ന��� �തിമാസ േവതനം

എ�യാെണ� വ��മാ�േമാ?

അ�-എ�ഡഡ് േമഖലയിെല അ��ാപക��് അ�ഹമായ േവതനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

2652. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അ�-എ�ഡഡ് േമഖലയിെല അ��ാപക�  െതാഴി�  �ഷണ�ിന്

വിേധയരാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല അ��ാപക��് അ�ഹമായ േവതനം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല െതാഴി� �ഷണം ഇ�ാതാ��തി�ം മാന�മായ േവതനം ഉറ�ാ��തി�ം ഉ�

നിയമ നി��ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി) ��ത നിയമ നി��ാണ�ി�� നടപടിക� ഈ വ�ഷം തെ� ���ിയാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി െ�ഷ�� �ൾസ് �കാരം ഭാഷാധ�ാപക നിയമനം

2653. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ഹയ�  െസ��റി െ�ഷ��  ��സ് �കാരം ഭാഷാധ�ാപക നിയമന�ിന് എ�

��ികളാണ് ഏ��ം �റ�ത് ഉ�ാേക�ത്  ;െ�ഷ��  ��  പക��് അട�ം വിശദാംശം



ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2011  �ത�  2014  വെര�� കാലയളവി�  ഭാഷാധ�ാപക നിയമന�ിന് സ�ീകരി�ി��

മാനദ�ം എ�ായി��;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ ഓേരാ �ളി�ം ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക അ�വദി�ത് എ� ��ിക�

കണ�ാ�ിയാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2014-15 വ�ഷം ��കളി� �തിയ ത�ിക ��ി�േ�ാ� �റ�ത് 25 ��ിക� ഉെ��ി�

മാ�െമ �തിയ ത�ിക അ�വദി�ക�ള� എ�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

സംബ�മായി എെ��ി�ം ഉ�രവ് െ�ഷ��  �ളിന് വി��മായി ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

പക��് ലഭ�മാ�േമാ; എ�ടി�ാന�ിലാണ് ഉ�രവിറ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� െ�ഷ�� �ളി� േഭദഗതി വ��ാെത യാെതാ� കാരണ�മി�ാെത  25 ��ികളി�

�റ�� ബാ�കളി� ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക തട�തിെ� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(എഫ്) എ�ി� െ�ഷ�� ��സ് �കാരം പഴയരീതിയി� തെ� ഭാഷാധ�ാപക ത�ിക ��ി��തിന്

അടയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� �ാ��് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

2654. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �റി�� ത�ികയി�ളള ജീവന�ാ�െട അഭാവ�ി� �റി�� േജാലിക� നി��ഹി��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��ാപക� �റി�� േജാലിയി� ഏ�െ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അ��ാപക പരിശീലന േക���

2655. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അ��ാപക പരിശീലന േക��� ഉ�് ;

(ബി) ��ത അ��ാപക പരിശീലന േക��ളി�  എ� ത�ികക�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിലായി

ഒഴി� കിട��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സം�ാനെ� അ��ാപക പരിശീലന േക���െട നിലവാരം ഉയ���തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം ?

അധ�ാപക�െട സ��ീസ് �മവ��രി�ിറ�ിയ ഉ�രവിെല അനി�ിതാവ�



2656. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2006--2011  കാലയളവി�  നിയമിതരായ അധ�ാപക�െട സ��ീസ് �മവ��രി�ിറ�ിയ

ഉ�രവ് സംബ�ി�് ഇ�് ഉ�ായിരി�� അനി�ിതാവ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ അധ�ാപക�െട േസവന േവതന വ�വ�കളി�  സ��ാ�  എ�് പരിഹാര മാ�ഗമാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��ത് ;

(സി) 2006-2011  �  നിയമിതരായ അധ�ാപക�െട സീനിേയാറി�ി ��ം പരിഹരി��തിന്

നി�േ�ശി�� മാ���� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

അംഗീകാരമി�ാ� സ�കാര� ��ക� ��ണെമ� സ��ാ� തീ�മാനം

2657. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അംഗീകാരമി�ാ� സ�കാര� ��ക�  ��ണെമ� സ��ാ�  തീ�മാനം വ�ഷ�ളായി ഈ

േമഖലയി� െതാഴി� െച�� ല��ണ�ിന് അ��ാപകെര�ം അന��ാപകെര�ം എ�െന

ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ജീവന�ാെര എ�െന സംര�ി�ാനാണ് ഈ സ��ാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ��ക� അട� ���� വഴി െതാഴി� ന�െ��� ജീവന�ാ��് മെ�െ��ി�ം േജാലി

ന�കാനാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീ െെ�മറി ടീ��മാ�െട ത�ികക�

2658. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സ��ാ�  ��ക�െട �വ��നം ��ത�  ഉൗ��ിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�. പി.

��കേളാട് അ�ബ�ി�് �ീ െെ�മറി ടീ��മാ�െട ത�ികക�  ��ി��ത് സ��ാ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല ത�ിക നി��യി��തിന് നട�ിയ ��� െച�് െസ� പരിേശാധന

2659. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016-2017,2017-2018  അധ�ായന വ�ഷ�ി�  എ�ഡഡ് ��കളി�

�തിയ ത�ികക� അ�വദി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക� മാേനജ�മാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് ന�കിയി��് എ�് ജി� തരം തിരി�് �� േകാഡ് സഹിതം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�്  2016-2017,2017-2018 അധ�യന വ�ഷ�ി� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്



എ�ഡഡ് ��കളി� �തിയ ത�ികക� നി��യി���മായി ബ�െ��് എ� ��കളി�

��� െച�് െസ� പരിേശാധന നട�ിയി��് എ�് ജി� തരം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) പരിേശാധന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പരാതിക�  സ��ാരിന് ലഭി�ി��്  ;  ഉെ��ി�

ക��ിയ പരാതിക� ജി� തരം തിരി�് �ളിെ� േകാഡ് സഹിതം െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ഇതി� മലബാ� േമഖലയി� എ� ��കളി� പരിേശാധന നട�ിയി��് ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇതി� തി�വന��രം േമഖലയി� എ� ��കളി� പരിേശാധന നട�ിയി��് വിശദമാ�ാേമാ

?

മ� ല�ീ വിലാസ�ി� അ��ന എ� വിദ�ാർഥിനി�െട ആ�ഹത�ാ �മം

2660. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ� ല�ീ വിലാസ�ി�  അ��ന എ� വിദ�ാർഥിനി െവളളനാട് സത�സായി

ഇം�ീഷ് മീഡിയം �� അധി�ത�െട പീഡനെ� �ട��് ആ�ഹത��് �മി�തായ റിേ�ാ��്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �� അധി�ത�െട േപരി� എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി - െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ലയനം

2661. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹയ� െസ��റി വ��ം - െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം ത�ി� ലയി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയതിെ� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� ��ിക��� �ണിേഫാം വിതരണം

2662. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അ�� അ��യന വ�ഷ�ി� �� ��ിക��് ന�വാ�� �ണിേഫാമി�േവ�ി�� �ണി

വിതരണെ� സംബ�ി�് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം



2663. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല െകാേ�ാ�ി ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ് വിഭജനം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇതി�്േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം, ��ക�െട എ�ം എ�ിവ അടി�ാനെ���ി സം�ാനെ� ഏ��ം

വലിയ അ�് വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�ക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി ഉ�രവ് തി��ാ� നടപടി

2664. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 03.12.2016-െല 199/2016 ന�� ഉ�രവ് �കാരം നട�ിലാ�ിയ െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി�്

29.01.2016  �ത�  ��കാല �ാബല�ം ന�കിയത് കാരണം  01.06.2016  �ത�

02.12.2016  വെര എ�ഡഡ് ��കളി�  നിയമനം ലഭി� അ��ാപക�െട നിയമന��

അംഗീകരി�ാ�തിനാ�  ശ�ളം ലഭി�ാെത �യാസം അ�ഭവി�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.ഇ.ആ�. േഭദഗതി ഉ�രവിന് ��കാല �ാബല�ം ന�കിയ നടപടി തി��ി ഇ�രം

നിയമന���് അംഗീകാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

2665. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�െട എ�ം എ� പി ,� പി,

െെഹ�� തിരി�് �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക��് �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഡയ�ി� അ��ാപക നിയമനം

2666. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഡയ�ി�  (District  Institute  of  Education  and  Training)  അ��ാപക നിയമനം

നട��ത് പി.എസ്.സി �േഖനയാേണാ;

(ബി) അെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയ�് നിയമന�� സംബ�ി�് െ�ഷ�� ��സ് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയത് �പെ���ാ� കാലതാമസം വ��തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� വ�വകക�

2667. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉടമ�തയി��

�ാപന��െട�ം വ�വകക�െട�ം വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(ബി) ഇവയി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� െക�ിട��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) നവീകരണ�ി�െട ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ� കഴി�� എ� െക�ിട�� ഉ�് ; ആയതിേല�് എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��കളിെല പാചകെതാഴിലാളിക��് ഇ��റ�സ് പ�തി

2668. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല പാചകെതാഴിലാളിക�െട േവതനം വ��ി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പാചകെതാഴിലാളിക�െട ആേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് നിലവി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� േ�മനിധി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

െച��� റീജിയണ� െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫീസിെല ഫയ� െപ�റി�്

2669. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  റീജിയണ�  െഡപ��ി ഡയറ��  ഓഫീസി�  െപ�ഷ�  പ�ിയ ഹയ�  െസ��ററി

�ി�സി�ാ�മാ�, അധ�ാപക�, അനധ�ാപക�  എ�ിവ�െട എ� ഫയ�ക�  തീ��ാകാെത

കിട�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാര�ം ബ�െ��

അധ�ാപകെര അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ഫയ�ം എ� മാസമായി െസ�നി� െപൻഡി�ിൽ ഇരി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) റീജിയണ� െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫീസിെല അ�ൗ�്സ് വിഭാഗം ഇവ യഥാസമയം ഓഡി�്

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിെല ന�നതക�  ബ�െ�� ക�ികെള അറിയി�ി�േ�ാ;



ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാര��മതയി�ാ� ജീവന�ാരാണ് ഇവിെടയിരി��െത�ി�  െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�

േജാലി െച��വെര തിരിെക മാ� �ാപന�ളിേല�് അയ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ� െഡപ�േ�ഷ� ജീവന�ാ� ഈ ഓഫിസിൽ േജാലി േനാ�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട കാര��മത �റവിെനതിെര �തിേ�ധി� അധ�ാപക�െട സ��ീസ് ആ��ല�ം

തട�വ��തിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഒേരാ സീ�ി�ം എ� വ�ഷമായി ജീവന�ാ� സീ�് മാറാെത�ം �ലമാ�ം ഇ�ാെത�ം ഇരി��

എ�് അറിയി�ാേമാ?

�.ജി.സി ശ�ള െ�യി�

2670. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േകാേളജ് അ��ാപക��ം, സ��കലാശാല അ��ാപക��ം �ി�സി��മാ��ം

���ിയ �.ജി.സി. �ാ�്സ് ക�ീഷ� ശ�ളെ�യി� നട�ിലാ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള െ�യി�  നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം ഇ��ല��ാ�� അധികബാധ�ത�െട  50  ശതമാനം

മാ�േമ േക�ം വഹി�ക�� എ�ം േശഷി�� �ക സം�ാന സ��ാ�ം

സ��കലാശാലക�ം കെ��ണെമ�ം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� തവണ �.ജി.സി ശ�ള െ�യി�  നട�ിലാ�ിയേ�ാ�  അ� വ�ഷം

അധികബാധ�ത�െട 80 ശതമാനം േക� സ��ാ� ന��ക��ാേയാ;

(ഡി) ���ിയ മാനദ��കാരം സം�ാന സ��ാരിെ��ം �ണിേവ�ി�ിക�െട�ം ബാധ�ത

എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

ബി.േവാക് േകാ�ക�

2671. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2014-15, 2015-16 അ��യന വ�ഷ�ളി� ഏെത�ാം എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� ബി.േവാക്

േകാ�ക� അ�വദി�െ��ി��്;  എ�ി� എ� േകാ�ക� അ�വദി�െ��ി�െ��ം ഏെത�ാം

േകാ�ക��് �ണിേവ�ി�ി അഫിലിേയഷ� ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �.ജി.സി ധനസഹായം നി��� �റ�് ബി.േവാക് േകാ�ക�  എ�ഡഡ് ആ�ാ�  എ�

േകാേള�ക� അഭ���ി�ി��്; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ സ��കലാശാലകേളാട് അഫിലിേയ�് െച� േകാേളജി�  ഇ�രം േകാ�ക�  പഠി��

��ിക�െട എ�ം എ�; വളെരയധികം ആവശ��ാ�� ഇ�രം േകാ�ക� റ�ലൈറസ് െച�്

എ�ഡഡ് ആ�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �.ജി.സി ധനസഹായം നി��ിയേശഷം ബി.േവാക് േകാ�ക�  �ട�� േകാേള�ക�



എ�യാണ്;  അ�രം േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക�  അ�ിഷൻ ഫീ,  എ�ാം ഫീ എ�ീ

ഇന�ളി� എ� �ക �ണിേവ�്�ിയിേല�് അട�ി�െ��ം ട�ഷ� ഫീ, െ�ഷ�� ഫീ എന�ി�

എ� �ക ഗവ�െമ�ിേല�് അട�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഗവ�െമ�ം �ണിേവ�ി�ി�ം എ� �ക േകാേള�കളിേല�് േകാ�ിെ� നട�ി�ിനായി

ന�കിയി�െ��ം അ��ാപക��ം അന��ാപക��ം നിലവി� ശ�ളം ന���താരാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് പരി�ാര��

2672. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് എെ��ാം

പരി�ാര�� െകാ�വ�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം

2673. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ അ� എ�ഡഡ് േകാ�ക� ആരംഭിേ��തി�ാെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�യംഭരണാവകാശം ലഭി� ഏെത�ി�ം എ�ഡഡ് േകാേള�ക� ഇതിന് വി��മായി

അ� എ�ഡഡ് േകാ�ക� സ��ം നിലയി� ആരംഭി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നെ� �റി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�വാ�  ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല റാഗിംഗ് ഇ�ാതാ��തിന് �.ജി.സി. മാ��നി�േ�ശ��

2674. �ീ.െക.�രളീധര�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� റാഗിംഗ് ���മാ�ം ഇ�ാതാ��തിന് �.ജി.സി.

എെ��ി�ം �തിയ മാ��നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വംശീയ�ം,  ഭാഷാപര�ം,  ജാതീയ�മായ അതി�മ��െ�തിെര�ം ൈലംഗീക

അതി�മ��െ�തിെര�ം വിവിധ പരിപാടിക� ക�ാ��കളി� സംഘടി�ി�ണെമ� നി�േ�ശം



ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ികളി� ജനാധിപത�ം, പര�ര ബ�മാനം, അ�മരാഹിത�ം �ട�ിയവ പരിേപാഷി�ി��തിന്

ഉത�� വിവിധ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള സ��കലാശാലയി� ബേയാ ഇ�ഫ�മാ�ി�ിന് പഠി�� ആ�ാ�േദശ് സ�േദശിയായ

പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ിെയ  2016  ഒേ�ാബറി�  േഹാ�ലി�  വ�് �രമായി

റാഗിംഗിന് ഇരയാ�ി എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതി�  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

���ാ�െ�തിെര നടപടി എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �തികളായ വിദ�ാ��ിക� ഏത് വിദ�ാ��ി സംഘടനയിെല അംഗ�ളാെണ�് അറി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� �സ പ�തി

2675. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ പ�തി �കാരം സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗേവഷണം,  �തന ആശയ��  എ�ിവയി�  ഈ പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയ കാര���

എെ�ാെ�യാണ്; ഇതി�െട എ� �തന ആശയ�� �ാവ��ികമാ��തിന് കഴി�ി��്;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  െതാഴി�  അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം നട�ിലാ��തി�  എ�മാ�ം

വിജയം ൈകവരി�വാ� കഴി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലക��ം േകാേള�ക��ം അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം അ�ാദമിക

മികവ് ൈകവരി��തി�ം �സ പ�തി എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�മ ഗവ:ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജി� ഭൗതികസാഹചര��� നി��ി��തിന് പ�തി

2676. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സ��ാ�  േമഖലയി� ആരംഭി�ി�� ഗവ:ആ��സ് ആ�ഡ്

സയ�സ് േകാേള�കളി�  െക�ിടം അട��� ഭൗതികസാഹചര���  നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഉ�മ ഗവ:ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജി�  ഈ

പ�തിയി� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ഏ�െ����ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഉ�ത -സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകളി� �ണപരമായ മാ��ൾ



2677. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത  -സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകളി�  �ണപരമായ മാ��ൾ െകാ� വരാൻ േകരള

സം�ാന ആ��ണ വ��ിെ� വർ�ിംഗ് ��് �േ�ാ�് വ� ശിപാർശകൾ വിശദീകരി�േമാ;

ഈ ശിപാർശകളിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  ഇത് നട�ിലാ�വാൻ

ഏെത�ി�ം എജൻസികെള �മതലെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം മാ��ൾ െകാ� വരാൻ നീതി ആേയാഗ് എെ��ി�ം മാ��നി�േദശം �േ�ാ�്

വ�ി�േ�ാ  ;ഇ� സംബ�മായ എെ��ി�ം ക�കേളാ നി�േദശ�േളാ ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശാ�യാ� പ�തി

2678. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം ആ��ി�� സാേ�തിക വിദ��ം

ഗേവഷണ ഫല�ം സ�ഹ�മായി പ�വ�� ശാ�യാ�  എ� േപരി�ളള പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�വാ� '�സ'  യി� നി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാേണാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

പാല�ാട് ഗവ. വിേ�ാറിയ േകാേളജി� എം.എ. മലയാളം േകാ�്

2679. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ഗവ.  വിേ�ാറിയ േകാേളജി�  എം.എ.  മലയാളം േകാ�് ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് നടപടി�മ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാേള�കളിെല താ��ാലിക അധ�ാപക��് നി�യി� േവതനം

2680. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�  ശ�ളം കി�ാ� താ��ാലിക അധ�ാപക�

പഠി�ി���� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2017� അ�വദി� �തിയ േകാേള�കളി�ം 2012� അ�വദി� �തിയ േകാ�കളി�ം അധ�ാപക



ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര�,  സ��ാ� േകാേള�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇവയി� എ� ത�ികകളി� �ിരം അധ�ാപകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�് െകാ��ിനിെട ഈ േകാേള�കളി� എ� േകാ�ക� �ട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ

േകാ�ക��് േവ� ത�ികക�െട എ��ം സ��ാ�  അ�വദി� ത�ികക�െട എ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല താ��ാലിക അധ�ാപക��് ഓണം അലവ�സ് പലയിട�ം

ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഏത് വ�ഷ�ി�  നി�യി� േവതനമാണ് ഇേ�ാ�  സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ഗ�്

അധ�ാപക��് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഗ�് അധ�ാപക�െട േവതനം പരി�രി��തി�ം ത�ികക� ��ി��തി��ളള ഫയ�ക�

ധനകാര� വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം

ഫയ� തീ�മാന�ിന് താമസം വെ��ി� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി രാജീവ് ഗാ�ി െമേ�ാറിയ� ആ��സ്&സയ�സ് േകാേളജി� �തിയ േകാ�ക�

ആരംഭി�വാ� നടപടി

2681. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല അ��ാടി രാജീവ് ഗാ�ി െമേ�ാറിയ�

ആ��സ്&സയ�സ് േകാേളജി� ��തായി േകാ�ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എം.എ.(പ�ിക് അ�ിനിേ�ഷ�),  എം.എ.(മലയാളം),  ബി.എ.(തമിഴ്)  എ�ീ േകാ�ക�

ആരംഭി�വാനാ�ളള അേപ�ക�  സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േകാ�ക�

ആരംഭി�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ�ട ഗവ. ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിട നിർ�ാണം

T 2682.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട ഗവ.  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

അ�വദി�ി�ളള �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക കി�്േകാ�് അ�വദി�വാ� ഉ�ായ കാലതാമസം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി� കി�്േകാ സമ��ി�ിരി�� ബി� �ക അ�വദി��തി�ളള സീനിേയാറി�ി സംബ�ി�

കാര��� വിശദീകരി�േമാ?



വാമന�രം മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ��്സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

2683. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� സ��ാ� േമഖലയി� ഒ� ആ��്സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �തിയ േകാ�്

2684. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� �ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� 2017-18 � �തിയ

േകാ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് േകാ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �റിസം േകാ�മായി ബ�െ��് േകാേളജ് അധി�ത�

എം.എ�.എ വഴി EM/08/18-15/2/18 ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� എ� നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിനായി  2017-18 സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ്

സ��ാ� അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ള�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� �ലം ൈകമാ��മായി ബ�െ��് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ം,  െട�ി��  വിദ�ാഭ�ാസവ��ം സം�� േയാഗം േച��തി� എം.എ�.എ ന�കിയ

ക�ിെ� അടി�ാന�ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിരി�ാല ഗവ�െമ�് ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണം

2685. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  �തിയതായി അ�വദി� ഗവ�െമ�് ആ��്സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേളജ്,  പ�ിരി�ാല-�െട െക�ിട നി��ാണ�ിനായി  10  േകാടി �പ ലഭ�മാ�ിയി�ം

നാളി�വെര ആയതിെ� പണി �ട��തിന് കഴിയാ�െ��െകാ�ാണ്  ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� വ�ി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��നം �ട��തിന് ഇനി�ം കാലതാമസ��ാ�േമാ ;എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ഫീസ് നിര�്



2686. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് പഠന�ിന് അ�� വ�ഷം �ത� �റ� ഫീസ് 1.44ല�ം�ം �ടിയ ഫീസ്

1.58 ല�ം �പ�ം ആ�ണെമ�് എ.ഐ.സി.�ി.ഇ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ.ഐ.സി.�ി.ഇ നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയാ� സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല ഫീസ് നിര�് ��െന

ഉയ�� സാഹചര�ം ഉ�ാകിെ�;

(സി) ഇേ�ാ�  തെ� പല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം സീ�ക�  ഒഴി� കിട��

സാഹചര��ി�  ഫീസ് വ��നവ് സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലെയ ��ത�

�തിസ�ിയിലാ�െമ�് ക���േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല അ��ാപക�ം ജീവന�ാ�ം േനരി�� �ഷണ��

2687. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല അ��ാപക�ം ജീവന�ാ�ം േനരി�� �ഷണ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� പല മാേന�െമ�ക�ം നട�ിലാ��ി� എ�തിന് �റെമ

മാനസിക പീഡന�ം മാേന�െമ�ക�െട ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ാ�� എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല ����  പഠി�വാ�  നിേയാഗി� ജ�ിസ് െക.  െക.  ദിേനശ�

ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��ിെല �പാ�ശക�  അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ി സ�ാ�യേമഖലയിെല

�ഷണ�� അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�ം ബാ�ക�ം

2688. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം േകാേള�കളി�  �തിയ

േകാ�ക�/ബാ�ക� അ�വദി�െവ�ം, അവ�െട വിശദാംശ�ം അറിയി�ാേമാ ?

േകാേളജ് അ��ാപക�െട െപ�ഷ�

2689. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�വീസി�  നി�ം വിരമി� േകാേളജ് അ��ാപക�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�� കാര��ി�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാേളജ് അ��ാപക�െട ശ�ളം �.ജി.സി നിര�ി�  പരി�രി� നടപടി�് പി��ട��യായി

സ�വീസി�  നി�ം വിരമി� േകാേളജ് അ��ാപക�െട െപ�ഷ�  പരി�രി�വാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ി പീഡനം

2690. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� േകാേളജ് മാേനെ��ക� ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ പീഡന���് വിദ�ാ��ികെള

വിേധയരാ��തായ പരാതിക� സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാടി െന�� േകാേളജി�  വിദ�ാ��ി മരണെ���േപാ�� സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി��തിന് എെ�ാെ� ��  ക�ത�  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േസാണി േജാസഫിന് േപാലീസ് സംര�ണം

2691. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� �ണിേവ�ി�ി�് കീഴിെല പാലയാട് �� ഓഫ് ലീഗ� �ഡീസിെല വിദ�ാ��ിനി േസാണി

േജാസഫിന് കാ�സി� േപാലീസ് സംര�ണം ന��വാ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എസ്.എഫ്.ഐ �വ��ക�  േസാണ ി േജാസഫിെന ഭീകരമായി മ��ി�ക�ം പ�് അടി�

െകാഴി�ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ൈഹേ�ാടതി ഈ ഉ�രവ്

ന�കിയത്;വ��മാ�ാേമാ ?

മലയാളം സ��കലാശാലയിൽ നട�ിവ�� േകാ�ക�

2692. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മലയാളം സ��കലാശാലയി�  ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ഇേ�ാ�  നട�ിവ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� േകാ�ക�  പി.എസ്.സി അംഗീകരി�ി�െ��ം പി.എസ്.സി

അംഗീകാര�ിനായി ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് സമ��ി�ി��െത��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിരമി� അ��ാപക�െട ൈഗ�ഷി�് റ�് െച�തിനാ� ഗേവഷണം �ടരാ� ��ി���ഭവി� ഗേവഷകർ

2693. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �.ജി.സി.�െട  2016 റ�േലഷ� �കാരം നിലവി� േകാേള�കളിേലാ സ��കലാശാലകളിേലാ

േജാലിെയ��െകാ�ിരി�� അ��ാപക��് മാ�േമ ഗേവഷക വിദ�ാ��ിക�െട ൈഗഡായി



�വ��ി�ാനാ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ റ�േലഷ� �കാരം വിരമി� അ��ാപക�െട ൈഗ�ഷി�് റ�് െച�തിനാ� ഗേവഷണം

�ടരാ�  ��ി���ഭവി� ഗേവഷക�െട േപ�ം മ�് വിശദാംശ��ം സ��കലാശാല,  വിഷയ

വ��് എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ റ�േലഷ�  �കാരം വിരമി� അ��ാപ��െട ൈഗ�ഷി�് ഒഴിവാ�േ�ാ�  അവ�െട

േമ�േനാ��ി�  ഗേവഷണം ആരംഭി� വിദ�ാ��ിക��് ഗേവഷണം �ടരാനാവശ�മായ

�മീകരണ��  സ��ാ�  ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  അ�രം �മീകരണ��െട

വിശദാംശ�� സ��കലാശാല, പഠന വ��് എ�ിവ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഗഡ് ഷി�് െച��് െച�ാ�  സാധി�ാെത ഗേവഷണം �ടരാനാവാ� ഗേവഷക

വിദ�ാ��ിക�െ��ി� അ�രം ഗേവഷക വിദ�ാ��ിക�െട േപര് വിവര�ം മ�് വിശദാംശ��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഗേവഷണം �ട��തിനായി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� �മീകരണ��

വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയതായി അ�വദി� േകാേള�ക�

2694. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� േകാേള�ക� �തിയതായി അ�വദി�

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട േപ�വിവരം, ജി� ഇവ അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട അ�മതിയി�ാെത �തിയ േകാ�ക� നട�� സ�യം ഭരണ േകാേള�ക�

2695. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�യം ഭരണ േകാേള�കളി�  എ� േകാേള�ക�  ബ�െ��

സ��കലാശാലക�െട അ�മതിയി�ാെത �തിയ േകാ�ക� �ട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� സ�യംഭരണ േകാേള�കളാണ് ഇ�ര�ി�  �തിയ േകാ�ക�  �ട�ിയെത�ം

ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് �ട�ിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിേ�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഇയ� ഔ�്സ�ദായ�ിൽ ഇളവ് ന��വാ� തീ�മാനം

2696. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി ഇയ�  ഔ�്

സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;



(ബി) ��ത സ�ദായ�ി� ഇള�ക� ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �തിയ തീ�മാന �കാരം നി�ിത െ�ഡി�് േവണെമ� നിബ�ന അ�്,  ഏഴ്

െസമ��കളിെല �േവശന�ിന് മാ�മായി ���ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരീ�,  ഫല�ഖ�ാപനം,  �ന�  �ല�നി��യം എ�ിവ സംബ�ി� പരാതിക�  പരിേശാധി�്

പരി�ാര�� നി�േ�ശി��തിന് വിദ�സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര�,സ�ാ�യ േമഖലയി� �തിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�ം േകാ�ക�ം

2697. �ീ.പാറ�� അ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യന വ�ഷം സ�കാര�,  സ�ാ�യ േമഖലയി� �തിയ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�ം

േകാ�ക�ം അ�വദി�ിെ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�്  118  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  േപാളിെട�ി�കളാ�ി മാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കഴി� �� വ�ഷ�ിനിെട സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലയി�  ഒഴി� വ� സീ�ക�െട

എ�ം �മാതീതമായി വ��ി� വ�� സാഹചര��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  �ാപന��െട ഭൗതിക അ�ാഡമിക് സൗകര���  െമ�െ���ാ�  സർ�ാർ

ഇടെപ�േമാ;  ഇതിനായി ആവശ�െമ�ി�  നിയമനി��ാണം നട�ാ�

ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല െ�യിെ��ക�

2698. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� േമഖലയി� എ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിെല�ാം �ടി എ� സീ�ക� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2016-17  �  സ��ാ�  എ��ിനിയറിങ് േകാേള�കളി�  നി�് േ�യിെ��് വഴി എ�

വിദ�ാ��ിക��് േജാലി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഓേരാ േകാേളജിെ��ം വിവര�ൾ �േത�കം വ��മാ�േമാ ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം െമ�െ����



2699. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം െമ�െ����ത് സംബ�ി�്

സം�ാന സ��ാ�  എ.ഐ.സി.ടി.ഇ �് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെല

�ധാന �പാ�ശക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ അധി�ത�  സം�ാന സ��ാ�മായി ച��

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി സ��ാ�  തല�ി�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് േശഷി വികസന പ�തി

2700. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��ായി േശഷിവികസന പ�തി ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�െട എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് �തിയ സാേ�തികവിദ�കളി� പരിശീലനം

ലഭി�േമാ;

(സി) ഇതിനാ�� �ാ�ക�  െെകകാര�ം െച�� വിദ��െട പാന�  എ�കാരമാണ്

ത�ാറാ��ത്;

(ഡി) ഇതിേല�് വിദ�ാ��ികെള െതരെ����തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

2701. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  വിവിധ എ�ിനീയറിംഗ് �ാ�ക��്

ആക�ഷണീയത �റ�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.എ�്.ആ�. ഡി�് ഗവ�െമ�് ന�കിയ ധനസഹായം



2702. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി�് 2000-2001 �ത� 2017-18 വെര വിവിധ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

ഗവ�െമ�് ന�കിയ ധനസഹായം എ� വീതമായി��െവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2000-2001  �ത�  2017-18  വെര ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല�ം

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി�െട വര�െചല� കണ�ക�െട േ��്െമ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം അ�വദി�െ�� ത�ികക�ം

2703. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.എ�്.  ആ�.ഡി.�െട കീഴി�  എ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  �വ��ി��െ��

വ��മാ�േമാ; ഏെത�ാമാണ് �ാപന��;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം സ��ാ�  ഉ�രവി�െട എ� ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം സ��ാ� ഉ�ര�കളി�െട അ�വദി�െ�� ത�ികക� ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.�െട കീഴിെല വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഓേരാ�ി�ം സ��ാ�

ഉ�ര�കളി�െട അ�വദി�െ�ടാ� ത�ികകളി�  എ� ജീവന�ാ�െ��ം ഓേരാ

�ാപന�ിെല�ം അ�രം ജീവന�ാ�െട�ം ത�ിക�െട�ം വിശദാംശ��ം അ�രം ഓേരാ

ജീവന�ാ��ം നി�യി� ന�കിയിരി�� �തിമാസ േവതനം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  നി�യി�െ��ി�� ജീവന�ാ��് േവതന വ��നവ് ന��വാ�

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.�െട എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി എേ�ാെഴ�ാം തീ�മാനെമ��ി�െ��ം ��ത

തീ�മാന �കാരം ഓേരാ മാസ�ം എ� �ക�െട അധിക ബാധ�ത ഉ�ായി�െ��ം

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.യിെല വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് കഴി� പതിന� വ�ഷ����ി�

എ� തവണ േവതന വ��നവ് നട�ിലാ�ിയി�െ�� വ��മാ�േമാ;

(ജി) ഇ�രം േവതന വ��നവിനാധാരമായ എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാന��

ൈകെ�ാ�െതേ�ാെഴ�ാമാെണ� വ��മാ�േമാ;  കഴി� പതിന� വ�ഷെ�

േവതനവ��നവിെ� ആ��ല���  ഏെത�ാം വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ലഭി�ി�െ��

വ��മാ�േമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി- ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയ�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�

2704. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി �െട വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  കഴി� പതിന� വ�ഷ�ിനിടയി�

എ� ജീവന�ാെര �ിരമായിെ���ി��്; ഏെത�ാം ത�ികകളി�; എ� വീതം ജീവന�ാെര;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ ഘ��ി�ം വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയ�മായി ബ�െ�� സ��ാ�

ഉ�ര�ക� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �ിരെ���െ���തി� ��പ് േമ��ിരെ���െ�� ജീവന�ാ�  കരാ�

അടി�ാന�ിലാേണാ ദിവസേവതന അടി�ാന�ിലാേണാ മേ�െത�ി�ം വ�വ�

�കാരമാേണാ േജാലി േനാ�ിയി��െത� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ജീവന�ാെര �ിരെ���വാ�  അ�ാലയളവി�  ഐ.എ�്.ആ�.ഡി യി�

നിലവി��ായി�� വ�വ� എ�ായി��െവ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയ ഘ��ിെല�ാം ഐ.എ�്.ആ�.ഡി

ലാഭകരമായാേണാ �വ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി

2705. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�ട� വിദ�ാഭ�ാസ േക��ിെ� അധീനതയി�ളള പാല�ാെ� സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി�െട

നിലവാരം ഉയ���തി�േവ�ി ര�ാംഘ� വികസന �വ��ിക��് ഫ�് അ�വദി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� ശനിയാ� അവധി ന�കണെമ� നി�േ�ശം

2706. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ �� ��ിക��് ലഭി���േപാെല െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി േമഖലയിെല

വിദ�ാ��ിക��ം ശനിയാ� അവധി ന�കണെമ�് ബാലാവകാശ ക�ീഷ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി �െട ല��ം

2707. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട�ം േകാളീജിേയ�്/സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ�േറ�ിെ��ം �വ��നം ഏേകാപി�ി�വാ�  ഇ-ഗേവണ�സ് പ�തി നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതി�െട ല��മി��ത് എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;



(സി) വിദ�ാ��ി �േവശനം,പരീ� നട�ി�്,ഫല�ഖ�ാപനം �ട�ിയവ ഏകീ�ത സ�ഭാവ�ി�

െകാ�വ�വാ� ഇതി�െട സാധി�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�സ പ�തി �കാര�� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

2708. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയം �േഖന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസെ� അടി�ാന വികസനം

ല��മി�് �സ പ�തി �കാരം ഒ�ാം ഘ��ി�  അ�വദി� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ത സ��കലാശാല ��ത ഫ�ിെ� 50 ശതമാനം മാ�െമ വിനിേയാഗി�� എ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �സ പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ിെ� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;സം�ാനെ�

സ��കലാശാലക�  ഇതിെ� ര�ാം ഘ��ി�െട ല��മി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �സ �േഖന ലഭി� ഫ�് ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ിെ��ി�  അ�� ഘ��ി�  ഫ�്

ലഭി�ി�ാെയ�തിനാ�  സ��കലാശാലക��് ലഭി�� ഫ�ക�  ���മാ�ം

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

�ണിേവ�ി�ി ക�ാ��കളിെല അ��ാപക നിയമന��

2709. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��കലാശാല ക�ാ��കളിെല അ��ാപക നിയമന��  പി.എസ്.സി.�്

വി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല സ��കലാശാല ക�ാ��കളിെല അ��ാപക നിയമന��  പി.എസ്.സി.�്

വി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല സ��കലാശാല ക�ാ��കളിെല അ��ാപക നിയമന��  പി.എസ്.സി.�്

വിടാ���ലം ��ത നിയമന�ളി�� സംവരണ തത�ം അ�ിമറി�െ���െവ�� കാര�ം

സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

��ശാലക� േക�ീകരി�് സാം�ാരിക പരിപാടിക�

T 2710.�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെ� സാം�ാരിക �േരാഗതി�ം നേവാ�ാന�ി�ം നി��ായക പ�് വഹി�ി��

��ശാലക�െട �വ��നം ��ത� സജീവമാ��തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ശാലക� േക�ീകരി�് ��ത� സാം�ാരിക പരിപാടിക� സംഘടി�ി��തിന് അവസരം

��ി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ശാലക� േക�ീകരി�് സാം�ാരിക വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട �ാമീണ ഉ�വ��

സംഘടി�ി��തി�ം കലാകാര�ാെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �േത�കം പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജനസൗ�ദമായ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2711. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള ആ�നികവ��രി��തി�ം ക����വ��രി��തി�ം

�ാ��് വിേ��കളാ�ി മാ��തി�ം സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി�

സം�ാനെ� വിേ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര��ം ക����വ��രണ�ം സമ�മായി

പരി�രി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  എ�� അേപ�ക��ം പരാതി�ാ��ം സൗകര��ദമായി േസവനം

�ദാനം െച��തിന് ജനസൗ�ദമായ എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ാ� ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ?

േകരള ലാ�ഡ് ബാ�് പ�തി

2712. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ലാ�ഡ് ബാ�് പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഈ പ�തി�െട

ഉേ�ശല���െള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജാതി സ��ിഫി��് ലഭി��തി�� നടപടി�മം

T 2713.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജാതി സ��ിഫി��ിനായി അേപ� സമ��ി�േ�ാ�  സ�ദായ സംഘടനക�െട സാ��പ�ം

സമ��ി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാേരാട് നി�േ�ശി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ലാ�് ബാ�്

2714. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാരിെ� ലാ�് ബാ�ി� എ� �മി ഉ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ? ഇതിെ� ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

റവന� റി�വറി �ടി�ിക തവണയായി അട�ാ�� അ�വാദം

2715. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� റി�വറി �ടി�ിക�് തവണ അ�വദി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നി�േ�ശ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തവണ അ�വദി��തിന് ജി�ാ കള��മാ��� അധികാരം ഉയ��ി ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� �ക വെര�� �ടി�ിക�് തവണക�  അ�വദി��തിനാണ് തഹസീ�ദാ�മാ��്

അധികാരം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തവണ അ�വദി�� ��ിയ ഓ�ൈല� ആ��തിെല �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

ക�� വര��യി� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട പരിഹാര മാ����

2716. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� േവന� �ലം ക�തയ�ഭവി�� ക�ഷകേര�ം ജന�േള�ം സംര�ി�ാനായി എ�

നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിനായി എെ��ി�ം േക� സഹായം ആവശ�െ��േമാ, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി�

ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിലവി�� േവന�ം ക�� വര���ം (2017-18) സംബ�ി�് സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട കെ���ക�ം പരിഹാര മാ����ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തലേ�രി ഇറിേഗഷ� സ�ഡിവിഷ� ഓഫീസി� �മി



2717. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രിയി� ഇറിേഗഷ� സ�ഡിവിഷ� ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് �മി

അ�വദി���മായി ബ�െ��് ലാ�് റവന� ക�ീഷണേറ�ി�  നി�ം  (ഫയ�  നം.LRKZ-

4553/14) ഫയ� �ി�സി�� െസ��റി റവന� (എ�) വ��ിേല�് 24.11.2014ന് അയ�

ഫയലിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  റവന� വ��ി� ഈ ഫയ�

ഇേ�ാ� എവിെടയാണ് ഉ�െത�ം അതിെ� ഫയ� ന�� എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ� േമഖലയി� നി��ാണ �വ��ന���് നിയ�ണം

2718. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� േമഖലയിെല പരി�ിതി സ�ലനം, വിേനാദ സ�ാരം എ�ീ ഘടക�� പരിേശാധി�്

നി��ാണ �വ��ന���് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിയമവി��മായി സ��ാ�  �മി കേ�റിയ േക�കളി�  നിയമനടപടികളി�െട

കേ��െമാഴി�ി�്അവ പിടിെ����തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) നിലവി�  വ�കിട കേ����  കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത കേ����  ഒഴി�ി��തി��

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; 2017 � എ� വ�കിട കേ���� ഒഴി�ി�;

(ഡി) വ�കിട കേ���ാ�  േകാടതിയി�  നി�ം േ� വാ�� സാഹചര��ി�  ��ത േക�ക�

ആ��വേ�ാെട നട��തി�ം,  സ��ാരിെ� താ�ര�ം സംര�ി��തി�ം ഉത��

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് സ�ദായം

2719. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  എെ��ാം സ��ിഫി��ക�ം നടപടി�മ��മാണ്

ഓ�ൈല� ആ�ിയി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈല�  േപാ�വരവ് സ�ദായം സം�ാന�് എ� വിേ��കളി�

നട�ിലാ�ിയി��്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് എ� േപാ�വര�ക� ഓ�ൈലനായി

നട�ിയി��്;ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഓ�ൈല�  േപാ�വരവ് നട��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;എ�ി�  എ�

ദിവസമാെണ�ം സമയബ�ിതമായി േപാ�വരവ് നടപടി ���ിയാ�ാ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഓ�ൈല� േപാ�വരവ് സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജാഫീ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

2720. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജാഫീ�ക�െട �വ��നം ജനസൗ�ദമാ��തി�ം,  അഴിമതി ��മാ��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സ��ീസ് അ�് ഫിംഗ� ടി�് എ� ആ�നിക കാ��ാടിന് അ��തമായി റവന� ഓഫീ�കെള

മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കാലാ��തമ�ാ� നിയമ��ം,  ച���ം പരി�രി�് റവന� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം

കാര��മമാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�  എ�മാ�ം �േ��വാ�

കഴിെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) റവന� ഓഫീ�കളി�  ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ��തിനായി  14.11.2016  �  �റെ��വി�

സ��ലറിെല മാ�� നി�േ�ശ��  ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�മിയി�ാ�വ��് ��് െസ�് �ലം

2721. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �മിയി�ാ�വ��് ��് െസ�് �ലം എ�്

�ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഉെ��ി�  നാളി�വെര എ� �ണേഭാ�ാ���് �മി ന�കിയി��്;  ജി� തിരി�ളള

കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ല��ം നിറേവ�ാ� നാളി�വെര എ� �മി അക�യ� െച�ി��് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈസേ�ാ� റി�് മി�ിേഗഷ� പ�തി

2722. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ൈസേ�ാ� റി�് മി�ിേഗഷ� പ�തി�െട ല���െള�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത പ�തി പഠി�ാനായി എ� �ക വകയി��ി

എ�ം എ� �ക െചലവഴി� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

അഴീേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ���ിക�

2723. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  -  2018  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

���ിയാ��തിന് �പാ�ശ െച� അഴീേ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� ���ിക��്

ക��  കള�േറ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�െ��് വ��മാ�േമാ;  ഏെത�ാം

���ികെള�് പറയാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഭരണാ�മതി നടപടിക� ���ിയാ�ി അ�ിമ ഉ�രവ് ന�കാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

��ാറിെല പരി�ിതി അവേലാകന റിേ�ാ��്

2724. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെല പരി�ിതി ���െള��ി ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�  അവേലാകന റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ ; അതിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് ;

(സി) െകാ����  വിേ�ജിെല �േരഖക�ം,  വ�ാജപ�യ��ം പരിേശാധി�വാ�� വ��ിെ� �മം

ഫല�ദമായി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) െക.ഡി.എ�്,  പ�ിവാസ�, ചി��നാ�  വിേ��കളി�  വ�ാപകമായ കേ��ം ഉ�ായതായി

കെ��ിയി�ം അതിെനതിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� വ��ിന് കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാണ് ;

(ഇ) ��ാ� വികസന അേതാറി�ി �പീകരണം സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്

?

ടി. എസ്. കനാലിേനാട് േച��� റവന� �റേ�ാ�് കേ��ം



2725. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി�െട കട� േപാ�� േദശീയ ജലപാതയായ ടി.  എസ്.  കനാലിേനാട്

േച�� ഭാഗ�ളിെല റവന� �റേ�ാ�് അള�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;  കേ����

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത കേ����  ഒഴി�ി�് സ��ാ�  �മി വീെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

��ാറിെല അനധി�ത കേ��ം തട��തി�� നടപടിക�

2726. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി� അനധി�ത കേ���ം നി��ാണ �വ��ന��ം തട��തിനാ�� റവന� വ��ിെ�

നടപടികളി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��� ഉ�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി� റവന� ഉേദ�ാഗ�െര ഭീഷണിെ���ി�ം അവേഹളി�ം ഉ�ത

തല�ി�� ഇടെപട�ക�  ഉ�ാ��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

��ത ഉേദ�ാഗ��െട മേനാവീര�ം തക���തിന് കാരണമായി�ിേ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േദവി�ളം താ��് ഓഫീസിന് സമീപെ� സ��ാ�  �മി കേ�റിയവെര ഒഴി�ി�വാനായി

12.04.2017-ന് അവിെട എ�ിയ ഉേദ�ാഗ�െര തട�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�

േപാലീ�േദ�ാഗ��െ�തിെര അ�െ� സബ് കള��  നടപടി�്ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�റേ�ാ�് �മി അള�് കേ���� ഒഴി�ി�ാ� നടപടി

2727. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  എം.സി.  േറാഡിെല വ�ം,  ���ംപടി-പാണം�ഴി േറാഡിെല േവ��  പ�ി�ാഴം

എ�ീ കവലകളിെല �റേ�ാ�് അള�് തിരി��തിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കവലകളിെല �റേ�ാ�് അള�് കേ����  ഒഴി�ി�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ം, േവ�� കവലകളിെല �റേ�ാ�് കെ��ി ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാ� െപാ�മരാമ�്

വ��് ആവശ�െ�� �കാര�� നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) വ�ം,  േവ��  കവലക�  അള�തിരി��  സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ലമ�േതാടിെ� വശ�ളി�ളള െെകേ���ാ�െട പ�ിക



2728. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല �ലമ�േതാടിെ� വശ�ളി�ളള െെകേയ��ാ�െട പ�ിക റവന�

വ��് ത�ാ� െച�ി�േ�ാ; പ�ിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െച�വ�� �ഴ �റേ�ാ�് -പ�യം ലഭി�ാ� നടപടി

2729. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി�ർ മ�ല�ിൽ െച�വ��  പ�ായ�ിെല �ഴ �റേ�ാ�ി�  താമസി�് വ��

��ംബ���് പ�യം ലഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; അ�പത് വ�ഷ�ിലധികമായി

ഇവിെട ജീവി�വ�� ദരി�രായ ��ംബ���് പ�യം ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പവി�ാന��രം േകാളനിയിെല പ�യം

2730. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി�  െന�ാ�ി�കര നഗരസഭയി��െ�� പവി�ാന��രം

േകാളനിയി� എ� േപ��് ആണ് പ�യം ന�േക�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയി�  എ� േപ��് പ�യം ന�കിയി��്;  പ�യം ലഭി�വ�െട േപ�വിവരം

ന�കാേമാ;

(സി) പ�യം ഇനി ലഭിേ�� അേപ�ക�െട േപ� വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�യം ന���തിന് ടി േകാളനിയി� താമസി��വ�െട അേപ�ക� ഏ� വ�ഷ�ി� ആണ്

താ��് അധികാരിക��് ലഭ�മായത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�യം ന���തി� താ��് അധികാരിക�  ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) പ�യം ന���തി� െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ എെ��ി�ം നടപടി എ��ാ� ഉേ�ാ;  എ�ി�

എ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

'േ�ാ േമാ� �ഡ്' പ�തി �കാരം ൈകമാറി കി�ിയ ൈകവശ �മി

2731. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി താ��ിെല വിവിധ വിേ��കളി� 'േ�ാ േമാ� �ഡ്' പ�തി �കാരം ൈകമാറി കി�ിയ

ൈകവശ �മിയിെല പ�യ വിതരണ�ി�� തട�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഫാറ�് ആ�്  1980 (ഹാ�് ��്)  പാ��് സി.ചാ��� -  I  � 25-10-1980 ന് ��പ്



വേനതര ആവശ��ിന് ൈകമാറിയ �മി സംബ�ി�ം 1956 ന് ��പ് ൈകമാറിയ വന�മിെയ

സംബ�ി�ം േക� സ��ാരിെ� പരിഗണന�് വിേട� ആവശ�മി�െയ�ം

വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) 1956-ന് ��പ് ൈകമാറിയ �ല�ിന് േഫാറ�് ആ�് ബാധകമ� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

റാ�ി മ�ല�ി� പ�യം

2732. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെതാെ� �േദശ�ളിലാണ് ഇനി പ�യം ലഭി�ാ��ത്; ഓേരാ

�േദശ�ം എ� ��ംബ���് പ�യം ലഭി�ാ�െ��ം എ� അളവ് വ�വിന് പ�യം

ലഭി�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ലഭി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ത്;  ഇനി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക� ���ിയാ�ി ഓേരാ �േദശ�ം ൈകവശ�ാ��് എ�േ��് പ�യം ന�കാനാ�ം

എ�് പറയാേമാ;

(ഡി) േജായി�് െവരിഫിേ�ഷ� നടപടിക� ���ിയായ �ല�� ഏെതാെ�; ഇതിന് ഇനി േവ�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

പ�യം ന���തി�ളള നടപടിക�

2733. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�� താ��ിെല വിവിധ �റേ�ാ�് �ല�ളി� കാല�ളായി താമസി�വ�� ��ംബ���്

പ�യം ന���തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള എ� അേപ�കളാണ് നിലവി� തീ��ാ�ാ� ഉളളത് എ�് വിേ�ജ് തിരി�ളള

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �റേ�ാ�കളി�  താമസി�� അ�ഹതെ�� ��വ�  േപ��ം പ�യം ന�കാ�  ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�യം ലഭി��തി�� കാലതാമസം

2734. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ� േപ��് പ�യം അ�വദി� ന�കിയി��്;



(ബി) ഇതി� റവന� �റേ�ാ�്, പ�ായ�് �റേ�ാ�്, ഇറിേഗഷ� �മി ൈകവശം, േഫാറ�് �മി

ൈകവശം എ�ീ വിഭാഗ�ളി�ളള പ�യ��െട എ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�യ�ിനായി ലഭി� അേപ�കളി� നടപടി �മ�� ���ീകരി��തി�ം പ�യം അ�വദി�

ന���തി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പ�യ�ിനായി ലഭി� അേപ�കളി�  സമയ ബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി���്

എ�് ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം താ��ി� െക.ഡി.എ�് വിേ�ജി� ന�കിയ പ�യ��

2735. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം താ��ി�  ക��  േദവ�  ഹി�സ് വിേ�ജി�  1999-െല സ��ാരിെ� കാല�്

ന�കിയ പ�യം സാ�കരി�ാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�റേ�ാ�് �മിയി� താമസി��വ��് പ�യം

2736. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ�് �മിയി�  താമസി�ി�� എ� േപ��് ഈ സ��ാ�  പ�യം ന�കിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി��ം മ�ല�ം അടി�ാനമാ�ി വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�യവിതരണ�ം �മിൈകമാ� ച��ം

2737. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട പ�യവിതരണം സംബ�ി� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) 1964-െല േകരള �മി പതിവ് ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ിയതി�െട കാലാകാല�ളായി

പരിഹാരമാകാെത കിട� ഏെതാെ� ������ാണ് പരിഹാരം കെ��ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈകവശ�ിലി�ാ� �മി പതി�കി�� സംഗതിയി�  �മി ൈകമാ��ി�� കാലപരിധി



�റ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപരി�ാം ��ിയിെല ദീ�ഘകാല ����ിന് പരിഹാരം കാണാ�  സാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം വാമന�രം മ�ല�ി��ായ നാശന���

2738. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ��ലം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�ായ നാശന���െട

കണെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരമായി ��ത നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� �ക ഏെത�ാം �േദശ�

വിനിേയാഗി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര�നിവാരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക

2739. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�നിവാരണ�ിനായി േക� സ��ാ�ം സം�ാന സ��ാ�ം നാളി�വെര

െചലവഴി�ി�� �ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഇതിേനാടകം തെ� സ��ാ� വിതരണം െച�ി��ത്;

(സി) ഇനി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ� �ര� ബാധിത��് ന��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  ആവശ�െ�� �ര�നിവാരണ ഫ�് േക� സ��ാ�  ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഓഖി �രിതാശ�ാസ�ിനതായി െചലവഴി� �ക

2740. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �രിതാശ�ാസ�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്; ഓേരാജി�യി�ം എ�വീതം െചലവഴി�;

(ബി) മരണമട�വ��ം കാണാതായവ��ം സ��ാ� ധനസഹായമായി എ� �കയാണ് വിതരണം

െച�െത�ം; ആ�െ��ാമാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� േക� സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�യാണ്;  ഓേരാ����ം ന�കിയ േക�സ��ാ�

വിഹിതം എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

ലാ�് ആ�് ഡിസാ�� മാേനെ��് ഇ��ി���്



2741. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിന് കീഴി�� "ലാ�് ആ�് ഡിസാ�� മാേനെ��് ഇ��ി���്" െ�

�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം ഇ��ി���ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി�

നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളിെല ഉേദ�ാഗ���ാണ് ��ത ഇ��ി���ി�  െ�യിനിംഗ് ന�കി

വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

എസ്. ഡി. ആ�. എഫ് െ� സബ് െഹഡി� അ�വദി� �ക

2742. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010 �ത� 2016 െമയ് വെര എസ്.  ഡി.  ആ�. എഫ്  (േ��് ഡിസാ�ർ െറേ�ാൺസ്

ഫ�് ) െ� വിവിധ�ളായ ഇ�പ�ി ര�ി� പരം സബ് െഹ�കളി� ഓേരാ ജി��ം അ�വദി�

�ക എ�യാണ്;

(ബി) വ�ഷം, ജി�, �ക, അ�വദി� െഹഡ് എ�ിവ തിരി�് ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

2743. �ീ.ബി.സത��

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര� നിവാരണ സംവിധാന��െട �വ��ന��  അവേലാകനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2005-െല ഡി. എം. ആ�് (�ര� നിവാരണ നിയമം) പാ�ായി പ� വ�ഷ�ിേലെറയായി�ം

സം�ാന/ജി�ാ തല�ളി�ം തേ�ശീയ തല�ളി�ം �ര� നിവാരണ പ�തിക�െട വാ�ഷിക

റിേ�ാ��് സമ��ി�കെയ� ബാധ�ത േപാ�ം സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

നട�ിയി�ി� എ� സി  &  എ.  ജി.  �െട  2017-െല റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക. എസ്. ഡി. എം.എ. (േകരള സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി) കഴി� വ�ഷെ�

പ�തി�െട വാ�ഷിക റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;



(ഡി) �ര��മായി ബ�െ�� അപകട സാധ�തക�ം ബാഹ� ഏജ�സിക�െടേമ�� ആ�ിതത��ം

�റ��തിനായി �പീകരിേ�� വിേ�ജ് �ര� നിവാരണ സമിതിക�  �പീകരി��തിന്

��കാല�ളി�  ��കരമായ അനാ���ായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്

പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

2744. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി അഴി� പണിയാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� മ�് സം�ാന�ളി���േപാെല അത� േമഖലകളിെല വിദ�െര ഉ�െ���ിയാ�േമാ

ഈ മാ�ം വ���െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നിലവി� അടിയ�ര സാഹചര��ളി� യഥാവിധി �വ��ി�ാ� അേതാറി�ി�് കഴിയാെത വ�

സാഹചര�ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� അേതാറി�ി�െട ഘടന എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഏ� തര�ി�  അേതാറി�ിെയ �നസംഘടി�ി�ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട വര�ം െചല�ം

2745. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വ��ന���ായി  2017-18  സാ��ിക

വ�ഷ�ി�  എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി��െവ�ം ഇതി�  എ� �ക ഇ�വെര

െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

വര��ാ �രിതാശ�ാസമായി അ�വദി� �ക

2746. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-െല വര��ാ �രിതാശ�ാസമായി േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന് ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േ�ാജ�കളി� ഉ�െ���ിയാണ് ��ത ഫ�് അ�വദി�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ലഭി� �ക ഏെത�ാം �േദശ�ളി�  ഏെതാെ� ഇന�ളി�  െചലവഴി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ?



��തിേ�ാഭം �ല�� നാശന����� ന� പരിഹാരം

2747. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ��തിേ�ാഭം �ലം �തിയ കിണ� �പെ��ക�ം ഇ�കാരം

�പെ�� കിണറിെല മ�് വീണ് നിലവി��ായി�� വീ�കിണ� ഭാഗികമായി �ടെ��ക�ം െച�

സാഹചര��ി� നിലവിെല മാനദ��കാരം ഇവ��് റവന�വ��ി� നി�ം 1500 �പ�െട

ധനസഹായം ലഭി��തിന് മാ�മാണ് അ�ഹത��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ളി�  മതിയായ ധനസഹായം ലഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കാലവ�ഷെ��തി

2748. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  കാലവ�ഷെ��തിയി��ായ നാശന���

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� �പ�െട നാശന���  ഉ�ായതായി വിലയി��ിയി��്;  ഇതിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ന� പരിഹാരം ന���തി�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി എ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�രയിെല െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി

2749. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഈ സ��ാ�

അ�വദി� ���ിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ ഫ�ി�

വകയി��ിയ �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നദീതീര സംര�ണം

2750. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ��



,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത മണ� വാര�, കരയിടി�ി� , ൈകേ��ം എ�ിവ�ലം സം�ാനെ� നദീതീര��ം

നദിക�ം തെ� വ�ാപകമായ േതാതി�  നശി�ി�െ���ത് കണ�ിെല��് നദീതീര

സംര�ണ�ിനായി നട�ാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ാ�ാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;  ��ത

ഫ�ി� മി�ം �ക��ായി�ം േവ� വിധ�ി� നദീതീര സംര�ണ പ�തിക� നട��ിെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നദീതീര സംര�ണ�ിനാ�� ജി�ാവിദ�ധസമിതി�െട ക��വ���  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; ��ത വിദ�ധസമിതി�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗം -തി�വന��രം ജി�

2751. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�ിന�ി�

തി�വന��രം ജി��് എ� �ക വീതമാണ് വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ര�് സാ��ിക വ�ഷ�ളി�ം ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് തി�വന��രം ജി�യി�

എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യി� റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�്

2752. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഇന�ി� െകാ�ം ജി��്

അ�വദി� �ക എ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗി� നട�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

2753. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ� മാേനെ��് ഫ�ി� നി�� സഹായ�ിനായി േകാ��� മ�ല�ി� നി�ം ലഭി�

െ�ാേ�ാസ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17,2017-18  വ�ഷ�ളി�  ലഭി� െ�ാേ�ാസ�കളിേ��  മല�റം കള��  എ�

ഉ�ര�ക� ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) നിലവി�  കള�േറ�ി�  ഉ� െ�േ�ാസ�കളി�  േകാ���  നിേയാജകമ�ല�മായി

ബ�െ��തി� സ��ാരിന് സമ��ി�ത് ഏെത�ാം;

(ഡി) ��ത െ�േ�ാസ�കളി�  സ��ാ�  തിരിെക അയ�ത് ഏെത�ാം;  തിരി�് അയ�തി�

കള�േറ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�്

2754. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി��െട റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് മ�് ജി�യിെല/ജി�കളിെല പ�തിക��്

ഉപേയാഗി�വാ� ഉ�രവായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  ഉ�രവിറ�ാ�  നി�േ�ശം ന�കിയത് ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;��ത ഉ�രവ് റ�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി��െട റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ജി��െട വികസന�ിന് ഉപേയാഗി�ാെത മ�്

ജി�ക�െട വികസന�ിന് ഉപേയാഗി�വാ�  കാരണം വ��മാ�ാേമാ;ഏത് ജി�യിേല�ാണ്

��ത ഫ�് ൈകമാറിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് �േ�ാസ�ക� ത�ാറാ�േ�ാ� എം.എ�.എ മാെര

ഉ�െ���ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

2008-െല േകരള െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം

2755. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-െല േകരള െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക��്

വി��മായി െന�വയേലാ നീ��ടേമാ നിക�കേയാ മാ�ം വ��കേയാ െച��ത്

സംബ�ി�് നിരീ�ി��തിനായി �പീകരി�ി�ളള തേ�ശ-ജി�ാ-സം�ാനതല നിരീ�ണ

സമിതിക�െട �വ��ന�� അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിയമലംഘന േക�ക�ം അതിെനതിെര ൈകെ�ാ� നടപടിക�ം സംബ�ി�ളള വിവര��

ബ�െ�� റവന� ഡിവിഷ� ഓഫീ�കളി� ��ി�ാ�േ�ാ;

(സി) നിയമ വി��മായി പരിവ��നം നട�ിയതായി കെ��ിയ �മി ����ിതിയി�

ആ��തിനായി നട�ിയി�ളള �മ�� വിജയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



വികസന �വ��ന���ായി �മി ഏെ���� നടപടി

2756. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വികസന �വ��ന���ായി �മി ഏെ���� നടപടി�് േനരി�� തട���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ���� പ�തിയിെല തട��� നീ��തിനായി ആക�ഷക പാേ�ജ് നട�ിലാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി വി�െകാ���വ�െട �നരധിവാസ പാേ�ജി�  മാ���  വ��ി �നരധിവാസ നയം

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �മി ഏെ���� നടപടി ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി� മ�് നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �മി ഏെ����തിന് �ാപി� �േത�ക ഓഫീ�കളിെല എ�ാ�ി�െമ�് െചലവ്

വഹി��തിെല വ�വ� വ��മാ�േമാ?

വ�കിട ക�നികളി� നി�ം �മി ഏെ����തിന് നിയമനി��ാണം

2757. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇം�ീഷ് ക�നിക� െെകവശം വ�ി���ം മ�് പല��ം െെകമാ� െച��മായ �മി തിരിെക

എ���തിനായി �� സ��ാരിെ� കാല�് 30.12.2015െല സ.ഉ.(എം.എസ്.) 703/2015

/ആ�.ഡി. ഉ�രവ് �കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ�കിട ക�നികളി�  നി�ം �മി ഏെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ�കിട ക�നിക�  െെകവശം വ�ിരി�� �മി തിരിെക എ���തി�� നിയമനി��ാണം

നട��തി�  കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;  നിയമനി��ാണം

നട��തിനായി കരട് ബി�  ത�ാറാ��തിന് ബ�െ�� വ��ിെന �മതലെ���ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കരട് ബി� ത�ാറാ��തിന് കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാലാവധി എ�യാെണ�ം

ആയത് അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇൗ വിഷയം വിശദമായി പഠി��തിന് ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�



ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര ഇ�ാര����ായി എ��പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�േ�ാട് ൈബപാ�് - �മി ഏെ���� നടപടി

2758. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് ൈബപാ�് േറാഡിന് ആവശ�മായ �മി

ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് ആവശ�മായ �മി ഏെ����തിന് നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

���ീകരി�ി��െത�ം ഇനി എെ��ാം നടപടിക� ���ീകരി�ാ�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മി അള�് തി�െ���ാ�  ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകാ��� ൈബ�ാസ് േറാഡ്

2759. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  ൈബ�ാസ് േറാഡിനായി �ലം ഏെ����ത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� G3/697/2017 ന�� ഫയലി� റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ����തി�േവ�ി എസ്.എ�.ഇ.സി.  (േ��് െലവ�  എംപേവ�ഡ് ക�ി�ി)  �ം

എ�്.എ�.സി �ം �ടിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എസ്.എ�.ഇ.സി. അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�വിനിേയാഗ�ം ൈകമാ��ം സംബ�ി� നടപടി�മ��

2760. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ഉൈബ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വിനിേയാഗ�ം ൈകമാ��ം സംബ�ി� നടപടി�മ�� �താര�മാ��തിന്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി�െട �യ-വി�യ�ി�  റവന�-  രജിേ�ഷ�- സ�േ� വ��കെള ഏേകാപി�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ� െവളിെ���ാേമാ;



(സി) ഇ� സംബ�ി�് നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�രഹിത��് �മി ന��വാ� നടപടി

2761. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രഹിതരായ ആ�ക��് �മി ന��� കാര�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�െന ന���തിനാവശ�മായ �മി ഇേ�ാ�  സ��ാരിെ� ൈകവശ�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� �മി ഏ� വിധ�ി� ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വ��ിക�െട�ം �ാപന��െട�ം ൈകവശ�� �മി�െട വി�തി

കെ��ാ� സ��ാ� അവലംബി�ാ�േ�ശി�� മാ���െളെ�ാെ�യാണ്?

േപ���ട ലാ അ�ാഡമി�് പാ��ിന് ന�കിയ �മി

2762. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ���ട ലാ അ�ാഡമി ലാ േകാേളജിന് �മി പാ��ിന് പതി�് ന��േ�ാ�  ഏെതാെ�

നിബ�നക�െട അടി�ാന�ിലാണ് അത് പതി�് ന�കിയത്;

(ബി) ��ത നിബ�നക� ലംഘി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ.  ഉെ��ി� �മി പതിവ് ച��ളിെല

വ�വ�ക� ലംഘി�് അനധി�തമായി നി��ി� െക�ിട�� ഒഴി�ി�് �ലം സ��ാരിേല�്

ഏെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ക�� േവനലി� �ഗ�ഭജലനിര�് സംര�ി�ാനാ�� �വ��ന��

2763. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� േവനലി�  നി�ം ജന���് സംര�ണ�ം ജലലഭ�ത�ം ഉറ�വ���തി�ം

ജലേ�ാത�ക�  സംര�ി�ാ�ം,  �ഗ�ഭജലനിര�് �റ��ത് കെ��ി അ�രം

�േദശ�ളി�  �ഗ�ഭജലനിര�് സംര�ി�ാനായി �ള��ം േതാ�ക�ം കിണ�ക�ം

സംര�ി�ാ�ം നട�� �വ��ന��െട ജി� തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ക�� േവനലി�  �ടിെവളള�ം �ഷി�ം സംര�ി�ാനായി നട�ാ�� �വ��ന��

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക �ാധാന��� പാല�ാട് ജി�യി� �ടിെവളള�ം കാ�ഷികേമഖല�് അവശ�ം േവ��

ജലലഭ�ത�ം ഉറ�ാ��തിനായി ഈ സ��ാ� നട�ാ�ി വ�� �വ��ന��െട വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?



േവനലിെ� കാഠിന�ം �ല��ാകാ�� ����

2764. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�ഷിക ഇടെപട�ക�  കാലാവ�ാ വ�തിയാനം മ�് ����  എ�ിവയാ��ാകാ��

കഠിനേവന� കാരണം �ഷിനാശ�ം, �ടിെവളള�ാമ�ം, �ര�ാതപം �ല��ാകാ�� മരണ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ, വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ സംബ�ി�് റവന� വ��് ഇതര വ��കെള �ടി ഉ�െ�ാളളി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�� േവന� �ല��ാകാ� സാധ�ത�ളള �ടിെവളള�ാമ�ം �ഷിനാശ�ം പരിഹരി��തിന്

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� വര�� േനരി��തി�� ��ക�ത�

2765. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവന��ാല ആരംഭ�ി�  ക�� വര�� േനരി�� ജി�യാണ് പാല�ാട് എ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ;

(ബി) ക�� വര�� േനരി��തിനായി റവന� വ��ിെ� േന�ത��ി�  എെ��ാം ��ക�ത�

നടപടിക� സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) െപാ��ള��  സംര�ി��തി�ം ജലലഭ�ത ഉറ� വ��ി േവനലിെ� കാഠിന�ം

�റ��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവെ�ം േപാ�ം ലഭി�ാ� �േദശ�ളി�  ടാ��

േലാറികളി�  �ടിെവ�ം എ�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ാ�� ക�� വര��

2766. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷം മാ��് ആദ�ം തെ� സം�ാന�്  40  ഡി�ി െസ�ഷ�സ് �ട് പാല�ാട്

ജി�യി�ം മ� ജി�കളി�ം റിേ�ാ��് െച�ി��ത് ��യി�െ��േവാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നട� വ�ഷെ� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� �ഷിനാശം, �ടിെവ�

�ാമം,  ക�� വര�� എ�ിവ സംബ�ി�്കാലാവ�ാ പഠന േക��ം സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�ം റവന� വ��ം നാളി�വെര നട�ിയ നിരീ�ണ��െട�ം

പഠന��െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



റവന� ഓഫീ�കളി� നി�� േസവനം െമ�െ����

2767. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ഉ�െ�െട�� റവന� ഓഫീ�കളി�  നി�ം ലഭി�� േസവനം

െമ�െ����തിന് വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട ആവി�രി� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് ;

(ബി) എ�ാ വിേ�ജാഫീ�കെള�ം ഇ-ഗേവണ�സ് േസവന�� ഓഫീ�കളാ��തി�� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) വിേ�ജാഫീ�കളി� നി�� േസവന�� പൗരന് ഏത് സമയ�ം എവിെട�ം ലഭ�മാ��തിന്

ഉത�� തര�ി� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

ജനസൗ�ദ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2768. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ജനസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ��് റവന� ഓഫീസ് പ�തി

2769. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ാ��് റവന� ഓഫീസ് പ�തി�ായി  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  വകയി��ിയ

�ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��്;വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ��

2770. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ�� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��ാ�  വിേ�ജ് ഓഫീസിെല �ാഫ് പാേ��  തിക�ം

അപര�ാ�മാെണ� വ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�കളിെല േജാലി ഭാരം സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര വ��് സമ��ി�



റിേ�ാ��ി�  ഏെതാെ� വിേ��കളിലാണ് അമിത േജാലിഭാരം ഉ�തായി

കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ റിേ�ാ��ിേ�� സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ�� ����തിന് നടപടി

2771. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് �ാഫ് പാേ�� ����തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�േ�യ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2772. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് റവന� സ�േ� & ലാ�് റിേ�ാ��സ് വ��കളി� ര�ാം േ�ഡ് സ�േ�യ� ത�ികയി�

എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�േ�  &  ലാ�് റിേ�ാ��സ് വ��ി�  സ�േ�യ�  ത�ികയി�  േസവനം അ��ി�വ�

�ാ�്സ് മാ� ത�ികയിേല�് മാറിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�്�ാ� ത�ികയിേല�് മാറിയേ�ാ� നിലവി� വ� സ�േ�യ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  ത�ാറാ�ിയി�� സ�േ�യ�  റാ�് ലി�ി�  (കാ�ഗറി നം.415/15)  നി�ം

ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െഡപ��ി കള��/ തഹസി�ദാ� ത�ികയി� നി�ം 2018-� വിരമി��വ�

2773. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  െഡപ��ി കള��/തഹസി�ദാ�  ത�ികയി�  നി�ം  2018-�  വിരമി��

ജീവന�ാ�െട എ�ം ലഭ�മാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) 2018-�  വിരമി�� െഡപ��ി കള��മാ�േട�ം,  തഹസി�ദാ�മാ�െട�ം േപ�ം വിരമി��

മാസ�ം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല സ��ാ� �മി



2774. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ�ാട് മ�ല�ി�  െപാ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�വാ�  കഴി�� സ��ാ�

�മി�െട വിേ�ജ് തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

���� �ാമ പ�ായ�് മിനി േ�ഡിയം

2775. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല ���� �ാമ പ�ായ�് മിനി േ�ഡിയം നി��ി��തിന് റവന�

എ�ചീ�് �മി റീ സ�േ� ന�� 111/11 വി�് തരണെമ�ാവശ�െ��് പ�ായ�് ന�കിയ

നിേവദന�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ി�  പരിഗണനയി�� �.  3/25/2016  ഫയലി�  എെ��ി�ം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�ായ�് ഉടമ�തയി�� റീ സ�േ� 366/2 െല 180 െസ�് �ലം പകരം വി�് െകാ��്

റവന� വ��ിെ� �ലം പ�ായ�ിന് കളി�ളം നി��ി�വാ� വി�് ന��േമാ?

ക�ഡിയി� എ�� വാഹന�� ഉ�ാ�� പാരി�ിതിക ����

2776. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ� കട�മായി ബ�െ��് ക�ഡിയി� എ�� വാഹന�� സിവി� േ�ഷ� പരിസര�്

�ടി കിട��ത് ��തരമായ പാരി�ിതിക �����് ഇടയാ�� എ��ം ഇ�രം

വാഹന�� െകാ�ക് വള��� േക��� ആ��ത് ��തരമായ �����് ഇടയാ��

എ��ം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാ�ി മ�ലം പക�� പനി�ം,  അ�ബ�ി�� മരണ�ം �െറേയെറ നട�

�േദശമായതിനാ�  ഇ�രം വാഹന��  എ��ം െപ��് ഒഴിവാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

കായിക സ��യം എ� പ�തി

2777. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�ാ ആ�ാന�ളി�ം കായിക സ��യം എ� പ�തി�െട ഭാഗമായി മല�റ�്

നി��ി�ാ�േ�ശി�� പി. െമാ�ീ���ി ഇ�േഡാ� �േററഡിയ�ിന് �ലം കെ���തിന്

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ടി പ�തി�ായി എ� ഏ�� �ലമാണ് ആവശ�മായി��െത�ം മല�റം സിവി� േ�ഷ�



വള�ിേലാ മല�റം വിേ�ജിേലാ റവന� �റേ�ാ�് �മി ഇതിനായി കെ��ിയി�േ�ാെയ��ളള

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�േയാജ�മായ �ലം കെ���തിന് ജി�ാ കള���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

റവന� വ��ി� നി�ം ലഭിേ�� േസവന��

2778. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�  നി�ം െപാ�ജന���് ലഭിേ�� േസവന��  േവഗ�ി�ം

എ���ി�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റവന� വ��ി� സ��� ക����വ�കരണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വ��ിെ� �വ��ന��ം സ��ീസ് െഡലിവറി�ം െമ�െ����തിന് ആ�നിക വിവര

സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം എ�േ�ാളം ഉപകരി� എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ീസ് െഡലിവറിയി� വിവര സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം എ�മാ�ം �േയാജനെ��

എ�് പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല സി�ിസ� സേ�ാ��് െഡ�്

2779. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിലാണ് സി�ിസ� സേ�ാ��് െഡ�് �ാപി��െത�ം

അവ എവിെടെയ�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി�ിസ�  സേ�ാ��് െഡ�ി�െട എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര താ��ിെല തഴ�ര വിേ�ജ് ആഫീസ് െക�ിടം

2780. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��ിെല തഴ�ര വിേ�ജ് ആഫീസ് െക�ിടം േശാചനീയാവ�യിലായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ം �ക�ം

അ�വദി�േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ എെ��ി�ം നടപടിക�  നിലവി�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പാ��ിന് ന�കിയ സ��ാ� �മി



2781. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ിന് ന�കിയി�� സ��ാ� �മി സംബ�ി� േക�ക� �േത�കം പരിേശാധി�് ഓേരാ

േകസി�ം സ�ീകരിേ�� നിലപാട് സംബ�ി�് ശിപാ�ശ സമ��ി��തിനായി സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സമിതിയി�  ആെര�ാമാണ് അംഗ�ളായി��ത്;  സമിതി ഇ�സംബ�ി� ശിപാ�ശ

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ശിപാ�ശയി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��ാലാവധി കഴി� ഏെത�ാം പാ� �മികളാണ് തിരിെ����തിനായി ലാ�് റവന�

ക�ീഷണ�  റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;  ��ത റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഹാരിസ� മലയാളം ക�നി�െട ൈകവശ��ായി���ം എ�ാ� ഇേ�ാ� ബിലീേവ�് ച��്

ൈകവശം െവ�ിരി���ം നി��ി� വിമാന�ാവള�ിന് േവ�ി കെ��ിയ�മായ �ലം

സ��ാ�  പാ� �മിയാേണാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് സമിതി�െട ശിപാ�ശ

എ�ായി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

ക����വ�കരണം

2782. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെ� ക����വ�കരണ�ിന് 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വകയി��ിയ

�ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��് ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പരാജയ�ിെ� കാരണ�� വിശകലനം െച�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േരഖ പ�തി

2783. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �േരഖക�  ഡിജിൈ�സ് െച��തിനായി ആരംഭി� ഇ-േരഖ പ�തി ഏ�

ഘ��ിലാണ്; ഈ സ��ാ� എെ��ാം �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  എ� വിേ��കളിെല �േരഖക�  (എഫ്.എം.ബി)  െപാ�ജന���് ഓ�ൈലനി�

എ��ാ� സൗകര��െ��് വ��മാ�േമാ; ഇതി� �� സ��ാരിെ� കാല�് എ�യായി��:

(സി) ഇേ�ാ� എ� വിേ��കളി� ബി. �ി. ആ� ഡിജിൈ�സ് െച�െവ�ം അതി� �� സ��ാരിെ�

കാല�് എ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  എ� വിേ��കളി�  ഓ�ൈല�  േപാ�വരവ് നട��െ��ം ഇതി�  കഴി�

സ��ാരിെ� കാല�് എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?



വിേ�ജ് ഒാഫീസ് മാന�� പരി�രണം

2784. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ് മാന�� എ�ാണ് അവസാനമായി പരി�രി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീസ് മാന�� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� �മി�പകരം സ�കാര� �മി

2785. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  സ��ാ�  �മി സ�കാര� വ��ിക�േ�ാ �ാപന��േ�ാ

ൈകമാറി പകരം സ�കാര� �മി തിരിെക സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാെമ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക�കളി�  സ��ാ�  �മി�െട നി�യി� കേ�ാള വില ഓേരാ �ല�ം

എ�യായി��െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പകരം സ�ീകരി� സ�കാര� �മി�െട കേ�ാള വില നി�യി�ത് എ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏ� നിയമ�കാരമാണ് ഇ�ര�ി� �മി ൈകമാ�ം നട�ിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) എറണാ�ളം ജി�യി� സ��ാ� �മി സ�കാര� വ��ി�് ൈകമാ�ം െച�തായി വ� വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�  ൈകമാ�ം നട�ിയ �മിെയ സംബ�ി� ഫയ�ക�െട പക��് േമശ�റ�

െവ�േമാ?

സ�േ�യ� േ�ഡ് II റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം

2786. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�േ� നടപടിക� സ�കാര�വ�കരി�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഗറി നം  415/2015  ലി�് �കാരം സ�േ�യ�  േ�ഡ്  II  െ� റാ�് ലി�്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�േ�യ� േ�ഡ് II െ� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) റവന� വ��ി� സ�േ�യ� േ�ഡ് II ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�േമാ;

(ഇ) റവന� വ��ിെല ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



ചാല�ടി ടൗണി� വാണിജ� - പാ��ിട സ��യ നി��ാണം

2787. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ടൗണി�  വാണിജ� �ാധാന��� �ല�് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക വാണിജ�

സ��യ�ം പാ��ിട സ��യ�ം നി��ി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇെ��ി�  നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണരംഗെ� �തിയ പ�തിക�

2788. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ഭവന നി��ാണ രംഗ�് ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�ാേപ��ം ഭവനം എ� ആശയം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�

കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിനായി ഭവന നി��ാണ പ�തികളിേല�് �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ����തിനാ�� മാനദ��ളി�  ഇളവ് വ��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ആശ�ാസ് െറ�� ഹൗസിംഗ് �ീം

2789. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� കീഴി� ആശ�ാസ് െറ�� ഹൗസിംഗ് �ീം എ� പ�തി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ാം ജി�കെളയാണ് തിരെ���ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം �ളാ�ക� നി��ി��തിന് �ലം ഏെ����തി�ളള നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് േകാളനി�കെ� േറാ�ക� ന�ാ��തിന് നടപടി

2790. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി��,  ഒ��ാലം നഗരസഭ വാ�ഡ്  II  െല

േകാളനി�കെ� േറാ�ക�  ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട�യാെണ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക� ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള മെെറ� ഷി�ിംഗ് െറ�േലഷ� ആ�് അ�ിമറി�ാ� നീ�ം

2791. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മെെറ�  ഷി�ിംഗ് െറ�േലഷ�  ആ�് അ�ിമറി�ാ�  നീ�ം നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ആ�് ഏത് സ��ാരിെ� കാല�ാണ് �പം െകാ�ത്;  ആയതിെ� ഉ�രവിെ�

േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ആ�ി�  58 ഇനം മ���െള പിടി�ാ�  പാടി�ാ എ� നിബ�ന ഉേ�ാ;  ��ത

മ����െട േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െച�മീ�കെള പിടി�് നശി�ി��� �ലം മ�� സ��് നശി�െമ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) വ�കിട േബാ� േലാബിക� ഒ�കളി�് മ�� സ��് ഇ�ാ� െച�ാ� �മം നട��െവ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) മ�� സ��് സംര�ി�ാ�  എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

മണ� വാര� �ലം മ��ലഭ�തയിൽ �റവ്

2792. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപകമായ േതാതി�� മണ�വാര� �ലം ക�,  ക���ായ,  ��,  മ���� എ�ിവ�െട

ലഭ�ത�് ഉ�ായ �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനിയ�ിതമായ ഇ�രം �വ��നം നിയ�ി�ാ�ം ഉ�നാട� മ�� സ��ി� വ��നവ്

ഉ�ാ�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?



മ�� ഉ�പാദനം

2793. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16 സാ��ികവ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17 വ�ഷ�ി� േകരള�ിെല െമാ�

മ�� ഉ�പാദന�ി� ഗണ�മായ �റ��ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� മ�� ഉ�പാദനം വ�ധി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െമാ� മ�� ഉ�പാദന�ി�  ഉ�നാട�  മ�� ഉ�പാദന�ിെ� പ�് േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാ� പി�ിലാണ്എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) 2015-16 വെര വ��ി� െകാ�ി�� ഉ�നാട� മ�� ഉ�പാദനം  2016-17 വ�ഷ�ി�

�റയാ��ായ സാഹചര�െ��റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�� മേ��ാ�പാദന�ി� �റവ്

2794. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ�� മേ��ാ�പാദന�ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  �റവ് സംഭവി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; കാരണ�� വിശദീകരി�ാേമാ?

മ��നയം

2795. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

,, 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) സം�ാന സ��ാരിെ� മ��നയം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�മ��ബ�നനയം സം�ാന�ിെ� താ�ര��െള സംര�ി��താേണാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കാല�ളി� ലഭി�ി�� തര�ി� �ലഭമായി മ���� ലഭ�മാകാ�തിെ� കാരണ��

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേഭാ�ാ���് വിഷമയമി�ാ��ം ���ം �ണനിലവാര���മായ മ��ം ലഭി��തിന്



സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

നീലവി�വം

2796. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീലവി�വം പ�തി എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ സ��ാ�

നട�ാ�ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ�� ഉ��ാദനം

2797. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�നാട�  മ�� ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ഉ�നാട� മ��ബ�ന�ി�േവ�ി അ�വദി� �ക

2798. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഉ�നാട�  മ��ബ�ന�ി�േവ�ി എ� �ക

അ�വദി�ി��;

(ബി) ഇതി� ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േബാ�ക�െട മെ�� സ�സിഡി

2799. �ീ.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) മ��ബ�ന േബാ�ക��് ന�കിയി�� മെ�� സ�സിഡി നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ�സിഡി നിര�ി�  ന��� മെ���െട പരിധി

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

സ�േ�ാ�� കയ�മതിയി� സം�ാന�ിെ� വിഹിതം



2800. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��യി�  നി��� സ�േ�ാ�� കയ�മതിയി�  സം�ാന�ിെ� വിഹിതം അളവി�ം

�ല��ി�ം �റ� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് വ��ി�ി�ാ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി പ�തിക�

2801. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, സി.���

,, 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�് സ�� മ��സ��് ഗണ�മായി �റ�െകാ�ിരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�പ�ിെയ�് ഇനം മ�����െള പിടി��ത് നിേരാധി�െകാ�് േക� സ��

മ��ഗേവഷണ �ാപനം �റെ��വി�ി�ളള നി�േ�ശ��െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) മ���ീ��ം േകാഴി�ീ��ം വള�ി�മായി മ�����െള ഉപേയാഗി��തിെനതിെര

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിൽ േകാ�� ഡവല�െമ�് അേതാറി�ി �േഖന�� നി��ാണം

2802. �ീ.െ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) ഫിഷറീസ് വ��് േകാ��  ഡവല�െമ�് അേതാറി�ി �േഖന െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ

മ��മാ���്,  െപാഴി��  സ��ാ�  ആ�പ�ി എ�ീ �ല�ളി�  �തിയ െക�ിട

നി��ാണ�ിനായി ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്ഓേരാ�ി�ം ത�ാ� ആ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. കി�ബിയി�  സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ാണ് സമ��ി�ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ മാ���്,  െപാഴി��  സാ�ഹിക ആേരാഗ� േക�ം എ�ിവ�െട

ഡി.പി.ആ�. കി�ബി അംഗീകരി� എ�ി�  അതിെ� ഉ�രവ് ന��, തീയതി എ�ിവ

വ��മാ�േമാ?



മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട ശാ�ീകരണം

2803. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��െ�ാഴിലാളികളായ �ീക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� േഫാ� ൈവ�സ് ഓഫ് ഡിസീ�ഡ് ഫിഷ�െമ�

2804. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപ�ഷ� േഫാ� ൈവ�സ് ഓഫ് ഡിസീ�ഡ് ഫിഷ�െമ� പ�തി�െട ഭാഗമായി  2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ഇ�വെര എ�േപ��് ആ��ല���  ന�ാ�

സാധി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �റ� പലിശ നിര�ി� വാ�ാ സൗകര�ം

2805. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് �റ� പലിശ നിര�ി�  വാ�ാ സൗകര�ം

ലഭ�മാ�ണം എ� പ��ാം പ�വ�ര പ�തി നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��് ഇ��റ�സ്

2806. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് േവ�ി ��് ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  2017-18

വ�ഷ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആ��ല���

ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മൈറ� ആം�ല��ക�

2807. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി മൈറ�  ആം�ല��ക�  വാ�ാ�  2017-18

വ�ഷ�ിെല ബ�ജ�ി� നി�് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�വെര എ� മൈറ� ആം�ല��ക� വാ�ാ� സാധി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

മ��ബ�ന യാന��െട �പക��നയിൽ �ര�ാ മാനദ���

2808. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : 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��ബ�ന�ിന് ഉപേയാഗി�� വ���െട�ം േബാ�ക�െട�ം �പക��ന

രാജ�ാ�ര മാനദ���  അ�സരി��താേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�,

മതിയായ �ര�ാ മാനദ���  പാലി��െ��് ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഓഖി �ര�ം േപാ�� �ര��ളി�െ��് അപകട�ിലാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��്

അപകടസാധ�ത �റ��തിന് വ���െട�ം േബാ�ക�െട�ം �പക�നയി�  ഏെത�ി�ം

തര�ി�� മാ��� െകാ�വ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ്

പരിഗണനയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഓഖി �ര��ിൽ ക�ത അ�ഭവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം

2809. �ീ.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) തി�വന��രം ജി�യി�  ഓഖി �ര�െ��ട��് ക�ത അ�ഭവി��

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ന�പരിഹാര�ക സമയബ�ിതമായി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� തരംതിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ര�െ��ട��് കാണാതായ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കാര��ി�  സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മ��േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

2810. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േമഖല േനരി�� ക�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഓഖി �ര��ിന് േശഷം മ��ലഭ�തയി� വ� �റവ്, വ�ാജ �ചരണം എ�ിവ ��ി� കന�

ആഘാത�ി� പാവെ�� മ��െ�ാഴിലാളിക� പ�ിണിയിലാെണ�ത് അറിയാേമാ;



(സി) ഓഖി �ര�െ� �ട��് ദിവസ�ം ന��� കാലാവ� ��റിയി�ക�  െതാഴിലാളികെള

ഭയ�ാടിലാ�ക�ംഅവർ മ��ബ�ന�ിന് േപാകാതിരി�ക�ം െച�� അവ�

ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ഡി) ഓഖി �ഴലിെ�ാ��ാ�് കടലി��ിെല ആവാസ വ�വ�െയ ബാധി�ി�േ�ാ ; ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ഇ) മ��േമഖല േനരി�� അതീവ��തരമായ �തിസ�ിയി�  നി�ം ��ത േമഖലെയ

ര�ി�വാ�  സ��ാ�  തല�ി�  നട�� ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�പരിഹാരം

2811. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�േ�ാഭ�ി�ം ��തി �ര��ളി�ം വളളം,  വല,  മ�് മ��ബ�ന ഉപാധിക�

എ�ിവ��ാ�� നാശന���  തി�െ���ി മ��െ�ാഴിലാളിക��് യഥാസമയം

ന�പരിഹാരം ന���തിന് കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നാശന����ിരയായ മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി��തിന് എെ��ി�ം

പ�തി ആവി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ പ�തി ആവി�രി��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത്;

(സി) പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�ാണ് കാലതാമസ�ിന് കാരണം;

അടിയ�രമായി ഇത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

2812. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല താമര�ളം,  മാ�ാം�ഴി  (തഴ�ര)  എ�ീ മ��മാ���ക�െട

നവീകരണ�ിന് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി ന�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി ഭരണാ�മതി ന�ി �ക അ�വദി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ��വിപണന സൗകര�ം



2813. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��െ�ാഴിലാളിക��് മ��ം വിപണനം െച��തി�� സൗകര�ം െമ�െ���വാനായി

സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

2814. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� ഉ�നാട� മ���ഷി വഴി വ�ഷംേതാ�ം ലഭി�� മ��സ��ിെ� കഴി� ��്

വ�ഷെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ക�ഷക��്

ന���ത്;  വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി കഴി� വ�ഷം ന�കിയ

ധനസഹായ�ിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��വി�ക�െട ഉ�ാദനം

2815. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ന�യിനം മ��വി�ക�െട ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ�ം �ണേമ� ഉറ�വ��ാ�ം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മ��െഫഡ് വഴി പലിശ രഹിത വാ�

2816. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് മ��െഫഡ് വഴി പലിശ

രഹിത വാ� ലഭ�മാ�ാ� സാധി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല മ��ബ�ന വ��്പ�തിക�

2817. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��ബ�ന വ��്  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഓേരാ ���ി�ം

ഏതാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?



നില�� മ�ല�ിെല മ���ഷി�് േ�ാ�ാഹനം

2818. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല ഉ�നാട�  മ���ഷി�ാ��ം ഉ�നാട�  മ�� വ��നവിന്

വഴിെയാ���വ��ം േ�ാ�ാഹനം ന��� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ�

നിലവി� വ�േശഷം നട�ിലാ�ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഭാവിയി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

വാടാന��ി ഫിഷറീസ് �. പി �ളിന് െക�ിടം

2819. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല വാടാന��ി ഫിഷറീസ് �.  പി.  �ളിന് െക�ിടം നി��ി��തിന്

ഫിഷറീസ് വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാ�ി�ളം ൈല�റി നി��ാണം

2820. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  േകാ�ി�ളം ൈല�റി

നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി �ട�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ലം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം �ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

���റയി� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ന:രധിവാസ �ാ�ക�

2821. �ീ.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) തി�വന��രം ജി�യിെല ���റയി�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ന:രധിവാസ�ിനായി

��സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി�  3.5  ഏ��  �മിയി�  �ാ�ക�  നി��ി� ന���

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ���ി�െട നി��ാേണാ�ഘാടനം എ�ായി�� നി��ഹി�െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ���ി എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?



വ��ല മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാരം

2822. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നിലവാര�യ���തിന്  2017  -  18  �

െതരെ���ി�� േറാ�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതരെ���ി�� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട എ�ിേമ�ക� ഭരണാ�മതി�ായി സ��ാരിേല�്

ശിപാ�ശ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിേല�് ഭരണാ�മതി�് ശിപാ�ശ െച�വാ�  ബാ�ി�� േറാ�ക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േറാ�ക�  ശിപാ�ശ െച��തിന് കാലതാമസം വ�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��സ��് വ��ി�ി��തി�� നടപടി

2823. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴി�ീ��ം വള�ി�മായി ഉപേയാഗി��തിനായി വ�േതാതി�  മ�����െള

പിടി��തിനാ�  കടലിെല മ�� സ��് ഗണ�മായി �റ�വ�� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ക�ശനമായി തട��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കടലിെല മ��സ��് വ��ി�ി��തി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖം

2824. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി�മാണ�ിെ� നിജ�ിതി

വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�മാണ �വ��ന��ം �ലെമ��് നടപടിക�ം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം

ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ��െത�ം വിശദമാ�േമാ?



േ��് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ� നട�ാ�� ���ിക�

T 2825.�ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജകമ�ല�ി� േകരള േ��് േകാ�� ഏരിയ ഡവല�്െമ�്

േകാ��േറഷ� നട�ാ�� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�  നട�ാ��തിനായി വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�ം ���ിക�

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് ���ിക�

2826. �ീ.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) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്  2017 - 18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� തലേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�േമാ?

വലിയ�റ-��റ ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക� യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി

2827. �ീ.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) വലിയ�റ-��റ ഭാഗെ� മ��ബ�നം �ഗമമാ��തി�ം മ��വിപണനം

സാധ�മാ��തി�മായി മാ�കാപഠനം, പാരി�ിതിക പഠനം എ�ിവ ���ിയാ�ി വലിയ�റ-

��റ ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക� യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� ഈ പ�തി�ായി �ക വകയി��ിയി��േവാ;

ഇ�ാര��ി� എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓഖി �ര�െ��ട��് ക�ത അ�ഭവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വിഷമതക�

കണ�ിെല��് ��ത �റ�ഖ��  യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�ര

നടപടി��ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ള��, കാേരാട് �ാമപ�ായ�കളി� ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഭരണാ�മതി ന�കിയ

���ികൾ

2828. �ീ.െ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 �ള��, കാേരാട് �ാമപ�ായ�കളി�  ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എ� വ��ക��് ഭരണാ�മതി ന�കി;  അവ ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഓേരാ വ��ിേ��ം �ക എ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ വ��കളി�  എ� എ�ം ���ീകരി�;  അവ ഏെത�ാം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കി ���ീകരി�ാ� വ��ക� ഏെത�ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ; അതിെ�

അട�� �ക എ�യാണ്;

(ഡി) ഹാ�ബ� എ �ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� വ��ക��് കാലതാമസം വ���തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

�രിയ�ാടി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

2829. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല �രിയ�ാടി മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

���ിക�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.  ഡ�ള�.  പി.  ആർ.  എസ്.  �േഖന നട�� മാ�ക പഠന�ിെ� അ�ിമ റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�േ�ാ;  മാ�കാപഠനം ���ീകരി�് പരി�ിതി പഠനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� സമ�വികസന�ം �ന:��ാരണ�ം

2830. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, ആ�. രാേജഷ് : 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 ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ�

സമ�വികസന�ി�ം �ന:��ാരണ�ി�ം നട�ാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െപാ�േമഖലയിെല ക�വ�ി

ഫാ�റിക�െട നവീകരണ�ി�ം തനത് �ാ�ഡ് ��ി��തി�മായി 2018-19 ബജ�ി� �ക

നീ�ിെവ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ��േദശീയ സഹകരണം ഉറ�വ��ി ക�വ�ി വ�വസായേമഖല�െട ഉയ�� ല��ം

െവ�െകാ�� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?



�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷനി�നി�ം േനരി�് ക�വ�ി വാ�ൽ

2831. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ�റ അധീനതയി�� ക�മാവ് േതാ��ളി�  നി�ം ക�വ�ി

േകാ��േറഷന് േനരി�് ക�വ�ി ന�കാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� സ�കാര� ��കക��് ക�വ�ി ന���ത് ഒഴിവാ�ി സ��ാ�

േനരി�് വാ�ാ� പ�തിക� ആവി�രി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട ക�വ�ി വ�വസായിക�െട വീ�കൾ ജ�ി െച� നടപടി

T 2832.�ീ.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) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  സം�ാനെ� എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �വ��നം

നി��ിയി�െ��ം എ� െച�കിട ക�വ�ി വ�വസായിക�െട വീ�ക�  ജ�ി െച�ി�െ��ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�റി�ം �മി�ം ഈട് ന�കി ബാ�ി�  നി�്  വാ� എ��വെര വീ�കളി�  നി�് ഇറ�ി

വിട�െത�് ബാ�് �തിനിധിക�െട�ം െച�കിട വ�വസായിക�െട�ം േയാഗ�ി� ബാ�കേളാട്

സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി എ� വീ�ക� ബാ�ക� ജ�ി

െച�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ നടപടി

2833. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി�് േതാ��ി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

പന�ാട് �േഫാസ് ക�ാംപസിെല നിർ�ാണം

2834. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല പന�ാട് �േഫാസ് ക�ാംപസിെല ഓഫീസ് സൗകര���െട�ം

േ�ഡിയ�ിെല െറ�് �മിെ��ം നി��ാണ�ിനായി നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന

പ�തിയി�  നി�ം അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�െട വിനിേയാഗം സംബ�ി� നിജ�ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത ���ി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ആരാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-03-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


