
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 11, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--379]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 1124 �ത� 1272 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 1273 �ത� 1362 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1363 �ത� 1459 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1460 �ത� 1502 വെര

െക.എസ്.ടി.പി.�െട ര�ാംഘ�ം

1124. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 �ണി� ഒ�െവ� െക.എസ്.ടി.പി.�െട (േകരള േ��് �ാ�േ�ാ��് േ�ാജ�്) ര�ാംഘ�

നി��ാണ ���ിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ാ�� ��ത പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�  എ�

പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;  ഇതി�  എ� പ�തിക�  ഇനി�ം ���ിയാ�ാ��്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േ�ാജ�് ഡയറ�െറ ഇട�ിെട മാ��ത് പ�തി നട�ി�ിന് തട�മാ��േ�ാ; ഇ�ാര�ം േലാക

ബാ�് ��ി�ാണി�ക��ാേയാ;

(ഡി) പ�തി�െട കാലാവധി ഇേ�ാ� ഏ�വെരയാണ് േലാകബാ�് നീ�ിന�കിയിരി��ത്;  പ�തി

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  െെകെ�ാള�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി. പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

1125. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� െക.എസ്.�ി.പി.  പ�തി�െട ര�ാം ഘ��ി�

ഉ�െ�� േറാ�ക�െട നി��ാണം ഇനി�ം ���ിയാ�ാ� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിനായി േലാകബാ�് സമയം നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ി�  ഉ�ായി�� കാലതാമസെ� സംബ�ി�ം നി��ി� േറാഡിെ�

�ണനിലവാരമി�ാ�െയ സംബ�ി�ം േലാകബാ�് അ��ി േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ���ം �ത� �ന�� വെര�� ഭാഗെ� േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� െട�ഡ� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിെ� അട�െല�യാെണ�ം ��ത അട��  ഇതിനകം എ�

തവണ ���ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

സി.ആ�.എഫ്. ���ിക�

1126. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സി.ആ�.എഫ്. �േഖന എ� ���ിക��് ഫ�്

ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ഇതി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� ���ിക�

ആരംഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല േറാഡ് �ര�ാ പ�തികൾ

1127. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട കീഴി� കായം�ളം മ�ല�ി� 2016 �� മാസം �ത�

നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയകാലം �തിയ നി��ാണം

1128. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം എ� ആശയം യാഥാ���മാ��തിനായി

എെ��ാം �തന സാേ�തിക വിദ�കളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ

�വ��ന���ായി ഉപേയാഗെ����െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത രീതികളി�  നി�് വ�തിചലി�് ��തി സൗ�ദ നി��ാണ രീതിക�



അവലംബി��തി� �� േക�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�ം പാല��ം മ�് അടി�ാനസൗകര���ം സമയബ�ിതമായി

���ീകരി�ാ� എ� �പയാണ് നീ�ിെവ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െട�ഡ� നടപടി

1129. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ്

െട�ഡ�  നടപടികളി�ാെത സ��ാ�  അംഗീ�ത ഏജ�സിക��് ന�കിയി��ത്;  ��ത

���ിക�െട േപ�ം �ക�ം ഏജ�സിക�െട േപ�ം ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) മ�രാധി�ിത െട�ഡറി�ാെത വ��ിെ� ���ിക� ഇ�രം ഏജ�സിക��് ന���ത്

�ല��ാ�� ന�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഏജ�സിക��് ���ിക�  ന���തി�� മാനദ�ം എ�ാണ്;  ഓേരാ ���ി�ം

ഏജ�സികെള തിരെ����തി�� നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�തിെ� വ��മായ

വിവരം ന��േമാ?

നി��ാണ ���ികളിെല �മേ�ട്

T 1130.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാലം ഉ�െ�െട കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ���ീകരി� വിവിധ നി��ാണ

���ികളി��ായ �മേ�ട് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം സർ�ാരി��ാ�� ഭീമമായ സാ��ിക ന�ം പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികളിെല ഇ�രം �മേ��കൾ �േഖന സ��ാരി��ായ സാ��ിക ന�ം

ഉ�രവാദികളായവരിൽ നി�ം ഈടാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  �മേ�ടിന്

ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നിയമാ��തമായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ികളിെല അഴിമതി�ം �മേ��ം

1131. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�് ���ികളിെല അഴിമതി�ം �മേ��ം കെ���തിനായി എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െപാ�മരാമ�് വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ���വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് നി��ാണ���ിക� സംബ�ി�് െപാ�ജന���് പരാതിക� നൽ��തിന്

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നി��ാണ�വ��ന�ളി�  ആ�നികവ��രണം ഏ�െ���േ�ാ�  ഉ�ാ�� �ധാന

െവ�വിളിക�  എെ��ാമാെണ�ം അവ പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉേദ�ാഗ��െട അനാ��ലം നീ�േപാ�� പ�തിക�

1132. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� �ലം ന��ിലാ���ം ���ി അന�മായി നീ�േപാ���മായ

പ�തിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനാ�� നടപടിക�ം വീ� വ��ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ത�നി��ഹണ�ി� വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ�രം

���ിക� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ളയം �ലം േറാ�ക��ം പാല���ം ഉ�ായ നാശന���

1133. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� വ�ഷം ഉ�ായ �ളയം �ലം േറാ�ക��ം പാല���ം ഉ�ായ

നാശന���െട േതാത് എ�യാണ്;  എ� േകാടി �പ�െട ന�ം ഉ�ായി എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ന��ാരണ�ിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പാല��െട �ന��ാരണ�ിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ലമ� ജം�ഷനിെല േമ��ാലം നിർ�ാണം

1134. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െകാ�ാര�രയി� �ലമ� ജം�ഷനി� െമയി� െസ��� േറാഡി� നി��ി�വാൻ ഉേ�ശി��

നി��ി� േമ��ാല�ിെ� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  �പേരഖ ത�ാറാ��തിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര നട�ിയ ���ികൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) അ�ിമ �പേരഖ ത�ാറാ��തിന് അവേശഷി�� നടപടി�മ��  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

േറ�കൾ അ�േലാഡ് െച�േ�ാ� വ�ി�ളള െത�ക�

1135. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് േലാ��  മാ���ിംഗ് േറ�ക�  ക���റി�  അ�േലാഡ് െച�േ�ാ�

േറ�കളി� വ�ി�ളള െത�ക� �ലം നി��ാണ ���ിക� സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�ാ�

സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് വ��്  119  ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയ�ം െട��  നടപടിക�

���ിയാ�ിയ�ം എ�ാ�  േലാ��  മാ���ിംഗ് േറ�ിെല െത�ക�  �ലം ആരംഭി�ാ�

സാധി�ാ��മായ െകാ�ി�  േകാ��േറഷനിെല വാ�ഡ്  34  �െ�� ഇട�ളളി മാ�ാപറ�്-

നിക��ി�  േറാഡിെ� നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തിനായി ��ത െത�ക�

എ�േ��് പരിഹരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െത�ക��് ഉ�രവാദിക�  ആെര�ം ഇത് പരിഹരി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന്

കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര േറാ�നവീകരണം

1136. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േറാ�നവീകരണ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� കിേലാമീ�� േറാ�ക�

നവീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി� എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� േറാഡ് ടാറി�്

1137. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് ടാറി�ിൽ െപാടി� �ാ�ി�ിെ� സാ�ി���റ�ാ�വാൻ സം�ാന തല�ി� സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഏെത�ാം വ��കളി�  നി�മാണ് ഇൗ സമിതിയി�  അംഗ�െള ഉ�െ����ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ ?

�ാമീണേറാ�കൾ�് െപാ�മരാമ�് ഫ�്

1138. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� �ാമീണേറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന്

ഫ�ക�  അ�വദി�് അവ നവീകരി�ി�ം,  ഈ സ��ാ�  �ാമീണ േറാ�ക�െട

നവീകരണ/�ന��ാരണ �വ��ന���് �ക വകയി��ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  �ാമീണേറാ�ക�െട �ന��ാരണ�വ��ന���് ഫ�്

വകയി��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �ാമീണേറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�കയാെണ�ി�  അതി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

��മ� രീതിയി� പാല��െട നി��ാണം

1139. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���� പാല��െട നി��ാണം ��മ� രീതിയി� ആെണ�് ഉറ�്

വ���തിന് എെ��ി�ം �തിയ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) പാല��െട ശ�ി,  ദീ�ഘാ��് എ�ിവ ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) പാലം നി��ാണ�ി� അപാകത കാ��വ�െ�തിെര ജാമ�മി�ാവ��ക� ഉപേയാഗി�് നടപടി

സ�ീകരി�� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി��േ�ാ; ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് നിയമവ��ിെ�റ

അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േദശീയ പാത വികസനം

1140. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത വികസന�ിന് �ലെമ��് നടപടി നി��ിവ�വാ�  നാഷണ�  ൈഹേവ

അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട�ം േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ിെ��ം ഉ�ത തല േയാഗം

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണം എ�ായി��;വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  തല�ാടി-െച�ള,  െച�ള-നീേലശ�രം പ�തിക�  നിലവി�  േക�

സ��ാ�  ആദ� ��ഗണന പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ��ത ���ി എ�േ��്



���ിയാ�വാ� സാധി�ം;

(സി) േദശീയ പാത വികസന�ി�  സം�ാന താ�ര����് വി��മായി സം�ാനെ�

ഏെത�ി�ം രാ�ീയ പാ��ി�െട ഇടെപട�  ഉ�ായതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏത് രാ�ീയ ക�ി�േടെത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േക��ിെ� നിലപാട് തി��ി േദശീയ പാത വികസനം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് േവ�ി �ലെമ��് ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�വാ�

േക� സ��ാരി� സ���ം െച��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം-േതനി േദശീയപാത നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �മേ��ക�

1141. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-േതനി േദശീയപാത�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �മേ��കെള സംബ�ി�്

വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണറിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1142. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസനകാര��ി�  േക� സ��ാ�  ��ഗണനാ�മ�ി�  മാ�ം

വ��ിയതിെന�ട��് സം�ാന�് സംജാതമായ �തിയ സാഹചര�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെന�ട��് സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി� നിലപാ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് െപാ�ജന�ൾ ന�കിയ എ�ാ പരാതിക�ം

പരിഹരി�െ��ി�േ�ാ; സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1143. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാ� ഉേപ�ി� േദശീയപാത വികസനം,  �ലേമെ���� ഉ�െ�െട�� കട�ക�

ഈ സ��ാ� ��കെ���് തരണം െച�ി�ം ��റിയി�് �ടാെത േക�സ��ാ� അ�ിമറി�ത്

ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാ�യാ�, രാമനാ�കര,  ൈവ�ില,  ����  േമ��ാല��െട ���ീകരണം സം�ാന

സ��ാരിന്ഏെ���് െചേ��ിവ� സാഹചര�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േദശീയപാതാ വികസന�ിെ� ��ഗണനാ പ�ികയി� നി�് േകരളം ഉ�െ�െട ബി.െജ.പി ഇതര

സർ�ാ�ക�� സം�ാന�െള ഒഴിവാ�ിയത് രാ�ീയമായ വിേരാധം �ലമാെണ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി� �ലേമെ���് ���ിയാ�ി 3എ വി�ാപനം ഇറ�ിയി�േപാ�ം െട�ഡ� നടപടി

ആരംഭി��തിന് എ�.എ�്.എ.ഐ.  ��് ന�ിയ അ�മതി റ�ാ�ിയത്,  ഈ സ��ാരിെ�

കാല�് േദശീയപാതാ വികസനം നട��ത് എ� ചി����െകാ�ാണ് എ�്

ക���േ�ാ?

േദശീയപാത വികസനം

1144. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിന് �ലെമ��് ���ിയായത് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ�.എ�്  66-െ� വികസന�ിന് എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ��േ��െത�ം

ന�പരിഹാരമായി എ�് �കയാണ് അ�വദിേ��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെ��േ�� �മി�െട വില കണ�ാ��ത് 2013 െല നിയമ�കാരമാേണാ;

(ഡി) ഏെ���� �മി�െട വില ഉ�െ�െട ഒ� കിേലാമീ�റിന് നി��ാണെ�ലവ്  45  േകാടി

�പയാ�െമ�ം മ�് സം�ാന��മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�  ഇത് വളെര ഉയ��

�കയാെണ�ം അതിനാ� �മിവില �റ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ം േക� സ��ാ�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാ�  എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1145. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസനം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം േദശീയപാത വികസന�ിന് േക�സ��ാ�  എ�്

�കയാണ് അ�വദി�െത�ം അതി� എ�് �ക ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി ഏെ����തി��  3എ വി�ാപനം റ�ാ�ണെമ�ം

േദശീയപാത വികസനനടപടിക� നി��ിവ�ണെമ�ം ആവശ�െ��് 2018 െസ�ംബ� 14-ന്

ഒ� രാ�ീയ ക�ി�െട സം�ാന അ����  േക�മ�ി നിതി�  ഗ�കരി�് ക�്

അയ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ കാസ�േകാഡ് ജി� ഒഴിെക�� �ല�ളിെല

�ലെമ��് നി��ിവ�വാ� േദശീയപാത വികസന അേതാറി�ി നി�േ�ശം ന�കിയത്;

(ഇ) എ�ി�  സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസനെ� അ�ിമറി�� ഇ�രം നടപടികളി�

ശ�മായ �തിേഷധം േരഖെ����തി�ം സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസനെ�

��ഗണനാ��ികയിേല�് മാ��തി�ം സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1146. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത നാ�വരിയാ�ാ�� �വ��ന���് േക� സ��ാരിെ�

ഭാഗ�നി�� ഇടെപട� �തിയ �തിസ�ി ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2021-�  േദശീയ പാത വികസനം ���ിയാ�ാ�� സ��ാരിെ� �മ���് േക�

സ��ാ� തീ�മാനം തിരി�ടിയാ�േമാ;

(സി) �മി ഏെ����  നടപടി ഇേ�ാ�  നി��ിെവ�ിരി�കയാേണാ;  എ�ി�  ഇത്

�നരാരംഭി��തി�ം സമയബ�ിതമായി പ�തി ���ിയാ��തി�ം സ��ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1147. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിന് എ� �ലമാണ് ഏെ��േ��െത�ം ഇതി�  എ� �ലം

ഇതിനകം ഏെ���െവ�ം ബാ�ി �ലം ഏെ����തി�� തട�െമ�ാെണ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���േ�ാ�  ന�പരിഹാരമായി ന�േക� �ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ �ക േക� സ��ാരാേണാ ന�േക�ത്; എ�ി� എ� �ക ഇതിനകം േക�ം ന�കിെയ�ം

അതി� നി�് എ� �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കിെയ�ം ജി� തിരി� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെ��� �ല�ിന് ��വ� ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ി� ബാ�ി��

�ല�ിന് ന�പരിഹാരം എ�് െകാ�് ന�കിയി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ന�പരിഹാര �കയായി േക�ം അ�വദി�തി� നി�ം ബ�െ��വ��് ന�കാെത സം�ാന

സ��ാ�  ൈകവശം െവ�ി�േ�ാ എ�ം എ�ി�  എ� �ക ആെണ�ം �ക വകമാ�ി

െചലവഴി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

1148. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് റ�് ഹൗ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ിനാണ് നിലവി� �ക അ�വദി�ി��ത്;

(സി) എ�ാ റ�് ഹൗ�കേളാ�ം അ�ബ�ി�് ഭ�ണശാലക�  ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�മരാമ�വ��ിെല ഓവർസിയർ നിയമനം

1149. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ ര�ാം േ�ഡ് ഓവർസിയർ ത�ികയിൽ നി�ം ഒ�ാം േ�ഡ്

ഓവർസിയർ  (സിവിൽ)  ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം �േഖന നികേ�� എ� ഒഴി�കൾ

2019 േമയ് മാസം 31 വെര നിലവി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം േ�ഡ് ഓവർസിയർ (സിവിൽ) ത�ികയിൽ നി�ം 2019 �ൺ മാസം �തൽ ഡിസംബർ

മാസം വെര ഓേരാ മാസ�ം എ� േപർ വിരമി�ം;  ��ത ഒഴി�കളി� �ാന�യ�ം �േഖന

നികേ�� ഒഴി�കൾ എ�യാണ്;

(സി) ര�ാം േ�ഡ് ഓവർസിയർ  (സിവിൽ)  ത�ിക�െട  01/10/2016  �തൽ  31/03/2018

വെര�� അ�ിമ സീനിേയാറി�ി ലി�ിെല ഏത് �മന�ർ �തൽ ഉ�വർ�ാണ് ഇനി ഒ�ാം

േ�ഡ് ആയി �ാന�യ�ം നൽകാ��ത്;

(ഡി) 15/02/2017  തീയതിയിെല പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് �േഖന ര�ാം േ�ഡ് ഓവർസിയർ

(സിവിൽ) ത�ികയിൽ േജാലിയിൽ �േവശി�വ�െട െ�ാേബഷൻ കാലയളവ് കഴി�ി�േപാ�ം

നിയമനം �മീകരി�ാതിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇനി എ� േപ�െട നിയമനം

�മീകരി�ാ��്; ��ത നിയമന�ൾ ഉടൻ �മീകരി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െ�ാേബഷൻ കാലയളവ് കഴി�ി�ം നിയമനം �മീകരി�െകാ�� ഉ�രവ് സി.ഇ. ഓഫീസിൽ



നി�് അതത് ഓഫീ�കളിൽ ലഭി�ാ�തിനാൽ അ�രം ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷൻ ഡി�യർ

െച�ാ�� െ�ാേ�ാസൽ,  ��ത ഉ�രവ് ലഭി���വെര കാ�നിൽ�ാെത,  സി.ഇ.

ഓഫീസിേല�് അയ�വാൻ കൺേ�ാളിംഗ് ഓഫീസർമാർ�് നിർേ�ശം നൽ�വാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എം.ജി.േറാഡ്-കളമേ�രി േറാഡിെ� അെെല�െമ�്

1150. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല �േ��ടി-ത�നം-അറ��ടവ്-പാല�വട്-ചിേ��കര-ഇ�േഫാപാ��് വഴി

കളമേ�രി െമഡി��  േകാേളജി�  എ�ിേ��� എം.ജി.േറാഡ്-കളമേ�രി േറാഡിെ�

അെെല�െമ�് ���ീകരി��തി�ളള നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അെെല�െമ�് അ�വ് െച��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സി.ആ�.എഫ്.-� ഉ�െ���ിയ ക�� ജി�യിെല േറാ�ക�

1151. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േറാഡ് ഫ�ി�  (സി.ആ�.എഫ്.)  ഉ�െ���വാനായി  2018-19,  2019-20

വ�ഷ�ളി�  ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നി�േ�ശി�ി��െത�ം ഇതിെ�

വിശദമായ വിവര��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് േക�സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കരമന-െവ�റട േറാഡിെ� നി��ാണ�േരാഗതി

1152. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.ഐ.സി.െക.  നട�ിലാ�� കരമന-െവ�റട േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡിനായി �മി ഏെ����തി�� നടപടി എ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ ���ി�ായി നിലവി�  അ�വദി�ി�� �കെയ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അധികമായി േവ�ിവ�� �കെയ സംബ�ി�ം �ട� നടപടിെയ സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?



േറാഡ് �ന�നി��ാണ ���ിക�

1153. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണി�ടവ്-ശാ�ിനഗ�, ഉദയഗിരി-അറിവിള�െപായി�, െചേ�രി-�ടിയാ�മല,  വളയം��്-

െചേ�ാ�വയ�  എ�ീ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ ���ിക�  ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് �ര�ിെല െഹയ�പി� വള�ക� വീതി ��� �വ ൃ�ി

1154. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �ര�ിെല െഹയ�പി� വള�ക� വീതി ��� �വ ൃ�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് േക� സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) എ� �കയാണ് േക�സ��ാ� വന�മി ഉപേയാഗി��തിനായി ഈടാ�ിയി��ത്;

(ഡി) ഏെത�ാം നിബ�നയിലാണ് വന�മി വി�ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) അനധിക ൃതമായി നി��ി� എ� െക�ിട�ളാണ് െപാളി� മാ�ിയെത�ം പരസ� േബാ��ക�

െവ��തിന് വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ത�ളം-കാ�നാട് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന��

1155. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ി 2016-17� 30 േകാടി �പ�ം

2017-18-� 37 േകാടി �പ�ം �ലം ഏെ���ി�േവ�ി അ�വദി�ി�� ത�ളം-കാ�നാട്

േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന��േട�ം �ലം ഏെ����  ���ിക�േട�ം നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ �വ��ന�ിന് എ� �ലമാണ് േകാതമംഗലം മ� ല�ി� നി�ം

ഏെ��േ��ി വ��െത�ം എ� �ലം നിലവി� ഏെ���െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�ാ�� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇ� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��

നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) നടപടിക����ിയാ�ി േറാഡിെ� നി��ാണ�വ��ന��  േവഗ�ി�  ആരംഭി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആല�ഴ ച�നാേ�രി േറാഡ്

1156. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ച�നാേ�രി േറാഡ് ���മാ�ം ���ി പണി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� എെ�ാെ� പണികളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളത്;

(സി) ��ത േറാഡി�  െപ���്സമീപ�ളള ആവണി ക��ിന് ആവശ�മായ ഉയര�ം വീതി�ം

ഇ�ാ�ത് �ലം ഈ ഭാഗ�് മഴ�ാല�് േറാഡി�  െവളളം െക�ി�ിട��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഈ ക��ിെ� വീതി�ം ഉയര�ം വ��ി�ി�ാ�ളള േജാലി�ം ��ത

പ�തിയി�െപ��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

െച��ഴ-ഉളി�� മലേയാര ൈഹേവ

1157. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊരാ��� െസാൈസ�ി കരാ�കാരായി ���ി െച�� െച��ഴ-ഉളി�� മലേയാര ൈഹേവ

ഇതിേനാടകം എ� ശതമാനം ���ിയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

അ�മാലി െെബപാസ്

1158. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േകരള�ി�  ഏ��ം ��ത�  ഗതാഗത���ളള അ�മാലിയി�  െെബപാസിെ� ���ി

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�� ഭരണാ�മതി എ�ാണ് ലഭി�ത്; ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�് ഒ� �പ േപാ�ം

െചലവാകാതി��ാ� നി�ിത കാലാവധി കഴി�ാ� ��ത ഭരണാ�മതി ലാ�് ആ�െമ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� �ക െചലവഴി�ാെത പ�തി

ന�മായാ� ഇതിെ� ഉ�രവാദി ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെബപാസിെ� നി��ാണം ആരംഭി���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� േയാഗമാണ്

വ��മ�ി�െട സാ�ി���ി� വിളി�െത�ം ��ത േയാഗ��െട തീ�മാന�ിെ� പക��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ി� െെബപാസിനാ�ളള ച���് നിയമസഭാഹാളി�  വിളി� േയാഗം അ�െ� �ലം

എം.പി.�െട അസൗകര�ം കണ�ിെല��് മാ�ിയതിന് േശഷം േയാഗം വിളി�ി�ാെയ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഇ) അ�മാലി വഴി യാ� െച��വ�െട�ം അ�മാലി�ാ�െട�ം �രിത�ിന് അ�തി വ��വാ�

െെബ�ാസിെ� നി��ാണ തട��� നീ�ി ���ി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െട�്േമാ ജം�ഷ�-ഷഹീദാ�പ�ി േറാഡ്

1159. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡി�  ഉ�െ���ി  4.98  േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് നി��ി�� െട�്േമാ ജം�ഷ�-

ഷഹീദാ�പ�ി േറാഡിെ� നി��ാണ�വ��ന��  മ�ഗതിയിലാണ് നട��െത�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നി��ാണ �വ��ന��  ഊ�ജിതമാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല മലേയാര ൈഹേവ നിർ�ാണ ���ികൾ

1160. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല െച��ഴ �ത�  പ�ിേ�ാട് വെര�� മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ

���ി എ�േ��് ���ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേനാടകം എ� ശതമാനം ���ി ���ിയായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിയി�  ഉ�െ�� ന��ാ�് പാലം നിർ�ാണ�ിെ� വിശദമായ എ�ിേമ�്

ത�റാ�വാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം നഗര�ിെല സി�ി േറാ�സ് ഇം��െമ�് േ�ാജ�്

1161. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നഗര�ിെല ഗതാഗത സംവിധാന��  പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി ��  സ��ാ�

ആവി�രി� സി�ി േറാ�സ് ഇം��െമ�് േ�ാജ�്(സി.ആ�.ഐ.പി.)  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ബാം��  ആ�ാനമായ വി�ബ�  �ി�് ക�നി ലിമി�ഡ് ഇ�സംബ�ി� സാധ�താപഠനം

���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം റിേ�ാ��് വ��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മല�റെ� നഗരഗതാഗത സംവിധാനം ആ�നികവ��രി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?



മല�റം ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

1162. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  ആെക�� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നീളം/അളവ് നിേയാജകമ�ലം

അടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� റ�ൈറസ് െച�  (ബി.എം.&ബി.സി.)  െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�െട

നീളം നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം മല�റം ജി�യി�  റ�ൈറസ് െച�  (ബി.എം.&ബി.സി.)

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നീളം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� റ�ൈറസ് െച� െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�െട നീളം ഏ��ം �റവ്

വ�� മ�ല�ളി� �േത�ക പാേ�ജ്/ഫ�് അ�വദി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� തിരേദശ െെഹേവ നിർ�ാണം

1163. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  തിരേദശ െെഹേവ േ�ാജ�ി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) കല�ാേ�രി മ�ല�ി�  തീരേദശ െെഹേവ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പീ�േമട് മ�ല�ിെല േറാ�കൾ അപകടരഹിതമാ�ാൻ നടപടി

1164. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല േദശീയ-സം�ാന പാതകളിൽ �ിരമായി അപകട�ൾ

ഉ�ാ�� �ല�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നിർമാണ�ിെല അപാകത �ലമാണ് അപകട�ൾ ഉ�ാ��ത് എ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േമഖലകൾ അപകട��മാ�ാൻ സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) അപകടമരണ�ൾ അനിയ�ിതമായി െപ��� സാഹചര��ിൽ ��ത

അപകടസാധ�താേമഖലകളിെല േറാ�കൾ �നർനിർ�ി�് അപകടരഹിതമാ�വാൻ �േത�ക

പ�തികൾ പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



തലേ�രി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�

1165. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളിൽ തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�

ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�ളള അവ�

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി� ���ിയാകാ� േറാ�ക�െട പണി എ�് ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�-മ��ളളി-േചലെ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

1166. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല തി�വ�-മ��ളളി-േചലെ�ാ�് േറാഡ് കി�ബി പ�തിയി��െ���ി

�ന��രി�� ���ി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട എസ്.പി.വി.  ആയി നിയമി� റി�്-ന് പ�തി നി��ഹണ�ി�  ഫല�ദമായി

ഇടെപടാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റി�്-െന െകാ�് തെ� �ട��ളള ���ിക� നട�ിലാ��തിനാേണാ ഉേ�ശി��െത�ം

അേതാ മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിെയ ഏ��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡിെ� നി��ാണം സംബ�ി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഏനാമാവിെല േറാഡ് നവീകരണം

1167. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ചാവ�ാട്-കാ�ാണി പാതയി�  വളെരേയെറ

ഗതാഗത���് േനരി���ം ഏനാമാവ് ���ൻ പ�ി�് സമീപ���മായ ഇ��ിയ േറാഡ്

വീതി��ി നവീകരി��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2015-� ഭരണാ�മതി ലഭി� ��ത ���ി ഇ�വെര �ാവ��ികമാ�വാൻ കഴിയാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത ���ി അടിയ�രമായി നി��ഹി��തിന് േവ�

നി�േ�ശം ന��േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േറാഡ് പ�തിക�



1168. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ആല�� മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��്

േറാഡ് വിഭാഗം അ�വദി� പ�തികളി�  ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയ�ം

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

1169. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  കി�ബി ഏെ���്

നട�ിലാ�� എ� പ�തിക��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� ഏെത�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�െ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴിവാ�ിയ പ�തിക��് പകരം ��ത വ��ക�  ബ�ജ�് വ��ിേലാ മേ�െത�ി�ം

പ�തിയിേലാ ഉ�െ���വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�നാട്-െഎ.എം.ജി. ജം�ഷ�-ത�ളം േറാഡിെ� അെെല�െമ�്

1170. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല കാ�നാട്-െഎ.എം.ജി.  ജം�ഷ�-ത�ളം േറാഡിെ� അെെല�െമ�്

അ�വ് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ഭാഗ�ാണ് അെെല�െമ�് ���ീകരി�ാ�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ം ���ീകരി��തിന് അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

പാവ�ാട്-ഉ�ിേയരി-���ാടി-െചാ� േറാഡ്

1171. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാവ�ാട്-ഉ�ിേയരി-���ാടി-െചാ�  (പി.�.െക.സി)  േറാഡ് ആ�നിക രീതിയി�

നവീകരി��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ിേയരി വെര നട�� ഒ�ാം ഘ� പരി�രണ ���ിയി�  എെ�ാെ� ���ികളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഉ�ിേയരി �ത�  ���ാടി വെര�� ര�ാംഘ� നവീകരണ ���ി�െട ഡി.പി.ആ�.



ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ധാന േറാഡായ പി � െക സി േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി ഉട�

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�� േറാഡിെ� വികസനം

1172. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ��ി�റം പാതയി� മ�വേ�രി �ത� ��� വെര�� േറാഡിെ� വികസന�ിനായി

ഇ�വെര ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�. കി�ബി�െട പരിഗണന�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

ഒ��ാലം െെബ�ാസ്

1173. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാല�് െെബ�ാസ് നി��ി��തിനായി ഭരണാ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക�െട നവീകരണം

1174. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം പി.ഡ��.ഡി.

േറാ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം അ����ണി�മാണ് ഫ�് അ�വദി�ത്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�ം ���ി ���ീകരി�തിെ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

1175. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ി ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  എ� െപാ�മരാമ�്

േറാ�ക�െട നവീകരണ���ിയാണ് ആരംഭി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ���ിക� െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ി ആരംഭി��തിനായി എ�ിെമ�് െച�



തീയതി�ം വ��ക� ���ിയാ��തിനായി അ�വദി�ി�� സമയ�ം അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കാലവ�ഷം ശ�ി�ാപി��തി���പ് ���ീയാേ�� ഈ ���ിക�  ആരംഭി�വാ�

കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ���ിക�  ആരംഭി��തി�  മനഃ���ം കാലതാമസം വ��ിയവ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1176. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�ം അ����ണിക��മായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��്;

പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക��� മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം േറാ�ക��് എ� �ക വീതം

അ�വദി�ി��്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട ���ിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

�ട�നാട്-പടനിലം-െത�വി���്-ഭരണി�ാവ് േറാഡ് ���ി

1177. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  െസ���  േറാഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� �ട�നാട്-

പടനിലം-െത�വി���്-ഭരണി�ാവ് േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��്

നാഷണ� ൈഹേവ വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ക���, മാന�വാടി ടൗ�കളിെല േറാഡ് നവീകരണം

1178. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ക���,  മാന�വാടി ടൗ�കളിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം നട�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയതിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം അവ ഇേ�ാൾ ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?



രാമനാ�കര �ത� മീ�� വെര�� േറാഡ്

1179. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  രാമനാ�കര �ത�  െവ�ളം വെര നാഷണ�  ൈഹേവ ൈബപാസ്

വ�തി�േശഷം രാമനാ�കര �ത�  മീ�� വെര�� േറാഡ് നാഷണ�  ൈഹേവ�െട

�മതലയി� നി�ം മാ�ി പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാഡിെ� �മതലയിേല�് ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മാ�ി ന���തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  റി�യ�-വികസന

���ിക��് ഉ�ാ�� തട�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിമാന�ാവള അ�ബ� േറാ�ക�

1180. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അ�ാരാ� വിമാന�ാവള�മായി ബ�െ�� അ�ബ� േറാ�ക�  ഏെത�ാം;

ആയതിെ� �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;  േറാഡിെ� വീതി എ�യാെണ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടിയി�  നി�ം ക��  വിമാന�ാവള�ിേല�ളള േറാഡിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; േറാഡ് വീതി എ�യാണ്;

(സി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ിയായി�െ��ി�  ��ത റിേ�ാർ�ിെ� പക��് ന�കാേമാ;  േറാഡ്

ഏരിയ വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ൈബ�ാസ് നി��ാണം

1181. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വാ��ഴ ൈബ�ാസിെ� ഭാഗമായ �റി��് പാലം നി��ാണം എ�് ���ിയാ�ിെയ�ം

അേതാെടാ�ം അ�ബ� േറാഡ് നി��ാണം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാ��ഴ ൈബ�ാസ് നി��ാണം എേ�ാ�  ���ിയാ�വാൻ കഴി�െമ�ം അതി��

കാലതാമസം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?



�വാ��ഴ-കാ�നാട് നാ�വരി�ാത

1182. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ-കാ�നാട് േറാഡ്,  നാ�വരി�ാത ആ��തി�� നടപടിക�  ഏ�വെരയായി  ;

ഇ�ാര��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േ��് ���ി ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; �ലം ഏെ���� നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(സി) ��ത േറാഡിെ� അൈല�െമ�ിന് ഇ�വെര അംഗീകാരം ന�കാ�തി�ം ആയതി��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െച�വ�� ഐ.ടി. പാ��്-ചീേമനി േറാഡ്

1183. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച�വ�� ഐ.ടി. പാ��്-ചീേമനി േറാഡിെ� െട�� നടപടി ���ീകരി�് ���ി എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തകർ� െന�ിയാ�തിയിെല േറാ�കൾ

1184. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� �ളയ�ി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം തക�� െന�ിയാ�തിയിെല േറാ�കൾ

�നർനിർ�ി��തിനായി എ� ഫ�ാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) നിലവി�  ഇ�മായി ബ�െ��നട�� ���ികൾ,  ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല

�േരാഗതി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

1185. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ഒ��ാലം-െപരി��മ�  (0/00

�ത�  11/00വെര),  ഒ��ാലം-െപരി��മ�  (11/00  �ത�  16/350വെര),  പ�ാ�ി-

െച��ളേശരി  (8/00  �ത�  16/00വെര)  എ�ീ മരാമ�് ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഇതിനകം സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി��ത് എ�്



അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായി�ി�ാ� പ�തികളി�  ആയത് ലഭ�മാ�വാ�  എെ��ാം

നടപടി�മ�ളാണ് ഇനി ബാ�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ�-വാഗമ� േറാഡ്

1186. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ി� േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി േകരള�െട  (RICK) കീഴി�

എ� േറാ�ക�െട േജാലി നട��െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�.െഎ.സി.െക.-�െട കീഴി�� ഈരാ�േപ�-വാഗമ� േറാഡിെ� പണി�െട നിലവിെല �ിതി

എെ��് വിവരി�േമാ;

(സി) നി��ി� േറാഡിെ� �മി ഏെ����  ൈവ���െകാ�് ��മായ ഗതാഗത ��ി��ക�

അ�ഭവി�് വ��തിനാ�, നിലവിെല േറാഡിെ� വീതി വ�് െട�� നടപടി സ�ീകരി�് േറാഡ്

ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് ര�് ജി�കെള ത�ി� ബ�ി�ി���ം �ധാന �റി�് േക�മായ വാഗമ�ിേല�്

ഉളളതാെണ�ം കണ�ാ�ി അടിയ�രമായി �ന��ാരണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ിനായി  66  േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് നാ�വരി�ാത

1187. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് നാ�വരി�ാത േറാഡ്

വികസന�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ി�ാലം-അ��ള�ര േറാഡ് �ന��ാരണം

1188. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ി�ാലം-അ��ള�ര േറാഡ് �ന��ാരണ�ിെ�

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�െട ���ീകരണ�ിന് േനരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) പ�തി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

��ണി�റ എസ്.എ�. ജം�ഷ� - �േ�ാ� േറാഡ് വികസനം

1189. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല എസ്.എ�. ജം�ഷ�  �ത�  �േ�ാ� വെര��

േറാഡിെ� വികസന �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വികസന �വ��നം എേ�ാൾ ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം എേ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ?

െപ��ാ�� ആ�വ േറാഡ്

1190. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  ആ�വ േറാഡിന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ി

ആരംഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തട��� നീ�ി എ�േ��് ���ി ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�ി�ള�ര-�ന�ര േറാഡ്

1191. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  �ത�  അ�വദി� നബാ�ഡ് പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ െച�ി�ള�ര-�ന�ര േറാഡിെ� ളാഹ-�ന�ര ഭാഗം

���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മലേയാരൈഹേവയി� ഉ�െ�� പാല�ൾ

1192. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാരൈഹേവയി�  ഉ�െ�� �ച�ാട്,  ക�വ�ാ�, ആലേ�ാട് എ�ീ പാല�ളി�

ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ���ി ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;



(ബി) െച��ഴ �ത�  ഉളി��  വെര�� മലേയാരൈഹേവ�െട ര�ാംഘ�

നി��ാണ�വ��ന��െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇതിെ� ���ി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

െക.സി.പാലം �ന�നി��ാണം

1193. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി-ആല�ഴ േബാ�് ��് കനാലി� നി��ി� െക.സി.പാല�ിന് ആവശ��ിന് ഉയര�ം

വീതി�ം ഇ�ാ�ത് �ലം കഴി� �ളയകാല�് ��നാ�ിെല ജന�െള ച�നാേ�രിേല�് മാ�ി

പാ��ി�വാ� വലിയ തട���ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാല�ിെ� ഉയര�റവ് �ലം യാ�ാേബാ�ക�ം �റി�് േബാ�ക�ം ഇ�വഴി േപാ��ത്

അസാധ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ളി�  ഉയര�ം വീതി�ം ��ി പാലം ���ി പണി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിന് അ�വദി�ി�� �ക എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആല�ഴ ച�നാേ�രി ജലപാത േദശിയ ജലപാതയായി �ഖ�ാപി���ലം െപാ�മരാമ�് വ��്

േമ����ി�ായി ത�ാറാ�ിയ �ാ�ം എ�ിേമ�ം മാ��തി�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  പാല�ിെ� എ�ിേമ�ം �ാ�ം മാ�ി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �തിയ എ�ിേമ�് �ക എ�യാണ്;  �ളയാന�ര പ�തികളി�െപ��ി ഈ പാല�ിെ�

�ന�നി��ാണം സം�ാന സ��ാ� ഏെ���് നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ർ പാലം നിർ�ാണം

1194. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ി പ�് േകാടി �പ അ�വദി� ��ർ പാല�ിെ�റ നി��ാണ���ി

ആരംഭി��തി� കാലതാമസം ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാലം നി��ാണേ�ാട�ബ�ി�് ��ർ അ�ാടി നവീകരണ ���ി ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ ര�് ���ിക�െട�ം ഡി.പി.ആർ.  കി�ബി�െട അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

�ീധരി പാലം നി��ാണം

1195. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കി�ബി വഴി ���ി നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി� ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ീധരി

പാലം നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  �ട�നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഈ�് ഒ��ാലം പാലം നിർ�ാണം

1196. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ടൗണിേനാട�ബ�ി�� ഈ�് ഒ��ാലം പാലം നിർ�ാണ�ിനായി ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ി��തിനായി എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ന�കിയത്;

സാേ�തികാ�മതി�ം �േത�കാ�മതി�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല പാല��െട നിർ�ാണം

1197. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�ിക മ�ല�ി� ഉ�െ�� തളി�ളം �ാമ പ�ായ�ിെല കലാ�ി�ാലം നി��ാണ�ിന്

എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി �മി ഏെ��േ���േ�ാ;  എ�ി�  എ� �ലമാണ്

േവ�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പാല�ിെ�റ നി��ാണം എ�് ആരംഭി��തിന് സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നാ�ിക മ�ല�ിെല അഴിമാവ് പാലം നി��ാണ�ിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എ� �കയാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;നി��ാണ �വ��നം അടിയ�രമായി

���ിയാ��തിന് മ�ി തല�ിൽ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ളം-േതവര പാലം നി��ാണം

1198. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ളം-േതവര പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം എ� നാ� െകാ�് നി��ാണം ���ിയാ�ാ�

സാധി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?



ആല�ഴ-ച�നാേ�രി േറാഡിെല വീതി�റ� പാല��

1199. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ-ച�നാേ�രി േറാഡി�  വീതി�റ� പാല��� �ല�ളി�  വാഹനാപകട��

പതിവായ സാഹചര��ി�  ��ത പാല��  വീതി��വാ�  എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വടവ�� പാലം ���ി പണിയാ� ഫ�്

1200. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല െവ��  പാടിേയാ�ചാ�  -  െച��ഴ േറാഡിെല വടവ��  പാലം

േശാചനീയാവ�യിലായതിനാ�  ��ത പാലം ���ി പണിയാ�  ആവശ�മായ ഫ�്

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപ�മ� പാലം നി��ാണം

1201. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ി�ാ�േ�ശി�� െപ�മ� പാല�ിെ�റ െട�� നടപടിക�

ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�ായി �മി ഏെ����തി�� ന�പരിഹാരപാേ�ജിന് അംഗീകാരമായി�േ�ാ;

എ�കാരമാണ് ന�പരിഹാരം ന���ത്; വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� പാല��െട �ന�നി��ാണം

1202. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി� �ന�നി��ി�� �േ��പാലം, കനീസകട�് പാലം, പാ��് ജം�ഷ�

പാലം,  മാ���് പാലം,  ക�പാലം,  േകായി�� പടി�� പാലം എ�ിവ�െട നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

രാമ�ിറ-കി���യം, ഭീമനടി-കാലി�ടവ് പാല��െട നി��ാണം

1203. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��രി��  മ�ല�ിെല രാമ�ിറ-കി���യം,  ഭീമനടി-കാലി�ടവ് എ�ീ പാല��െട

നി��ാണ �വ��നം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ�� ഈ ���ിക�െട സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ലേശഖരം-േകാവി��ടവ് പാലം

1204. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ്,  കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�െള ബ�ി�ി�� �ലേശഖരം-േകാവി��ടവ്

പാല�ിെ� നി��ാണ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിനായി �ലേമെ����  ���ിയാ�ിയ സാഹചര��ി�  ���ി

ആരംഭി��തി�ളള കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാല�ിെ� നിർ�ാണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�ി��്;  ഭരണാ�മതി ന�കി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പാലം നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആലേ�ാട്, ക�വ�ാ� പാല��

1205. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവയി�െ���ം കാല�ഴ�ം �ലം �ര�ാഭീഷണി േനരി���മായ ആലേ�ാട്,

ക�വ�ാ� പാല��െട ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി െട��  െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണം

1206. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ഏരിമ��  പ�ായ�ിെല ��ിമട പാലം,  ആല��

പ�ായ�ിെല പറ��ം പാലം,  കിഴ�േ�രി പ�ായ�ിെല മ�ാട് പാലം എ�ിവ�െട

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ടവ് പ�ായ�ിെല തി�പറ�് പാലം



1207. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� പാറ�ടവ് പ�ായ�ിെല തി�പറ�് പാലം നി��ാണ�ിന്

�ാരംഭ നടപടിക��ായി ബ�.  െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി  07/02/2019-�  ചീഫ്

എ�ിനീയ�  �േഖന എറണാ�ളം പാലം വിഭാഗ�ിന് ന�കിയ �റി�ി�േമ�  നട�ിയ

പരിേശാധന ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� �ളയ�ി� ചാല�ടി �ഴ�െട തീര�് മാസ�േളാളം ഒ�െ��േപായ ര�് �േദശെ�

ജന��െട �ര� കണ�ിെല��് എ��ം േവഗം പാലം യാഥാ���മാ��തിന് അ��ല

നിലപാട് സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട ഇ�െവ�ിേഗഷന് ആവശ�മായ �ക ചീഫ് എ�ിനിയ�  അ�വദി�ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ി� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

െന��-���� സമാ�ര പാലം നിർ�ാണം

1208. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല െന��-����  സമാ�ര പാലം നി��ാണ�ിെ�

നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിന് കാലതാമസം വ�തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയേ�ാൾ അേ�ാ�് േറാഡിെ� കാര��ി� പിശക് സംഭവി�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാലം നി��ാണ�ിെ� നാ�വഴി വിശദമായി അറിയി�േമാ?

േകാര�കടവ് പാലം

1209. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശദമായ എ�ിേമ�്സമ��ി�ി�� േകാര�കടവ് പാലം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി

ലഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക തടസ��  നീ�ി എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാട് െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം

1210. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 74 േകാടി �പ െചലവഴി�് നി��ി� ക��ാട് െവ�ിം�ട� ഐല�് പാല�ിെ� ക��ാട്

ഭാഗ�് വീതി�റ� േകാ��േറഷ�  വക േറാ�കള�ാെത ഗതാഗതേയാഗ�മായ േറാഡ്

ഇ�ാ�ത് �ലം ഇതി�െട�� യാ� ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ിെ� അൈല�െമ�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയേ�ാ�  ക��ാട് ഭാഗ�് നി�്

േദശീയപാതയിേല�് �േവശി�ാ� ഗതാഗതേയാഗ�മായ േറാഡ് നി��ി�വാ� ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇത് എവിെടയായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 5.10.2016�  നട� േയാഗ�ിെ� അടി�ാന�ി�  അൈല�െമ�് മാ�� കാലയളവി�

ഉ�ായി�� ഉേദ�ാഗ��  സമ��ി� റിേ�ാ��ിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 2017�  ഉ�ഘാടനം െച�െ�� പാല�ിെ� അൈല�െമ�് സംബ�ി�് സമ��ി� ��്

െ�ാേ�ാസ�കളി�, ര�ാമെ� െ�ാേ�ാസലി�  നി�ം ��ാമെ� െ�ാേ�ാസലിേല�്

മാ�വാ�� സാഹചര�ം സംബ�ി� ഓഫീസ് േരഖ ഇ�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത േരഖക� ഓഫീസി� നി�ം ന�െ��താേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അയനി�ാട് േകായ��്ക�ി പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ�.

1211. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ന�വ��  �ാമപ�ായ�ിെല മ��കാവി�  നി��ി��

അയനി�ാട് േകായ��്ക�ി പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ�. സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) പാലം ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

ഓ��ളം-ൈത�ട�റം പാലം

1212. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഓ��ളം-ൈത�ട�റം പാല�ിെ�

ഇ�െവ�ിേഗഷ� അ�മതി ലഭി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മതിയായ �ക ബജ�ി�  വകയി��ിയി�ം ഇ�െവ�ിേഗഷ�� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�

തട��� എെ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഴാ�ാലം, കാേ�രി പാല��െട �ന�നി��ാണം



1213. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ന�നി��ിേ�� പ�ികയി�� �ഴാ�ാലം, െവ�െ�ാ��ി� തക��

കാേ�രി പാലം എ�ിവ�െട �ന�നി��ാണ�വ ൃ�ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാേ�രി പാലം �ന�നി��ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മ���ി പാറ�ടവ് പാലം

1214. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ി പാറ�ടവ് പാലം കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല പാല�ൾ

1215. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല എട�ി��ി�ടവ്,  ന� ക�് പാലം,  െച�ല�ാറ

�ര�റ�് പാലം എ�ീ പാല��െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� ഏ�വെരയായി

എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അപകടാവ�യിലായ പാല��

1216. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല കാല�ഴ��ാ�  നാേശാ�ഖമായ വഴി�ടവ്,  ��ായേ�ാട്

�ട�ിയ പാല��  �ന�നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് എ�് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��േ�ാ� പാല�ിെ� നി��ാണ���ിക�

1217. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-2017 െല ബജ�ി� 10 േകാടി �പ വകയി��ിയി�� എറണാ�ളം ജി�യിെല ��േ�ാ�

ദ�ീപി�  നി�ം വ�തല ഭാഗ�� െസ�് പീേ��് േറാ�മായി ബ�ി�ി�� ��േ�ാ�

പാല�ിെ� നി��ാണ���ി ആരംഭി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാല�ിെ� അൈല�െമ�് േദശീയ ജലപാത�െട പരിധി��ി�  വരിെ��് എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ�ം പരിധി��ി�  വ�െമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�ം റിേ�ാ��് െച�തിെ�

അടി�ാന�ി�  െഹാറിേസാ��  �ിയറ��ം െവ��ി��  �ിയറ��ം ലഭി��തിനായി

ജലേസചന വ��ിേല�യ� ഫയലി� �ിയറ�സ് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇത് എ�േ��്

ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നടപടിക�  ���ിയാ�ി പാല�ിെ� പണി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്

െവളിെ���ാേമാ?

കിട�റയിെല ഉയര�റ�� പാലം

1218. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��നാട് മ�ല�ിെല ആല�ഴ-ച�നാേ�രി ജലപാത�് ��െക കിട�റയി� നി��ി�ിരി��

ഉയര�റ�� പാലം ഉയ��ി ജലഗതാഗതം �ഗമമാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപ�ാ�്കടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� വികസനം

1219. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വാഭരണപാതയിെല േപ�ാ�്കടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� വികസന�ിന് �മി

ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി; എ� െസ�് വ�വാണ് അേ�ാ�് േറാഡിനായി

ഏെ��േ��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെ��േ�� �മി�െട സ�േ� ന��ം അള�ം ഉടമക�െട േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��

1220. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��റവിള-ആയയി�, ക�ി�റം-െന�ാ�ി�കര

പാല��െട നി��ാണ ���ി�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തിന് ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��െട വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) ��ത പാല��െട നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വടേ�രി�രയി� �തിയ പാലം

1221. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല പാതയി� വടേ�രി�രയി� �തിയ പാലം നി��ി��തിന് എ� േകാടി �പയാണ്

അ�വദി�ിരി��ത്; നി��ാണ ���ിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി; ആരാണ് പാലം നി��ാണ

കരാ� എ��ിരി��ത്;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ��േ���േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ല�ിെ� സ�േ� ന��ം

അള�ം വ��മാ�ാേമാ;  �ലേമെ���് എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം പാലം നി��ാണം

എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ി പാലാരിവ�ം േമ��ാലനി��ാണ�ിെല അപാകത

1222. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി പാലാരിവ�ം േമ��ാലനി��ാണ�ിെല അപാകത കാരണം മാസ�േളാളം പാലം

അട�ിേട�ി വ� സാഹചര�ം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ീകരി�് ��് വ�ഷ�ിനകം സംഭവി� ��തരമായ അപാകതക� സംബ�ി�്

ഐ.ഐ.ടി. കെ��ിയ ന�നതക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ�രാറി�  വാറ�ി വ�വ� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിന് ഉ�രവാദികളായ േകാ��ാ��, ഉേദ�ാഗ��ാ�, വ��മ�ി എ�ിവ�െ�തിെര

അേന�ഷണം നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) അ����ണി�് േവ�ിവ�� �ക ഉ�രവാദികളായവരി�  നി�ം ഈടാ�വാ�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം-േതനി േദശീയപാത�െട മാേവലി�ര ഭാഗെ� നവീകരണം

1223. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-േതനി േദശീയപാത�െട മാേവലി�ര മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� ഭാഗ��െട

നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത ഭാഗ�ളി�  ഉ�െ��� താമര�ളം,  ചാ�ം�ട്,  �ന�ര,  മാ�ാം�ഴി,  െകാ�ാ�ം�ട്,

െകാ�കടവ് പാല�ിെ� െത�് ഭാഗം എ�ീ ജം�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിനാവശ�മായ

ൈസ�  േബാ��ക�, േറാഡ് മാ��ിംഗ്,  ഡിൈവഡ�ക�, സി��  ൈല�ക�, ��സ്

എ�ിവ �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ജം�ഷ�ക�െട നവീകരണ�ിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി �ക അ�വദി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മ��ി-വട�േ�രി േദശീയ പാത

1224. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ി-വട�േ�രി േദശീയ പാത�െട നി��ാണ ���ിയി�  തട���  േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാത�െട ���ി എ��തലാണ് അരംഭി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് ഇനി എെ��ാം കാര��ളാണ് ���ീകരി�ാ��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട്-പാല�ാട് േദശീയ പാതയിൽ േറാഡ് ക�ിംഗ് അ�വാദം

1225. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്-പാല�ാട് േദശീയ പാത  966�  കി.മി.  62/000  �ം  62/500  �ം ഇടയി�

പന�ാ�ര ടൗണിന് സമീപം ���നാട് �ടിെവ� പ�തി�മായി ബ�െ��് േറാഡ് ക�്

െച��തി�� അ�മതി േദശീയ പാത വിഭാഗ�ി� നി�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �ടിെവ� വിതരണ�മായി ബ�െ��് അടിയ�ര �ാധാന�ം ഉ� ���ിയായി�ം കഴി� 6

മാസ�ാലമായി ��ത ���ി നട�ിലാ��തിന് േദശീയ പാത വിഭാഗ�ി� നി�ം അ�മതി

ലഭി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� ഉ�ായ കാലതാമസം ഗൗരവകരമായി കാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ിേ�� എ��ം േവഗം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാലാരിവ�ം േമ��ാലം നി��ാണ�ിെല അപാകതക�

1226. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം േമ��ാലം നി��ാണ�ി�  കെ��ിയ അപാകതക�  മെ�ാ� ���ിയി�ം

സംഭവി�ാതിരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) സ��ാ�  ഏജ�സി തെ� ഏെ��� നട�ിയ ഈ േ�ാജ�ി�  സംഭവി� ��തരമായ വീ�

ആവ��ി�ാതിരി��തി�ം േ�ാജ�ക� അഴിമതി രഹിതമാ��തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വീ� വ��ിയ ഏജ�സിെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാതയിൽ ക�നാഗ��ിയിെല �ര�ാ �മീകരണ��

1227. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  േദശീയപാതയിെല അപകട സാ��ത

ഒഴിവാ��തി�േവ�ി ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�വ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  �തിയകാ� �ത�  വ�ാ�ാവ് വെര�� ഭാഗ�് എെ��ാം

���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി ടൗ�  �ത�  ഓ�ിറ വെര�� ഭാഗ�് േറാഡിന് വീതി��ി ഡിൈവഡ�

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മേ�രി േപാളിെട�ി�്

1228. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി േപാളിെട�ി�ിെ� �ധാന െക�ിടനി��ാണ�ിനായി �ി�സി�� ന�കിയ D2/ 416/

2016/  GPTC MJI  എ� െ�ാേ�ാസലി�  അട�ിയി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നിലവി�  എെ��ാം തട��ളാ��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ-െമ�ിക് േഹാ�ലിെ� െക�ിട നിർമാണം

1229. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� െപരി��മ� േ�ാ�ിെല െന�ിനി �ീ-െമ�ിക്

േഹാ�ലിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� ��റ�  ഡിൈസ�  േകാഴിേ�ാട് റീജിയണ�  ഡിൈസ�  ഓഫീസി�

നി�ം ത�ാറാ�ി സമ��ി�ത് എ�ാണ് എ�ം ഡിൈസനിന് അ�ിമ അ�മതി നൽകിയത്



എ�ാണ് എ�ം ���ി നട�ാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാണ് എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ി ���ീകരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി��ായി�� കാലതാമസം

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  അടിയ�രമായി െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാലം െകാ�ാരം

1230. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമിഴ് നാ�ിെല ��ാലം െകാ�ാര�ിെ��ം അ�ബ� �മി�െട�ം ഉടമ�ാവകാശം സം�ാന

സ��ാരിനാെണ�് �ാപിെ���വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാലെ�  56.68  ഏ��  �മി�ം െകാ�ാര�ം സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ത�ാ�� പി.എ�്.സി. െക�ിട നിർ�ാണം

1231. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ാ�ർ �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിന് ഇ�നിലെ��ിടം നി��ി�നൽ��തിനായി  2016-17

സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന �ീമി�  നി�ം  60  ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം

ഒ�ാംഘ� നി��ാണ�ിനായി  30.12.2017�  ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ക�ം

െച�ി�െ��ി�ം െപാ�മരാമ�് (െക�ിടവിഭാഗം) യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നി��ഹണ ഏജ�സിയായ െപാ�മരാമ�്  (െക�ിട വിഭാഗം)  വ��ിന് ഇത് സംബ�ി�്

നിര�രം ക�ക�  ന�കിയി�ം നടപടി സ�ീകരി��ി� എ�ത് കണ�ിെല��് �ക

പാഴായിേ�ാകാെത ���ി എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

െഷാ��രിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ പ�തിക�

1232. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിന് കീഴി� ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നട�ിലാ�ി വ���മായ

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം നി��ാണ �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?



ഉ���ടവ് പാലം

1233. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി,െകായിലാ�ി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� ഉ���ടവ് പാലം നി��ാണ�ിെ�

ഡി.പി.ആർ. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിനായി എ� �മിയാണ് െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ാ�

ഉേ�ശി��ത്; �മി ഏെ���� നടപടി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല കി�ബി പ�തിക�

1234. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�യി�  ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇരി��  നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� ഓേരാ ���ിക�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

1235. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആെക എ� ���ികളാണ് കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം

ഇേ�ാ� അവ ഏെത�ാം ഘ��ളിലാെണ�ം അറിയി�േമാ?

��ണി�റ െപാ�മരാമ�് െസ�ന് കീഴി� കരാർ വ�ാ� ���ിക�

1236. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ െപാ�മരാമ�് െസ�� കീഴി� നിലവി� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം

ലഭി�് െട�� നടപടി�ം ���ിയാ�ിയ ഏെത�ി�ം ���ിക� കരാ� വ��തിന് കഴിയാെത

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് കരാ�  വ��തിന് കാലതാമസം വ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

കാലതാമസ�ിന് കാരണ�ാരായവർെ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;



വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിെല ത�ിക�െട �ന�നാമകരണം

1237. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിെല ൈല�മാ�  ത�ിക�െട േപര് പി.ഡ��.ഡി.

മാ�വലി� േത�ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�/ ൈല�മാ� എ�് �ന�നാമകരണം െച�െത�ി�ം

�ാ��ി�ം അ�ബ� േരഖകളി�ം ഈ മാ�ം വ��ിയി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത മാ�ം വ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െസ��്േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട നിയമനം

1238. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� െസ��്േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട നിലവി�� പി.എസ്.സി. റാ�്

പ�ികയി� നി�് എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�െ�� ഒഴി�ക� എ�യാണ്;

(സി) ലി�ി� നി�് നിയമനം ലഭി� എ�േപ��് അ�ഹത��ായി�ം െ�ാേമാഷ� ന�കിയി�ിെ��്

വിശദമാ�ാേമാ; െ�ാേമാഷ� എ�് ന�കാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�യം ലഭി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�.ഒ.സി.

1239. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കിഴേ� ചാല�ടി വിേ�ജി� സേത� േകാേളജിന് സമീപ�� െറയി�േവ ൈലനിേനാട് േച���ം

െറയി�േവ േഗ�് ���മാ�ം അട�് അടി�ാതയി�െട ഗതാഗതം സാ��മാ�ിയതിനാ� ഇേ�ാ�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉപേയാഗ�ില�ാ��മായ േറാഡിേനാട് േച���ം കാല�ളായി �ീ

േജാസ്.  െക.പി.,  S/o  േകാ��റ��  ൈപല�  എ�യാ�  ൈകവശം വ�്

അ�ഭവി�വ���മായ സ�േ�  731/12�െ�� ��് െസ�് �ല�ിന്  (�രയിടം)  പ�യം

ലഭി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ�.ഒ.സി.  അ�വദി�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി. എ�ജിനീയ�മാ��� പരിശീലനേക�ം നിർ�ാണം

1240. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല േനര�മംഗല�് പണികഴി�ി�ി�� പി.ഡ��.ഡി.

എ�ജിനീയ�മാ��� പരിശീലനേക��ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലനേക��ിെ� ��ാംഘ� നി��ാണ�വ��ന��െട െ�ാേ�ാസലിൽ

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

(സി) പരിശീലനേക��ിനാവശ�മായ �ാഫിെന നിയമി��തി�േവ�ി ന�ിയി�� െ�ാേ�ാസലിൽ

ൈകെ�ാ� തീ�മാനം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ�വ��ന��  ���ീകരി�് പരിശീലനേക��ിെ� �വ��നം േവഗ�ി�

ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േറാഡ് �ര�ാ ���ികൾ

1241. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് വിനിേയാഗി�് െകാ�ം

ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയി�� �ാ�  ഫ�് ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ബസ് കാ�ി��് േക���

1242. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ആ�ി വികസനപ�തി �കാരം മണ�� മ�ല�ിെല വിവിധ �ല�ളി�

ബസ് കാ�ി��് േക���  �ാപി��തിന് ���  ജി�ാ കള��െട  24.5.2018  െല

ആ�.ഡി.  6/2408/2017  ന��  ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ന��ക�ം ���  ജി�ാ

െപാ�മരാമ�് േറാഡ് വിഭാഗെ� േമ�േനാ��മതല ഏ��ി�ക�ം െച�െത�ി�ം ഒ� വ�ഷം

കഴി�ി�ം ��ത ���ി ആരംഭി�ാനായി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  ��ത ���ി �ാവ��ികമാ��തിന്

എെ��ി�ം തട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) തട��െ��ി� അത് നീ�ം െച�് ഈ ���ി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1243. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�്

വ��് ഏെ���ി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം



വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക

1244. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �ാ�/േനാ��ാ� ഇന�ളി� 2006-07 �ത� 2010-11 വെര�ം

2011-12 �ത� 2016-17 വെര��� കാലയളവി� അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി� എ�

�പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് കാലഘ�ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല എസ്.എൽ.ടി .എഫ് ���ിക�

1245. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� േ��് െലവ�

ടാ�് േഫാ�്  (എസ്.എ�.ടി.എഫ്.)  ഇന�ി�  അ�വദി�ി�ളള ���ിക�  ഏെത�ാെമ�ം

ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�ി�ളള �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ിക�  ആരംഭി�ി�െ��ം എ� ���ിക�  ���ീകരി�ി�െ��ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�െ� െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

1246. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സം�ാന ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ൈവ�ം-െവ��  േറാഡിെ� വീതി ��ി

�ന�നി��ി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ൈവ�ം-െവ��  േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�്

െപാ�മരാമ�് വ��് ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) േനേരകടവ്-മാേ��ടവ് പാലം നി��ാണ�ിെ� �ംഭനാവ� പരിഹരി�ാ�  എ��ി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ൈവ��് �തിയ മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മം ഏ�

ഘ��ിെല�് വ��മാ�േമാ ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ികൾ

1247. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ി� കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� കി�ി-ഇ.എം.എസ്. അ�ാദമി

േറാഡിെ��ം െപാ��കാവ്-െന�ി�ാട് േറാഡിെ��ം �ളിയറേ�ാണം-  �ഴ�ാട് േ��

േറാഡിെ��ം നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട എ�ിേമ�് �ക�ം അ�മതി ലഭ�മായ �ക�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ��ത േറാഡ് ���ിക�  ഉട�  ആരംഭി�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1248. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി� നിലവി� നട� വ�� െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന��

���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട േപര്, �ക, നിലവിെല �ിതി എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ി�

���ിയാ�ിയ ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1249. �ീ.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��ി�കീഴി�  നട�വ��

���ിക�െട വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  തി�വന��രം

നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് ���ീകരി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) 2019-20 ബജ�ി� തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ����

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആന�ാംെപായി�-കളളാടി-േമ�ാടി �ര�പാത പ�തി

1250. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വയനാട് �ര�ിന് ബദലായി നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� ആന�ാംെപായി�-കളളാടി-േമ�ാടി

�ര�പാത പ�തി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം എേ�ാ�  ���ി ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടിയിെല ഫയ� േ�ഷന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മി

1251. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടിയിെല നി��ി� ഫയ� േ�ഷനായി േദശീയ പാതയി� െത�ല പ�ായ�ി� �ിതി

െച�� േകാഴിെ��യി�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മി അ�വദി�� നടപടി�മം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ��ി�� �ലം ൈകമാ�� െ�ാേ�ാസ� ചീഫ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� എ�ിയ

േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം ഏേതത് തീയതികളി�  ഈ ഫയലി�

എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

��ണി�റയിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1252. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ െപാ�മരാമ�് െസ�ന് കീഴി�  എ�ിെമ�് വ�തി�േശഷം യഥാസമയം

ആരംഭി�ാെത �ട�ി�ിട�� ���ിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിന് കാരണ�ാരായവ�  ആെര�ം അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷന് ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം

1253. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  സം�ാന�് ആെക രജി��  െച� ആധാര��െട

എ�ം എ�യാെണ�ം ഇ�മായി ബ�െ��് �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി� വ��ിന് ലഭ�മായ �ക

എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത്  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ� ��തലാേണാ �റവാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിെട ആധാരം സ��മായി എ�തി രജി�� െച�വ�െട

എ�ം എ�യാണ്;



(ഡി) ആധാരം രജി��  െച�േ�ാ�  വിരലിെല മഷി �ര��  അവസാനി�ി�് പകരം ബേയാെമ�ിക്

സംവിധാനം എ� �ത� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ആ�നികവ�കരണം

1254. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കെള അഴിമതി ��മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  ഡിജിൈ�സ് െച��തി�ം വ��് ആ�നികവ�കരി��തി�ം

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�കളിെല ഇ��െന�് സംവിധാനം

1255. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഇ��െന�് സംവിധാന�ി�  പലേ�ാ�ം

തകരാ�ക� സംഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െവബ് ൈസ�് വഴി ആധാര�� രജി�� െച�� നടപടി

1256. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാരം എ��കാ�  �േഖനയ�ാെത െപാ�ജന��  സ�യം ആധാര��  ത�ാറാ�ി

രജിേ�ഷൻ് വ��ിെ� െവബ് ൈസ�് വഴി രജി�� െച��തിന് ഒ��ിയി�� സംവിധാനം

ഫല�ദമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗി�് ആധാരം രജി��  െച��വ�െട എ��ി�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം ആധാരം രജി�� െച�ാ� ഭാവിയി� അ�� വാല�േവഷ� േനാ�ീസ് ഉ�െ�െട��

നടപടിക�  േനരിേട�ി വ�െമ� ആശ� ജന�ളി�  നിലനി���േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്

േബാധവ��രണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

1257. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



�ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിട�ി�� �ലം നി��യി���മായി

ബ�െ��് സ�കാര�വ��ി�മാ�� േകസി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം

1258. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിട�ി�േവ�ി എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�്

ന�കിയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി�വാ�  ബാ�ി വ�� �ക വ��് തല�ി�

കെ���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് �വ��ി��ത് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ; എ� �പയാണ്

�തിവ�ഷം വാടക ഇന�ി� ന�േക�ി വ��ത് എ�് െവളിെ���േമാ?

ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല സബ് രജി�ാ� ആഫീ�ക�

1259. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� പര��, ചാ���, െകാ�ിയം �യ��ി സബ്

രജി�ാ�  ആഫീ�ക�െട നവീകരണ �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര എ�

�പ അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ രജി�ാ�  ആഫീസി�ം എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത�ം എെ��ാം

നി��ാണ�വ��ന�ളാണ് ഓേരാ ആഫീസി�ം നട�െത�ം ��ത

നി��ാണ�വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ിയം സബ് രജി�ാ�  ആഫീസിന് സ��മായി വ� വാ�ി െക�ിടം നി��ി��തി��

നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

1260. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജിേ�ഷ�  ഓഫീ�ക�െട നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ഏെത�ാം രജിേ�ഷ�  ആഫീ�ക�  നവീകരി��തിനാണ്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി��ത്;  ഈ പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  നിലവിെല �ിതി



വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

1261. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� ഓഫീ�ക�  ആ�നീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇൗ

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ് കി�ബി േ�ാജ�ി�  ഉ�െ���ി

നവീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�ളളെത�ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

കഴ��ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസി� നട� വ� രജിേ�ഷ� സംബ�ി�്

1262. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�, കഴ��ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസി�  26/04/2014-�  രജി.  നം.

-1800/2014 �കാരം 50 െസ�് �ല�ിെ� ആധാരം എസ്.ആ�.ഒ. നട�ിയത് �ാ�്

ഡ��ി �റ�് കാണി�് സ��ാരിന് ന�ം വ��ിയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 26/04/2014-െല സ��ാരിെ� െഫയ� വാല� �കാരം ആ�ി� വിേ�ജ് സ�േ� നം. 145/12-

�െ�� േമ�ടി  50  െസ�് �ല�ിെ� ആെക െഫയ� വാല� എ�യാണ്;  ഒ� െസ�ിെ�

െഫയ� വാല� എ�യാണ്; െഫയ� വാല� രജി�റിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല സ��ാരിെ� െഫയ� വാല� �കാരം ഉ� �കേയ�ാ� ��ത� �ക 1800/2014

എ� ആധാര�ി�  കാണി�ാണ് ആധാരം രജി��  െച�ി��െത�് മന�ിലായി�േ�ാ;

െഫയ� വാല� -െന�ാ� ��ത� �ക ആധാര�ി� കാണി�തിനാ� �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�

എ� �ക സ��ാരിന് ��ത� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ആധാരം അ��  വാല�േയഷ�  ആയി�ാണ് കഴ��ം എസ്.ആ�.ഒ.

നട�ിെ�ാ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് മാനദ��ിെ�

െവളി��ിലാെണ�് െതളിവ് സഹിതം വിശദമാ�േമാ;  എസ്.ആ�.ഒ.�െട േപരി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േമ�ടി ആധാര�ിെന സംബ�ി�് നി�തി വ��ിെ� ഫയ� നം. J1/37/2018 �കാര�ം ��

ഫയ�  ടാ�സ്-192/E2/2018  �കാര�ം സ��ാരി�  നി�ം ഐ.ജി.  രജിേ�ഷനിേല�്

റിേ�ാ��ക�  േചാദി�് എ� ക�ക�  ന�കിയി��്;  ഇവ�െട പക��ക�ം,  ഇതിന്ഐ.ജി.

രജിേ�ഷ� ഓഫീസി� നി�ം െകാ�� മ�പടി ക�ക�െട പക��ക�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) 26/04/2014-� നിയമാ�സരണം എസ്.ആ�.ഒ.  കഴ��ം നട�ിയ ആധാര�ിന് എതിെര



ഒ� പരാതി�െട െവളി��ി�  5  വ�ഷ�ിന് േശഷം അ��  വാല�േയഷ�  ഇ�ാ�

ആധാര�ിന് എതിെര ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് അ�� വാല�േയഷ� നടപടി

സ�ീകരി��ത്;  ഇതിനായി ഉ�രവി� ഉേദ�ാഗ��  ആരാണ്;  ഉ�രവിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ��ത ആധാരം നട��  26/04/2014-�  സ��ാരിെ� െഫയ�  വാല� നിലനി�േ�ാ�

ഇതിെനതിെര ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�ന് സ��മായി െഫയ�  വാല� നി�യി�ാ�  സ��ാ�

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ; 1800/2014 �കാരം നട� ആധാര�ി� ടി �ലേ��് 7 മി�� വഴി (ടി

വ�വിേല�് െച�� അവസാന ഭാഗ�്) ഉ�ായത്, ടി ആധാര�ിന് ��പ് 11.12.2013-

െല-തി�വന��രം,  നഗര-�ാമാ��ണവ��് േമഖലാ നഗരാ��കെ� കാര�ാലയം

നടപടി�മം ഉ�രവ് ന��  ഡി/2215/13/െക.ഡിസ്.  തീയതി  11/12/2013-െല  17

േ�ാ�ക��ാ�� േല ഒൗ�് ഉ�രവ് �കാരമാണ് എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� പരിേശാധി�േമാ; ഇ��കാരം േമ�ടി വഴി െപാ�വഴി അേ�; വിശദമാ�േമാ ?

കഴ��ം സബ് രജി�ാറാഫീസി� നട�ിയ വിലയാധാരം

1263. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം സബ് രജി�ാറാഫീസി�  26/04/2014 െല  1800/2014-� ന�രായി നിലവിെല

െഫയ� വാല��കാരം വ�േ��തി�ം ��ത� �കയായ 4,48,000/-�പ വ�് 25 ല�ം �പ

േരഖെ���ി നട�ിെ�ാ�� വിലയാധാരം,  അ�� വാല�േവഷ� ആെണ�് കാണി�് �വി/

14/1800/14  തീയതി  22/04/2019  �കാരം തി�വന��രം ജി�ാ രജി�ാ�  ഓഫീസി�

നി�ം വ� വാ�ിയ ഉടമക��് േനാ�ീസ് ന�കിയത് എ�് കാരണ�ാലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമ�ടി േനാ�ീസി� പറ �ി�ളള ജി.ആ�.സി.  (3)5770/2018/ തീയതി  22/04/2019 എ�

ഡയറ�െ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവിെല െഫയ� വാല� �കാരം  1800/2014-� ന�� ആധാര�ി� എ� �ക വ�ണം;

��ത ആധാരം രജി�� െച�േ�ാ� വ�ി�� �ക എ�;  ഇ� �കാരം നിലവിെല െഫയ�

വാല�വി� നി�ം എ� �കയാണ് ��ിവ�ി��ത്; ഇ��ലം എ� �ക �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�

അധികം ലഭി�; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

മാന�വാടി സ� രജി�ാ� ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട നി��ാണം

1264. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി സ� രജി�ാ� ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട�ിെ�റ നി��ാണ ���ി െട�ഡ�

െച�ി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി� നി��ാണ കരാ� ഏെ��� ക�നി ഏതാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണ���ി�െട കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� ഇ�െ��� ജനറലിന് ന�കിയ ക�്

1265. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി വ��് െസ��റി�് േവ�ി അ�� െസ��റി െജ1/37/2018/നിവ തീയതി 28.03.19

�കാരം രജിേ�ഷ� ഇ�െ��� ജനറലിന് ന�കിയ ക�ിന്, രജിേ�ഷ� ഇ�െ��� ജനറ�

മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; മ�പടി ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 28.03.2019-  െല ക�ി� രജിേ�ഷ� ഇ�െ��� ജനറലിേനാട് ആവശ�െ�� കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കഴ��ം  SRO യിെല  1800/2014  ന�ർ ആധാര �കാരം സ��ാരിന് സാ��ികന�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ�ത എ�്�സ് െ�യിനിെ� സമയ�മം

1266. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-പാല�ാട് അ�ത എ�്�സ് െ�യിനിെ� സമയമാ�ം യാ��ാ��് ഉ�ാ��

��ി��് േക� െറയി�േവ മ�ാലയ�ിെ� ��യി� െകാ�വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എ�് മ�പടിയാണ് ലഭി�ി��ത്;

(സി) യാ��ാ�െട സൗകര�ം പരിഗണി�് സമയ��ിക ����ിതിയി�  ആ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  പാസേ��് അേസാസിേയഷെ� നി�േ�ശ��  ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ഇരവി�രം, മ�നാട് െറയി� ഓവ��ി��കൾ

1267. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരവി�രം െറയി�  ഓവ�  �ി�ജ്,  മ�നാട് െറയി�

ഓവ��ി�ജ് എ�ിവ�െട നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� െറയി� ഓവ��ി��ക�െട നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?



ചിറ�ര െറയി�െവ ഓവ� �ി�ജ്

1268. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ചിറ�ര െറയി�െവ ഓവ�  �ി�ജ് നി��ാണ�ിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക� �ർ�ീകരി�് നി��ാണം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന��ഴ െറയി�െവ ഓവ��ി�ജ് നി��ാണം

1269. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല െന��ഴ െറയി�െവ ഓവ��ി�ജിെ� നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് എെ��ാം നടപടി�മ�� ഇ�വെര ���ിയായി; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി യാഥാ���മാ��തിനായി സ�ീകരിേ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി െറയി� ഓവ� �ി�ജ് �മി

1270. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നഗര�ിെല െറയി� ഓവ� �ി�ജിന് േവ�ി റവന� വ��് ഏെ���് ന�കിയ

േമ��ാല�ിന് �വ�ി�ളള �മി,  വിേ�ജ് േരഖക�  �കാരം ആ�.ബി.ഡി.സി.�െട

ൈകവശമാെണ�ി�ം യഥാർ��ിൽ ഈ �മി ആ�.ബി.ഡി.സി.�െട ൈകവശം തെ�യാേണാ

ഉ�ത്; അെ��ി� ആ�െട ൈകവശമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി നഗരസഭ�് വികസന �വ��ന���ായി വി�കി�ാ� ഏത് വ��ിനാണ് അേപ�

ന�േക�ത്; അതിനായി സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി വി�കി��തിനാ�� അേപ��െട �െട ഹാജരാേ�� േരഖകൾ എെ��ാമാണ്;

(ഡി) േരഖക� സഹിതം അേപ� സമ��ി�ാ� എ� ദിവസം െകാ�് �മി വി�കി�ാ�� അ�മതി

ഉ�രവ് ലഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െറയി�േവ േമ��ാലം

1271. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാേവലി�ര െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�.ഒ.ബി. നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� സ�േ� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�ായി േക� സ��ാ� വിഹിതം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േമ��ാലനി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മാ�കേ�� റയി�േവ ഓവ� �ി�ജ്

1272. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  നി�ം �ക വിനിേയാഗി�് നി��ി�� ���രം

മാ�കേ��  റയി�െവ ഓവ�  �ി�ജിെ� നി��ാണ�വ��ന��െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം

1273. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം നട�ിലാ�ിയ േശഷം സ��ാ�  ��കളി�  ഓേരാ അധ�യന

വ�ഷ�ി�ം വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിൽ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഓേരാ �ാ�ി�ം എ�

വ��നവാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�� ബ�ക� വാ��തി� വ��ിയ വീ�

1274. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�  2015-16െല എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�്

ഉപേയാഗി�് ��  ബ�ക�  വാ��തി�  വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര��

അേന�ഷണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ��കളി� ഏ� �ക വീതം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

നാഷണ� അ�ീ�െമ�് സ�േ� റിേ�ാ��് �കാരം ��ിക�െട പഠനനിലവാരം

1275. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നാഷണ� അ�ീ�െമ�് സ�േ� റിേ�ാ��് �കാര�� സം�ാനെ� ��ിക�െട പഠനനിലവാരം

സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി �കാരം ��ിക�െട പഠന നിലവാരം

ഉയ���െകാ�ാണ് േകരള�ിെല ��ിക� േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ� ��ിെല�ാ� കാരണം

എ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിക�െട പഠനനിലവാരം �ായിയായി നിലനി���തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല സ��ാ� ��കളിെല നി��ാണ�വ��ന��

1276. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി നാ�ിക മ�ല�ിെല േച��് ഗവ�െമ�്

�ളിനാ�ം നാ�ിക ഫിഷറീസ് �ളിനാ�ം കഴി� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� യഥാ�മം അ�േകാടി

�പ�െട�ം �� േകാടി �പ�െട�ം നി��ാണ���ിക�  എ�് ���ിയാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�� അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തി���് നി��ാണം ���ിയാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; നി��ാണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2019-20െല ബ�ജ�ി� നാ�ിക മ�ല�ിെല എ� ��ക�െട ���ിക� ഉ�െ��ി��്;

��ത ��ക�െട േപ�ം �ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട നി��ാണ���ി എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ സാധി�െമ�ം ഏത് ഏജ�സി�ാണ്

നി��ാണ �മതല ന�കിയി��ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ��കളിെല പ�ാ�ല സൗകര�ം

1277. �ീ.പി.െക. ശശി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളിെല പ�ാ�ല സൗകര���  െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ��കളി�  �ടിെവ� സൗകര���ം �ചിത� സൗകര���ം െമ�െ����തിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ന��� സഹായ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി എ� �ക

വകയി��ിയി��്;



(ഡി) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന വിവര��  െപാ�ജന���് ലഭ�മാ��തിന്

"സേമതം" ഓ�ൈല� േപാ��� സ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1278. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ക��� മ�ല�ി�  അ�േകാടി,

��േകാടി, ഒ� േകാടി �പ വീതം അ�വദി� ��ക� ഏെത�ാമാണ്, പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം �ക അ�വദി� ��കളി� നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏ�

ഘ��ി� എ�ി നി���; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ടി ��കളി�  ഏെത�ി�ം ��കളി�  നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ി�ി�ാ�തായി

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

1279. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഫലമായി െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�

വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ അ��യന വ�ഷം ��ത�  ��ികെള െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  എ�ി��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� �േത�ക നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക�ം അ�ാദമിക�മായ നിലവാരം ഉയ���തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

1280. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി �� േകാടി �പ വീതം അ�വദി��തിന് റാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ��കളാണ് തിരെ���ിരി��ത്; അവ ഏെതാെ�; എ�

േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ് എ��ി��ത്;  ഓേരാ ��കളിെല�ം നി��ഹണ �മതല



ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കിയി��ത്;  �വ��ന��െട വിശദാംശ��  തരം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ നടപടിക� ആരംഭി�ിെ��ി� ഇതിന് തട�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

നി��ാണം എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

1281. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി മല�റം മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിദ�ാലയ���ാണ് ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െക�ിടനി��ാണ�ിനായി ഫ�്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�യ��� മല�റം ഗവ.േഗ�സ് ഹയ�െസ��റി ��, മല�റം

ഗവ.േബാ�സ് ഹയ�െസ��റി �� എ�ിവ�െട െക�ിടനി��ാണ നടപടികൾ പാതിവഴിയി�

നി��ിെവ�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണനടപടിക� എ��ം േവഗം ആരംഭി�വാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ�� നടപടി

1282. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാലയ�െള

മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ��ിക�െട എ�ം വ��ി�േതാെടാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാര�ം

വ��ി�തിെന �ട��് സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാ�  വളെര ��ിലാെണ� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�� േദശീയ നിലവാര�� ലാ�ക� ��കളി� സ�ീകരി��തിനായി ഐഡിയ� ലാബ്

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട എ�ം



1283. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഈ അ��യന വ�ഷം എ� ��ിക�  �തിയതായി

അ�ിഷ� എ��ി��്;ഓേരാ റവന� ജി�കളിെല�ം ��ിക�െട എ�ം �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി �േഖന ��കളി� അടി�ാന പഠനസൗകര���

വ��ി��ം അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���മാണ് ��ികെള�ം ര�ിതാ�െള�ം വലിയേതാതി�

െപാ� വിദ�ാലയ�ളിേല�് ആക�ഷി�വാ�  കാരണം എ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1284. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക. ദാസ�

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തി�ം

പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

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

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ �ാ�കളിേല�ളള എ�ാ പാഠ��ക��ം ��കളി�  വിതരണ�ിനായി

എ�ി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) എ.പി.എ�/ബി.പി.എ�. േഭദമേന� ഒ��ത�  എ�വെര �ാ�കളിെല ��ികൾ�് �ണിേഫാം

സൗജന�മായി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഡാ.എം.എ.ഖാദർ ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

1285. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  എ�ാ ��ിക��ം �ണേമ����ം

ജനാധിപത� മതനിരേപ��ല�ം ഉളവാ���മായ ജനകീയ വിദ�ാഭ�ാസ�മം നട�ിലാ��തിന്

ആവശ�മായ നി�േ�ശ��  സമ��ി��തിന് �പീ�തമായ േഡാ.എം.എ.ഖാദർ ക�ീഷ�

സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?



െക.ജി.�ി.ഇ.പരീ�

1286. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െല െക.ജി.�ി.ഇ.ൈട�്ൈറ�ിംഗ് പരീ� �� മാസം 17 - � തിയതി �ത� നട�വാ�

പരീ� ഭവ� വി�ാപനം �റെ��വി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��  മാസ�ി�  എസ്.എസ്.സി.,  എസ്.ബി.ഐ.  -  പി.ഒ.,െറയി�േവസ്,േകരള

�ണിേവ�ി�ി അസി��്,േദവസ�ം േബാ�ഡ് എ�ിവിട�ളി�  പരീ� നട�വാ�  അതാത്

ഏജ�സിക�  തീ�മാനി�ക�ം ഹാ�  ടി��് ഉ�െ�െട വിതരണം െച�ി��തിനാ�ം

െക.ജി.�ി.ഇ.ൈട�്ൈറ�ിംഗ് പരീ� എ��� വിദ�ാർ�ികൾ�് ��ി��് ഉ�ാ�ം എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ി��് പരിഹരി�വാ�  െക.ജി.�ി.ഇ.ൈട�്ൈറ�ിംഗ് പരീ�  2019  �ൈല

മാസ�ിേല�് മാ�വാ� ത�ാറാ�േമാ?

ഭാഷ ന�നപ����ാ�ളള ��ക�

1287. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭാഷ ന�നപ����ാ�ളള ��കളി� ഹയ� െസ��റി

ബാ�ക� �ട��തിന്/ അധിക ബാ�ക� അ�വദി��തിന് ഉളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഷ ന�നപ� �േദശ�ളിെല മ� ��കളി�  അധികബാ�ക�  അ�വദി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇ�മായി ബ�െ�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തമിഴ്/ക�ഡ മീഡിയം ��കളിെല അ��ാപകനിയമനം

T 1288.�ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തമിഴ്/ക�ഡ ഭാഷാന�നപ����ാ�� തമിഴ്/ക�ഡ മീഡിയം ��കളിെല

അ��ാപകത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി. �േഖന നട�േ�ാ� ��ത ഭാഷ ൈകകാര�ം

െച�ാൻ അറിയാ�വർ�് നിയമനം ലഭി��െവ� വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) തമിഴ്/ക�ഡ ഭാഷ അറിയാ� അ��ാപകർ ഇ�രം സ് ��കളിൽ ശാ�സാ�ഹികവിഷയ��

പഠി�ി��ത് ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിന് പി.എസ്.സി.  നിയമന�മായി ബ�െ�� ച��� േഭദഗതി െച��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

1289. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഇതിനകം അംഗീകരി��ം ��  തല�ി�  വ��മായ ഘടനാമാ�ം ശിപാ�ശ

െച���മായ ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് ഇൗ അ��യന വ�ഷം നട�ാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഹയ�െസ��ഡറി,  െസ��ഡറി തല�ളി�ളള അ��ാപക�  ,വിദ�ാ��ിക�, ര�ിതാ��

എ�ിവ��ിടയി�  ഇൗ റിേ�ാ��ിെന�റി�് ക�� ആശ� നിലനി��� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇത് പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഷയം കണ�ിെല��ാെത�ം പരിഹരി�ാെത�ം ഏകപ�ീയമായി റിേ�ാ��്

നട�ാ��ത് ഉേ�ശി�� ഫലം ന�കി�ാെയ�ം മറി�് വിപരീത ഫല��  ഉളവാ�െമ�ം

ക���േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എയിഡഡ് ��ക�

1290. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� എയിഡഡ് ��ക� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) എയിഡഡ് േമഖലയിെല ൈ�മറി,ൈഹ��,ഹയ� െസ��റി ��ക�െട ജി� തിരി�ളള കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� അ��േഡഷ�

1291. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� ��കളാണ് അ�േ�ഡ് െച�തത്

എ�റിയി�ാേമാ; മ�ലം തിരി�ളള കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �� അ��േഡഷ�മായി ബ�െ��് ബ�.െെഹേ�ാടതി�െട എ� ഉ�ര�കളാണ് ഇനി�ം

നട�ിലാ�ാ�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� അ��േഡഷ�മായി ബ�െ�� എ� േകാടതി അല��േക�കളാണ് നിലനി���ത്;

ഇതി� എ� േക�ക� തീ��ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �� അ��േഡഷ�മായി ബ�െ��് ബ�.െെഹേ�ാടതി�െട ഡിവിഷ� െബ�് �റെ��വി�

വിധി�െട അടി�ാന�ി�  അ��േഡഷ�  തട�വ� ��ക�  ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?



��തായി അംഗീകാരം ന�കിയ ��ക�െട വിവരം

1292. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�

��കളാണ് ഇ�െന �വ��ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� ��ക� അംഗീകാര�ിനായി അേപ� സമ��ി�ി��്;

(സി) ഇവ�് അംഗീകാരം ന�കാ� സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� അധ�യനവ�ഷം ��തായി അംഗീകാരം ന�കിയ ��ക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��, പ�നംതി�, ഇ��ി ജി�കളി� വിദ�ാ��ികൾ�ായി േഹാ��

1293. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ�� ശി�ാ അഭിയാ� �േഖന സം�ാന�് ക��, പ�നംതി�, ഇ��ി എ�ീ ജി�കളി�

വിദ�ാ��ികൾ�ായി േഹാ�� പണി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െസ��റി, ഹയ� െസ��റി ലയനം

1294. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റി, ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�� ഒ� ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ിനായി നാളി�വെരയായി െച� കാര��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം പഠന�ിേ�േയാ റിേ�ാ��ിെ�േയാ അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ രീതി

െകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  പഠന റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ��ാമാണ്; ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ�ാ� െസ��റി, ഹയ� െസ��റി േമഖലയി� േജാലി െച�വ��

അ��ാപക�െട േജാലി ഘടനയി� ഉ�ാകാ� േപാ�� മാ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ലയനം എേ�ാൾ ഏത് രീതിയി� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ത�ലം ൈഹ��, ഹയ�

െസ��റി അ��ാപക ത�ികക�  ന�െ���തിേനാ കാല�േമണ �റവ് വ��തിേനാ

സാധ�ത�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ലയനം നട�ിലാ�േ�ാ�  ൈഹ��, ഹയ�  െസ��റി സീനിയ�-�നിയ�  അധ�ാപക

ത�ികക�, െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ  -  ഹയ�  െസ��റി വ��കളിെല �ാ�ക�  എ�ിവ�െട



സീനിേയാറി�ി,  �ന�വിന�ാസം ഇവ എ�െനയാണ് നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി��ത്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ലയനം നട�ിലാ�േ�ാ�  നിലവി�  േജാലി െച�വ�� ഹയ�  െസ��റി േയാഗ�ത��

എ�്.എസ്.ടി.,  �.പി.എസ്.ടി.മാെര �ന�വിന�സി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

��കളിെല പാ� വിതരണം

1295. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ആ�യി�  ര� ദിവസം വിതരണം െച��തിനാ�� പാ�

വാ��ത് ഏെത�ി�ം നി��ി� �ാപന�ി�  നി�ായിരി�ണെമ�് സ��ാ�

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏത് �ാപന�ി� നി�ം വാ�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) ടി �ാപന�ി�  നി��ാെത മേ�െത�ി�ം �ാപന�ളി�  നി�ം പാ�  വാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ക�െട അ�േ�േഡഷ�

1296. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ�കാര� േമഖലയി� ഏെത�ി�ം ��ക� അ�േ�ഡ്

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിന് സ�ീകരി� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ��ക� അ�േ�ഡ് െച���മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ� നയപരമായ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിനാ�� ഫ�്

1297. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  എ�ഡഡ് േമഖലയിെല ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിനായി

ലഭ�മാ�ിയ ഫ�് പല ��കളി�ം വിനിേയാഗി�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;വ��മാ�േമാ ;



(ബി) െ�ഷ��  ഫീസ് അ�ൗ�ിെല �ക �ളിെ� ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���വാ�

ഉപേയാഗി�ാ� വിദ�ാഭ�ാസവ��ിൽനി�ം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ� �ഥമ അ��ാപക�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സൗജന��ണിേഫാം ന��� പ�തി

1298. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�.പി.,�.പി ��  ��ിക��് സൗജന�മായി �ണിേഫാം ന��� പ�തി

ൈഹ��കളിേല�് �ടി വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളിെല ൈഹ�� തല�ി� പഠി�� ��ിക��് �ടി ഈ പ�തി

�ാവ��ികമാ��തിന് �തിവ�ഷം എ�് െചലവ് വ�െമ�് വ��മാ�േമാ; ഇതിനായി േക�

സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ�� അ��യനവ�ഷ�ി�  തെ� ഈ പ�തി ൈഹ��  തല�ി�  നട�ിലാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴി�

1299. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തി� േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�െകാ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഉ�ാ�� േന���  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല പരി�ാര��

1300. �ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  കാേലാചിതമായ എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസപരി�രണ�ിനായി നിേയാഗി� ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

അറിയി�േമാ;  ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� മികവ് വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ശിപാ�ശക�



�േ�ാ� വ��െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഡയറ��  ഓഫ് ജനറ�  എഡ�േ�ഷ�കീഴി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളാണ് നിലവി�

വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;  ��ത സംവിധാനം എ�േ��് നിലവി�  വ�െമ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിവിധ പരീ�ാഏജ�സികെള ലയി�ി�് േബാ�ഡ് ഓഫ് ��  എ�ാമിേനഷ�സ് എ�

സംവിധാനം നട�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� നട�ാ�� പരി�രണ��

1301. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  അ�� അധ�യനവ�ഷം �ത�  നട�ാ��

പരി�രണ�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി,�.പി,ൈഹ��,ഹയ�െസ��റി എ�ിവ�െട ഘടനയി�ം അധ�ാപക ത�ികയി�ം

മാ��� വ���േ�ാ;

(സി) ��തായി �പീകരി�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെ� ഘടന�ം ഓഫീസ് സംവിധാന��ം

അധികാര��ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഖാദ�  ക�ി�ി ശിപാ�ശക�  �തിയി�  നട�ാ��ത് രാ�ീയേ�രിതമാെണ�ം അത്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ തക��െമ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

സ��ാ� തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എ�ഡഡ് െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ

1302. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ ൈഹെട�് ആ�� പ�തി ഈ അ��യന വ�ഷ�ം �ട�േമാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ടി പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇരവി�രം മ�ല�ിെല ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളിലാണ്

ര�ാംഘ��ി� പ�തി നട�ാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി �.പി., എ�.പി വിഭാഗ�ിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;ഉെ��ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇരവി�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ� എ�.പി.,�.പി ��കളിലാണ്

പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഓേരാ �ളി�ം എ� �ാസ് �റികൾ

വീതം ൈഹെട�് ആ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ ?

��കെള ൈഹെടക് ആ�� ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി



1303. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ക�  ൈഹെടക്

തല�ിേല�് ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി ഏ� ��കളി�  �ാസ് �റിക�  അട���

അടി�ാന സൗകര���  ലഭ�മാ�� ���ിക�  നട�വ���്;  എ� ���ിക�

���ീകരി�; ജി�തിരി�് ഈ ��ക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ക�െട ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െെ�മറി, അ�� െെ�മറി ��കളി� െെഹെടക് �ാ�് �റിക�

1304. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെ�മറി,  അ��  െെ�മറി ��കളിെല �ാ�് �റിക�  െെഹെടക് ആ��തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�് �റിക� െെഹെടക് ആ�� ���ി എ��ത� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ല�ം വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ക എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െെഹെടക് ��ക�

1305. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെളയാണ് െെഹെടക് ആ��തിനായി

െതരെ���ി��ത്; ��ത പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാരിമംഗലം ഗവ�െമ�് വി.എ�്.എസ്. എസ്

1306. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി �� േകാടി �പ

അ�വദി�ി�� പ�ാരിമംഗലം ഗവ�െമ�് വി.എ�്.എസ്. �ളി� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ാ�� െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� െട�� നടപടിക�

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) സാേ�തിക തട���  ഒഴിവാ�ി െട��  നടപടിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി�് നി��ാണ

�വ��ന�� േവഗ�ി� ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� േകാംപൗ�ി� അംഗ�വാടിക�

1307. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  േകാംപൗ�ി�  അംഗ�വാടിക��് െക�ിടം നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െച�� ഗവ.  എ�.പി.  ��  േകാ�ൗ�ിൽ അംഗ�വാടി െക�ിട

നി��ാണ�ിന് അ�മതി േതടി�� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അ�മതി ന���തി�

എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1308. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക�െട അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിന് കി�ബി �ഖാ�രം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ�

��ക��് ഫ�ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�രം ഫ�ക�  അ�വദി� ��കളിൽ ���ി

�ർ�ിയാ��തി� ഇ�വെര എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ�ല�കൾ സ��ാ� ഹയ�െസ��റി ��

1309. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി റിൈഫനറി�െട വികസന�മായി ബ�െ��് അ�ല�കൾ സ��ാ� ഹയ�െസ��റി

�� െക�ിട�ം നാലര ഏ�� �ല�ം റിൈഫനറി ഏെ���ക��ാേയാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��  �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ െക�ിട�ം �ല�ം �വ��ന

സ�മായി�േ�ാ;

(സി) െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായി�� ഫ�് െകാ�ി റിൈഫനറിയി� നി�ം ന�കാെമ�്

അറിയി�ി�േ�ാ;എ�ി� ആയത് കി�ിയി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ��ത ഫ�് ലഭ�മാ�ി ��  നി��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ ?



ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക��് ക���� വിതരണം

1310. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വർഷ�ി� ക�നാഗ��ി എം.എ�.എ�െട �േത�ക വികസന ഫ�്

വിനിേയാഗി�് ക����, ലാപ് േടാപ്,  െ�ാജ�� �ട�ിയവ വാ��തിനായി നി�േ�ശി�െ��

��ക��് അവ വിതരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് വിതരണം െച��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയെത�ം വിതരണ�ി�

കാലതാമസ��ായതിന് കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ��ം േവഗം ��ത ഉപകരണ�ൾ വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് ��ക��് ചല�് ഫ�്

1311. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക��് ചല�് ഫ�് അ�വദി��തി�� മാ�� നി�േ�ശ�� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ാം എ�ഡഡ് ��ക��് ചല�് ഫ�്

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ളി�ം എ� �ക അ�വദി�െവ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

സ��ശി�ാ അഭിയാെ� കീഴി� അ�വദി� �ക

1312. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ശി�ാ അഭിയാെ� കീഴി� 2018-19� േക�സ��ാ� എ� �കയാണ് സം�ാന�ിന്

അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം ഇതി� എ� ശതമാനം �ക ഇതിനകം

െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ?

��നാ�ിെല ��കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം

1313. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



�ളയെ��ടർ�് ര�് മാസേ�ാളം അ��യനദിന��  ന�െ��ി�ം മിക� വിജയം

കര�മാ�ിയ ��നാ�ിെല ��കളിെല അടി�ാനസൗകര��� െമ�െ�����ി� �തിയ

പ�തിക� എെ��ി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�� ��ിക�� ് െെഗഡ�സ്

1314. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�� ��ിക�� ് �ട�പഠന�ിന് ആവശ�മായ

ശരിയായ െെഗഡ�സ് ലഭ�മാ��തിന് കരിയ� െെഗഡ�സ്, കരിയ� െഡവല�െമ�് എ�ിവ

സംബ�ി� കാര���  വിദ�ാ��ിക�െട സിലബ�ി�  ഉ�െ���ി വിദ�ാ��ികളി�ം

ര�ിതാ�ളി�ും ആവശ�മായ അവേബാധം ��ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� പരിേശാധി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

എ�. പി ��കളി� ഹി�ിഭാഷ പഠനം

1315. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ��ത� അ�ാം �ാ�വെര പഠനം നട�� എ�. പി ��കളി� ഹി�ിഭാഷ

പഠി�ി��തിന് അധ�ാപകരിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളി�  ഹി�ി ഭാഷാ പഠന�ി�ം അധ�ാപകെര നിയമി��തി�മായി

എെ��ി�ം നടപടിക� �ിരീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അ�ാം �ാ�വെര പഠനം നട�� എ�. പി ��കളി� ഹി�ി ഭാഷാപഠന�ിന്

സംവിധാനം ഒ��േമാ; �ട� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

എ�.പി. ��കളി� �ാ��് �ാസ്

1316. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�കീഴി�  എ�.പി.  ��കളി�  �ാ��് �ാസ് അ�വദി�� പ�തി �കാരം

നാളി�വെര എ� ��ക��് �ാ��് �ാസ് അ�വദി� ഉ�രവ് ന�കിയി��്;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഏെത�ാം ��ക��് �ാ��് �ാസ്

അ�വദി� ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം) ഒഴി�ക�



1317. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ�.പി.എസ്.എ.  (മലയാളം)  ത�ിക�െട ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച���മായി ബ�െ��് േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� വിധി വ��ിന്

ബാധകമാകാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വിധി  (10.08.2018-െല ഒ.എ.  1924/16)  ബാധകമാെണ�ി�  തി�വന��രം

ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ.  (മലയാളം)  ത�ികയിെല  169  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�� കാര��ി�  ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ് വീ� വ��ിയത്

എ�റിയി�ാേമാ ; ടിയാെനതിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത േകാടതി ഉ�രവ് നട�ാ��തിനായി  17.10.2018,  05.01.2018  തീയതികളി�

എ5/56097/18  നം.  ഉ�രവി�െട ഡി.പി.െഎ.  ആവശ�െ�െ��ി�ം ഡി.ഡി.ഇ.  നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിെ� വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാേമാ ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) േകാടതി ഉ�ര�കളി�െട�ം �ശ�മാധ�മ�ളി�െട�ം നിരവധി തവണ ആവശ�െ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിനാ�  തി�വന��രം ജി�യി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി��

എ�.പി.എസ്.എ.  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി�ാ�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നീതി ലഭ�മാ�ാ�ം

ആെരയാണ് സമീപിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ  ;  വിശദാംശം ന��േമാ  ;  നടപടി�മ��

���ീകരി�് ��ത േവ��സി എ�േ��് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  കഴി�ം

എ�റിയി�ാേമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

എ�്.എസ്.ടി (ഫിസി�� സയ�സ്) േയാഗ�ത

1318. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിസി�്,  െകമി�ി എ�ീ വിഷയ��  ബി�ദതല�ി�  �ഖ�വിഷയമാേയാ സ�ിഡിയറി

വിഷയമാേയാ പഠനം ���ിയാ�ിയവേരാെടാ�ം മ�് ഏെത�ാം േയാഗ�തക� �ടി എ�്.എസ്.ടി

(ഫിസി�� സയ�സ്) ത�ിക�് പരിഗണി�ാെമ� വിഷയ�ിേ�� സ��ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഫയ�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഫയലിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി

1319. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഡാ.എം.എ.ഖാദ� ക�ി�ി�െട ശിപാ�കളി�േമ� സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;



(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശ �കാരം െെഹ��-ഹയ�െസ��റി ലയനം എ�കാരം

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് അധ�ാപക സംഘടനക�മായി ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�് എസ്.എസ്.എ�.സി.�് �റ് ശതമാനം വിജയം ൈകവരി� ��ക�െട എ�ം

1320. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.�് �റ് ശതമാനം

വിജയം ൈകവരി� എ� ��ക��് ;

(ബി) ഇതി� സ��ാ� ��ക� എ�; എ�ഡഡ് ��ക� എ� എ�് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിജയ ശതമാനം �റ� സ��ാ�-എ�ഡഡ് ൈഹ��കളി� വിജയശതമാനം ഉയ���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഹയർ െസ��റിയിൽ അധിക ബാ�കൾ

1321. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീ�യി�  മിക� വിജയശതമാനം ഉ�ായ സാഹചര��ി�  എ�ാ

വിജയിക��ം ഉപരിപഠന�ിനായി ഹയർ െസ��റി ��കളി� അധിക ബാ�ക�ം ,  �തിയ

ൈഹ��കളി� �സ് � േകാ�ം ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ ?

�സ് � �േവശനം

1322. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �സ് � �ാ�കളിേല�� അ�ിഷ� േമയ് മാസം തെ� ���ീകരി�വാ�ം

�� ആറിന് �ാ�ക� ആരംഭി�വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �സ് � അ�ിഷ�  േനരെ� ���ീകരി�് �ാ�ക�  �ണി�  തെ� ആരംഭി��ത് �ലം

വ�� അ��യനവ�ഷം ��ത� അധ�ായ ദിവസ�� ഉറ�ാ�വാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഈ വ�ഷം സ��ാ�-എ�ഡഡ് േമഖലയി� എ� �സ് � സീ�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ഡി) എസ്.എസ്.എ�.സി,  സി.ബി.എസ്.ഇ,  ഐ.സി.എസ്.ഇ പരീ�ക�  പാ�ായി �സ് �

അ�ിഷന് അ�ഹതെ�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�സ് വ� സീ�ക�െട എ�ം



1323. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷംേതാ�ം സം�ാനെ� എസ്.എസ്.എ�.സി,  സി.ബി.എസ്.ഇ.  പരീ�കളിെല

വിജയശതമാനം വ��ി�വ��തിനാ�ം ഇതിെ� പ�ാ�ല�ി� സി.ബി.എസ്.ഇ. യി� നി�്

സം�ാന സിലബസിേല�് �സ് വ�  �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം �ടി

വ�െമ�തിനാ�ം അഭി�ഖീകരിേ��ി വ�� �സ് വ� സീ�് �ാമം േനരിടാ� ഈ സ��ാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ഇേത വിഷയ�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ; ഏെതാെ�

��കളിലാണ് അധിക ബാ�ം സീ�ം അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് �സ് വ�  �േവശന�ിന് േയാഗ�ത േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട

എ��ം �സ് വ� സീ�ക�െട എ��ം ജി�ാടി�ാന�ി� തരം തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

�സ് വ� സീ�ക�െട എ�ം

1324. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ് വ�  �ാ�ിേല�് സം�ാന�് ഏ��ം ��ത�  അേപ�ക�ളള മല�റം ജി�യി�

അേപ�ി�� എ�ാ ��ിക��ം �േവശനം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �സ് വ�ിേല� ആവശ�മായ സീ�ിെ� കാര��ി�  ര�ിതാ�ളി�ം ��ികളി�ം ഒ�ം

അധ�ാപകരി�ം നിലനി��� ആശ�യക��തിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഒ��ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല നിലവിെല �സ് വ�  സീ�ക�  എ�െയ�ം ��തായി എ� സീ�ക�

അ�വദിേ��ി വ�െമ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�സ് വ� സീ�ക�െട �റവ്

1325. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം,  േകാഴിേ�ാട്,  പാല�ാട്,  ക��  ജി�കളി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ� വിജയി�

��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി �സ് വ�  സീ�ക�  ഇ� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിലാണ് ��ത ��ം ഏ��ം ��ത� ബാധി�കെയ�ത് കെ��ിയി�േ�ാ;



(സി) ഇ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി പരീ�യി� �മേ�ട്

1326. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നീേലശ�രം സ��ാ� ഹയ� െസ��റി �ളി� മാ��ി� നട� ഹയ� െസ��റി

പരീ�യി� ��തരമായ �മേ�ട് നട�ിയതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ി�  െവളിവായ കാര���

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അേന�ഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി� ആ�െ�ാെ� എതിെര നടപടി സ�ീകരി�; ഇ�ാര��ി�

�� �ി�സി�� ഒ�ാശ െച�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പരീ��െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� തക��� രീതിയി�  �മേ�ട് നട�ിയ അ��ാപക�

ഉ�െ�െട��വ��് എതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ഇ�രം കാര��� ഭാവിയി�

ഉ�ാകിെ��് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� ലാ�ം ൈല�റി�ം

1327. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ലാ�ം ൈല�റി�ം ആരംഭി��തി�� സ��ാ�  ഉ�രവ്

നട�ിലാ�ാനാകാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള����  എ�്.എസ്.എസ്.  ,  �ള���  എ�്.എസ്.എസ്.

എ�ിവിട�ളിെല ലാബിെ�റ�ം ൈല�റി�െട�ം നി��ാണെ� സംബ�ി� നിലവിെല

�ിതി�ം �ട� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

1328. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി തല�ി� അ�ാദമിക് വിഷയ��െ�ാ�ം െതാഴി� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ം

ശ�ിെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി സം�ാന�് എ� ��കളി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േവ�രയിെല സ് ��ക��് �തിയ ബാ�ക�



1329. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��ാ�/എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  �തിയ

ബാ�ക� അടിയ�രമായി അ�വദിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അ�ാദമികവ�ഷം തെ� അധിക ബാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� നിലവി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

അ��ാപക� വിദ�ാ��ിക��് േവ�ി പരീ� എ�തിയ സംഭവം

1330. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം,നീേലശ�രം സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി �ളിെല �സ് � പരീ��് അ��ാപക�

വിദ�ാ��ിക��് േവ�ി പരീ� എ�തിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�്

ആെക കള�ം വ��ിയി�ിേ�;

(ബി) സംഭവ�ി�  വ�ാപക �മേ�ട് നട�െവ�് വിദ�ാഭ�ാസ േജായി�് ഡയറ��  റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) വിദ�ാലയ��  വിജയശതമാന�ി�  മാ�ം ��ി�ാ�  മതിെയ�ം വിദ�ാ��ിക��്

ധാ�മിക�ല��ം പൗരധ���ം അ�ട��ം പക��് ന�േക� ഇടമ�ാെയ��� െത�ായ

സേ�ശം ഈ സംഭവ�ി�െട ന�കി എ�ത് ഗൗരവമായി കണ�ിെല��േമാ;

(ഡി) ��ം,  നീേലശ�രം ഹയ�  െസ��റി ��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഏ�പി� കള�ം

ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എ�് തി���  നടപടിയാണ് വിദ�ാഭ�ാസവ��്

ആേലാചി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ��കളിെല ലാബിെ��ം ൈല�റി�െട�ം നി��ാണം

1331. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െകാ�ില,  മാ��, ��ിമംഗലം എ�ിവിട�ളിെല

ഗവ.  ഹയ�െസ��റി ��കളി�  അ�വദി� ലാബിെ��ം ൈല�റി�െട�ം നി��ാണം

എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

എസ്.എസ്.എ�.സി വിജയ�ം �സ് വ� �േവശന�ം

1332. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  അ�  എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  നി�്

ഇ�വണ എ� ��ിക� പ�ാം �ാ�ി� വിജയികളാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �സ് വ�ിന് കാസ�േകാട് ജി�യി� എ� സീ�കളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �സ് വ�  �േവശന�ി� എ� ��ികളാണ് ജി�യി�  അേപ�ി�ി��െത�ം

അേപ�ി�വ�െ��ാം സീ�ക� ന�കാ� കഴി�േമാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� സ��ാ� ഉേ�ശി�� പരിഹാരമാ���� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വട�� േകരള�ി� �സ് വ� �േവശനം

1333. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട��  േകരള�ി�  �സ് വ�  �േവശന�ിന് ആവശ��ിന് സീ�ി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേത സമയം െത��  േകരള�ിെല അ�് ജി�കളിലായി  54  ഹയ�  െസ��റി ബാ�ക�

മതിയായ ��ികളി�ാെത ഒഴി� കിട�� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഒഴി� കിട�� ഈ ബാ�ക�  അ�ിഷനായി സീ�ി�ാെത ��ി��� ��ിക��

ജി�കളിേല�് മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� വട�� േകരള�ിെല �സ് വ� സീ�ക�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� ൈകെ�ാ�ാനാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മലയി�കീഴിെല കലാകായിക പാ��് നിർ�ാണം

T 1334.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മലയി�കീഴി�  കലാകായിക പാ��് നി��ി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ഞ�ിെ� സം�ാനതല ഉ�ഘാടന�ിൽ ബ�.  �ഖ�മ�ി

�ഖ�ാപി� പാ��് നിർ�ാണം സംബ�ി� നി�േ�ശം നട�ിലാ��തിന് അടിയ�രനടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��� ഡിജി�� സം�ാനം

1335. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� ആദ� സ��� ഡിജി��  സം�ാനമാ�ി േകരളെ� മാ��തിനായി

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്



അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഒ� �ത�  ഏഴ് വെര�� ൈ�മറി,  അ��  ൈ�മറി സ് ��കളിൽ ൈഹെടക് ലാബ്

�ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിനാ�� െട�ഡ�  നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി കി�ബിയി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിനായി എ� �ക

ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�റിയി�ാേമാ?

സ�� ശി�ാ അഭിയാ�

1336. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�� ശി�ാ അഭിയാെ� �വ��ന���ായി 2019-20 സാ��ികവർഷ�ിേല�് ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� സ�� ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ�െട ബ�ജ�്

െ�ാേ�ാസലാണ് േക� സർ�ാരിന് ന�കിയത്;

(സി) 2019-�  ഏെതാെ� േ�ാജ�ക��ാണ് ഈ വ�ഷം അ�വദി�ി�� ഫ�്

വിനിേയാഗി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) സ��ാ�  ��കളി�  േസാളാ�  എനർജി �ാപി��തിന് ഈ പ�തിയി�  കീഴി�  �ക

അ�വദി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ��ിക സഹായം അ�വദി��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

1337. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ�� പര��  ജി.എ�്.എസ്.എസ്  ,  ചിറ�ര

ജി.എ�്.എസ് എ�ീ ��ക�  യഥാ�മം നം.  5411/2018/െപാ.വി.(എം)  വ��് തീയതി

24.12.2018, Go(Rt) No.1077/2019 G.Edn തീയതി 19.3.2019 എ�ീ ഉ�ര�ക�

�കാരം ഭൗതിക സൗകര��� െമ�െ����തി�േവ�ി�� ര�ാമെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

�ീമി� ആദ�ഘ��ി� ഉ�െ���ി അംഗീകാരം ന�കി കി�ബി �േഖന സാ��ിക സഹായം

ലഭ�മാ��തിനായി സമ��ി�തിേ��� �ട�  നടപടികളിെല നാളി�വെര�� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

മാതമംഗലം ഗവ. എ�. പി. �� െക�ിടനി��ാണ ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി

1338. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല മാതമംഗലം ഗവ.  എ�. പി.  �ളിന് െക�ിടം പണിയാ�

2017-18 െല �ാ� ഫ�ി� നി�ം 1.84 േകാടി �പ അ�വദിെ��ി�ം 20 % �ക �ൻ�റായി

നൽകാ�തിനാൽ നി��ിതി േക�ം നിർ�ാണം ആരംഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഡ�ാ�സ് അ�വദി�ാ�  മാ�േമ നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴി�െവ�് നി��ിതി േക�ം

വ��മാ�ിയി��െത�തിനാൽ സാേ�തിക കാരണ�� ഉ�യി� തട�െപ��ാെത ��ത

ഫ�് അ�വദി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

��� ��

1339. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി മ�ല�ിെല ��� �� അ��േഡഷ�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ഐ.�് ഏെത�ാം

ജന�തിനിധിക�ം സംഘടനക�ം ക�് ന�കിയി��്;  വിശദമാ�ാേമാ;  എ�ി�  ക�ിെ�

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��  NS3/  60850/  2018/  DPI  -�െട ഫയലിെ� ��വ�

പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല ��ക��് കി�ബി ധനസഹായം

1340. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല കാ�ി�ളം,  െവ���,  പനമരം ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി

��ക��് കി�ബി �േഖന അ�വദി� ��് േകാടി �പ�െട �വ ൃ�ി�െട �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ടി ���ിക� െട�ഡ� െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ���ി ഏെ��� ക�നി�െട േപര് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി െട�ഡ�  െച�ി�ിെ��ി�  എേ�ാ�  െട�ഡ�  െച�ാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

�ള�� േകാേളജി�േവ�ി �മി ൈകമാ�ം നട��ത് സംബ�ി� നടപടി

1341. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളിെ� ൈകവശ���ം

�ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�േവ�ി ന�കാ�  ഉേ�ശി���മായ അേ��ർ �മി�െട

ൈകമാ�ം സംബ�ി� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) �ള��  ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് �മി ൈകമാ�ം നട��തിന് ഇനി ���ീകരിേ��

നടപടി�മ�� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ള�� േകാേളജി� �മി ൈകമാ�ം െച��തിന്ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട�ം നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1342. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി 2006-07

�ത�  2015-16  വെര �ാ�/േനാ�  �ാ�  ഇന�ി�  എ� �കയാണ�വദി�െത�

സാ��ികവർഷം തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

കിഴ�േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി സ് �ൾ

1343. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ആല��  മ�ല�ിെല

കിഴ�േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളിെല നി��ാണ �വ��ന��  എ�ാണ്

ആരംഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ളിെല നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ; നി��ാണ���ി എ�േ�� ���ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

െവ�ില�ാറ സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��

1344. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല ഏക ഹയ�  െസ��റി �ളായ െവ�ില�ാറ സ��ാ�  ഹയ�

െസ��റി �ളി�  ഹ�മാനി�ീസ്,  േകാേമ�് ബാ�ക�  ��തായി അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ളിെ� നവീകരണ�ിനായി �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി� ൈഹെടക് നിലവാര�ി� ആ�� സ��ാ�- എ�ഡഡ് ��ക�

1345. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഒ�ാം �ാ��ത�

ഏഴാം �ാ�വെര ൈഹെടക് നിലവാര�ി�  ആ�� സ��ാ�- എ�ഡഡ് ��കളി�

ഓേരാ�ി�ം എ� �ാസ് �റികളാണ് ൈഹെടക് നിലവാര�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ  ;

അട�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ യിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമന നിബ�ന

1346. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ശി� േകരളം േ��് േ�ാജ�് ഡയറ��െട  16-05-2019െല സ��ല�  �കാരം

എസ്.എസ്.എ.യിെല െഡപ�േ�ഷ� നിയമന�ിനായി അേപ� ന��വാ� ,  േസവന�ി�

നി�ം വിരമി�വാ�  �റ�ത്  2  വ�ഷെമ�ി�ം േവണെമ�� നിബ�ന

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  എസ്.എസ്.എ.യി�  െഡപ�േ�ഷനി�  �ട��വ���ം വിരമി�ാ�  ഒ� വ�ഷം

മാ����മായ അധ�ാപക��് ഇ��ലം എസ്.എസ്.എ.യി�  �ട�വാ�  ��ി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� അധ�ാപക��് ����ി അറിയി�് ലഭി�ാതി��തിനാ�  െപാ�

�ലംമാ��ിന് ഓ�ൈല� അേപ� സമ��ി�വാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� ഇവ��്

�േത�ക ഇളവ് ന�കി െഡപ�േ�ഷനി�  �ട��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.പി, �.പി. �� അസി��് നിയമനം

1347. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016-ന് േശഷം എ�.പി,  �.പി.  �� ടീ�ർമാരായി എ� േപ��് നിയമനം

ന�കി; �തിയതായി എ� േപെര നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��; ജി� തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� എ�.പി, �.പി. �� ടീ�ർ നിയമന�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം േക�ക�

നിലവി�േ�ാ; വ�കതമാ�േമാ?

എ�.പി.,�.പി. അ��ാപക നിയമനം

1348. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല നാദാ�രം  ,����  എ�ീ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�കളിൽ എ�

എ�.പി.,�.പി . അ��ാപക ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്;



(ബി) ഈ ത�ികയിേല�� നിയമന ശിപാ�ശക� അയ�ി�േ�ാ;

(സി) അ��ാപകത�ികകൾ ഒഴി�� ��ക�െട േപ�ം ഒഴി�ക�െട എ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സംര�ിത എ�ഡഡ് �� അ��ാപക�െട അവധി

1349. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ികയി�ാെത �റ�് േപാേക�ിവ� സംര�ിത എ�ഡഡ് �� അ��ാപക�െട അവധി

�മീകരണം സംബ�ി�് തി�വന��രം വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�� 21.1.2019ന് ആ�ി��

വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഓഫീസ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം എ�ാണ് ആ�ി�� ഡി.ഇ.ഒ.�് ലഭി�ത്; ആയത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി�  ആ�ി��  ഡി.ഇ.ഒ.അതി�� കാരണം േരഖാ�ലം

അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ ഉപ ഡയറ��െട നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ� ആ�ി��  ഡി.ഇ.ഒ.െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വിശദമാ�േമാ?

െപ�ഷ� ആ��ല��� അ�വദി�ാ� നടപടി

1350. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010-െല മിക� അ��ാപക�� രാ�പതി�െട അവാ�ഡ് േനടിയ,  ���  അേ�രി ഗവ:

എ�്.എസ്.എസ്.�  നി�ം വിരമി� പി.െജ.  �ര�ന് െപ�ഷ�  ആ��ല���  ���മാ�ം

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ഹ�ിന് െപ�ഷ�  ന����മായി ബ�െ�� ഉ�ര�ക�  പാലി�െ��ി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇേ�ഹ�ിെ� സ��ീസ് ��ി� േരഖെ���ിയി��തി� നി�ം വ�ത��മായി െത�ായ വിവരം

വിവരാവകാശനിയമ�കാരം ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര ഇേ�ഹം ഗവ: െസ��റി�് ന�കിയ

പരാതിയിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ഹ�ിന് അ�ഹമായ ആ��ല���  ���മാ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അ�എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക�െട അവകാശസംര�ണം

1351. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



അംഗീ�ത അ�എയിഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക��് മിനിമം

േവതന�ം,െതാഴി�  സംര�ണ�ം,  നി�ിതേജാലിസമയ�ം,അവധി�ം ഉറ�ാ��തിന്

�തിയതായി നിയമനി��ാണം നട�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെഹ��-ഹയ�െസ��റി ��ക�െട ലയനം

1352. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� െെഹ��-ഹയ�െസ��റി ��ക�െട ലയനം

�ാബല��ി� വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ലയനേ�ാെട പി.ജി �ം ബി.എ�ം ഉ� അധ�ാപക�െട നിയമനം നട��ത് നിലവി��

എ�്.എസ്.എ. റാ�് ലി�ക��് ബാധകമാേണാ;

(സി) എ�ി� റാ�് ലി�ി��വ��് പി.ജി.ടി. േയാഗ�ത േനടാ� സാവകാശം ന��േമാ;

(ഡി) ലയനേ�ാെട നിലവി�� എ�്.എസ്.എ.  റാ�് ലി�കളിെല നിയമന��  തട�െ��േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളിെല അധ�ാപക നിയമനം

1353. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� വിദ�ാലയ�ളി� 2018 �� മാസ�ിെല കണ� �കാരം ഒഴി��

അധ�ാപക ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട�േമാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമന ശിപാ�ശക� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ാെക എ�.പി. വിഭാഗ�ി�ം �.പി. വിഭാഗ�ി�മായി അധ�ാപക ത�ികകളിേല�്

എ� േപ��് നിയമന ശിപാ�ശ ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

1354. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എ�.പി.എസ്.എ.,  �.പി.എസ്.എ.  ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി�  പി.എ�്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ം

എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. എ� വീതെമ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ., �.പി.എസ്.എ. ത�ികക�െട ആെക എ�ം വ��മാ�ാേമാ?



െ�ഷ�ലി�് അധ�ാപക�െട ഒഴി�ക�

1355. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ചി�കലാധ�ാപക� അട��� െ�ഷ�ലി�് അധ�ാപക�െട എ� ഒഴി�ക�

ഉ�്;

(ബി) െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക ത�ിക�െട ഏെത�ി�ം റാ�് ലി�് നിലനി���േ�ാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി േജാലി െച�ി�� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപകെര

�ിരെ����തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സമ� ശി� അഭിയാ� പ�തിയി� അവേശഷി�� െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക��് നിയനമം

ന�കണെമ� ആവശ��ി�േമ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��, സമ�ശി� അഭിയാ� െ�ാജ�്

ഡയറ��  എ�ിവരി�  നി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ി

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ (മലയാളം)�െട ഒഴി�കൾ

1356. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� H1/210/2018, 2947025/2018/G.Edn . എ�ീ ഫയ�ക�െട

ആധികാരികത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഫയലി�  തി�വന��രം ജി�യിെല

എ�.പി.എസ്.എ  (മലയാളം)�െട  169  ഒഴി�കൾ എ�ാണ് ഉ�വി�െത� വിവരം

അറിയി�ാേമാ; ��ത ഫയലിെ� ��ണമായ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.എ (മലയാളം) ത�ിക�െട 10 വ�ഷെ� ഒഴി�ക�

സംബ�ി� വിശദമായ വിവരം തീയതി ,വ�ഷം സഹിതം നൽ�േമാ;

(സി) പഴയ റാ�് ലി�് നിലവിലി�� സമയ�് ��ത ത�ികയി� 169 ഒഴി�ക� ഉ�ായി�െ��്

വിവരാവകാശനിയമ�കാര�� അേപ�ക��് മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) 169  േവ��സിയി�  47  എ�ം ഒഴിെക�� േവ��സി�െട ഉ�വം കെ��ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ഓഫീസി�  ഒഴി�ക�  വ�� ത�ിക

േരഖെ����തി�� രജി�റിെ� 2010 വ�ഷം �ത�� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�േയാ െക.എസ്.ആ�.െലേയാ ഏത് ച� �കാരമാണ്  122

േവ��സിക� പഴയ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക�ാെത മാ�ിെവ�ത് എ�ത് അറിയി�ാേമാ;

എ�ി� ��ത തീ�മാനം ൈകെ�ാ� ഫയലിെ� ���മായ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; നീ�ിെവ�

122 ഒഴി�ക� പഴയ റാ�് ലി�ി� നി�ം നിക�ാ� നിലവി� വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�



ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത  122  ഒഴി�ക�

കാലഹരണെ�� പഴയ ലി�ി�  നി�ം നിക�ാ�  ബ�.  െക.എ.ടി.�െട ഉ�രവ് �കാരം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക�െട നിയമനാംഗീകാരം

1357. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ�ഡഡ് ��കളി�  നിയമനം േനടിയ

അ��ാപക�െട നിയമനാംഗീകാര�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  എ�

അ��ാപക��് ഇ�വെരയായി അംഗീകാരം ന�കിയി��്;  ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� എ�.പി �� ടീേ��് റാ�് ലി�്

1358. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� എ�.പി,�� ടീേ��് റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് ��ത

ലി�് നിലവി�  വ�െത�ം ഇതി�  നി�ം എ�േപ��് നിയമനം ന�കി എ�തിെ��ം

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  എ�.പി��  ടീേ��ിെ� എ� ഒഴി�കളാണ് ഇേ�ാ�  നിലവി��െത�്

വ��മാ�േമാ;  �തിയ അധ�യനവ�ഷ�ി���് ��ത ഒഴി�ക�  നിക�വാ�  പാല�ാട്

ഡി.ഡി.ഇ.�് സ��ാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ.��ക�

1359. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സി.ബി.എസ്.ഇ.  ��ക�  ആരംഭി��തിന്

എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട്,  മല�റം ജി�കളി�  നി�ം സി.ബി.എസ്.ഇ.  അംഗീകാര�ിനായി എ�

അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ�കളി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പി.ടി.എ.�ം എസ്.എം.സി.�ം അവാ��കൾ



1360. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല പി.ടി.എ.  �ം എസ്.എം.സി.  �ം സ��ാ�  ഏ�െ���ിയി��

അവാ��കൾ ഏെതാെ� തല�ിലാണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവാ��ക� ന���തിന് �േത�കം മാനദ��� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

പരീ� എ���തി�ളള സഹായിെയ നി�യി��തിെ� മാനദ���

1361. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ� എ���തി�ളള സഹായിെയ നി�യി��തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�ാം തരം പരീ� എ��� വിദ�ാ��ിക��് സഹായി ആയി നിേയാഗി��ത് ഏത് �ാ�ി�

പഠി�� വിദ�ാ��ികെളയാണ്;

(സി) സഹായിെയ വ�് പരീ� എ�താ�  അ�ഹത�� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ി�െട പരീ��ം

സഹായി�� വിദ�ാ��ിക�െട പരി��ം ഒേര ദിവസം വ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത്

സഹായി ആയി പരീ� എ��� വിദ�ാ��ി�് തെ� സ��ം പരീ� ന�ായി എ���തിന്

വിഘാതമാെണ�തിനാ� ഇ�രം സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സഹായിെയ വ�് പരീ� എ��േ�ാ�  ഏ� വിദ�ാ��ി�് േവ�ിയാേണാ സഹായി പരീ�

എ���ത് ആ വിദ�ാ��ി പറ�� ഉ�ര�� തെ�യാണ് സഹായി എ���ത് എ�് ഉറ�്

വ��ാ� നിലവി� സംവിധാന��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) സഹായിെയ വ�് പരീ� എ��� സ�ദായം ��പേയാഗം െച��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഓ�ിസം പാ��്

1362. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  ബജ�ി�  ക��� മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� ഓ�ിസം പാ��് ആരംഭി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട�ം ആ�.ഡി.ഒ.�െട�ം േപരി� വ�ാജ ഉ�രവ്

1363. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എറണാ�ളം ���ി�രയി�  25  െസ�് �മി നിക�ാനായി ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട�ം

ആ�.ഡി.ഒ.�െട�ം േപരി�  വ�ാജ ഉ�രവ് ഇറ�ിയ സംഭവ�ിെല അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നിയമവി��മായ ഇ�രം കാര��� കെ���തിന് റവന� വ��ി� നിലവി�� സംവിധാനം

എ�ാണ്;

(സി) ��ത േകസ് വിജില�സിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ  ;  റവന� വ��ിെല ജീവന�ാ�െട

ഒ�ാശയി�ാെത ഇ�രം വ�ാജ ഉ�ര�ക� ഉ�ാ�വാ� സാധ�മെ��ിരിെ� ഇ�ാര��ി�

സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം പാ��തി മി� �ിതിെച�� �മി

1364. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നാഷണ�  െട�്ൈ��  േകാ��േറഷന് കീഴി�  �വ��ി� വ�ി�� െകാ�ം പാ��തി മി�

�ിതി െച�� �മി റവന� വ��ിെ� ഉടമ�തയി��താേണാ;ആെണ�ി�  എ� െഹ��

�മിെയ�ം, ഏെത�ാം സ�േ� ന��കളിലാ��െത�തിെ��ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േബാ�്-ഇ�-ലാ�്

1365. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി �ടി�ിക വ��ിയതിനാ� േബാ�്-ഇ�-ലാ�് ആ�ി മാ�ിയ �മി ��ത �ടി�ിക �ക

പലിശ സഹിതം തിരി�ട�ാ�  തിരിെക വി�ന�കാ�  വ�വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

നടപടി �മ�� എ�ാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� �മി തിരിെക ന�കാ� സമ��ി� അേപ�ക� വ�ഷ�േളാളം നടപടിെയ��ാെത

െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�നി�തി

1366. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നി�തി കണ�ാ��തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �നി�തി�െട നിര�് നി�യി��ത് �മി�െട സ�ഭാവം,  വി�തി എ�ിവ അ�സരി�ാേണാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  നിലവി�� �നി�തി�െട നിര�ക�  എ��ത�  �ാബല��ി�  ഉ�താണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) �നി�തി പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

താ��് �ന:സംഘടന

1367. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ താ��ക� �പീകരിേ��ത് സംബ�ി�് കള��മാ�െട റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താ��് �ന:സംഘടന സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് ലാ�് റവന�

ക�ീഷണേറ�് തല�ി�  �പീകരി� ടീമിെ� നാളി�വെര�� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ താ��ക�  �പീകരി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് �േത�കം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� നൽ�േമാ ?

വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട ശ�ളം

1368. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെല വിേ�ജ് അസി��് ത�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത േലാവ�  ഡിവിഷ�

�ാ��ിന് �ല�മായതിനാ�ം വിേ�ജ് ഓഫീസിെല എ�ാവിധ നി�തി�ം പിരിെ����തിന്

അധികാരം ന�കിയിരി��തിനാ�ം വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട ശ�ള�ി�  മാ�ം

വ���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ആവശ�മായ �േമാഷ� ലഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി�െട ന�ായവില

1369. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട ന�ായവില എ�ാണ് നട�ി� വ�ത് ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം �മി�െട ന�ായവില വ��ി�ി�ി�േ�ാ ; എ�ി� ഏെതാെ�

വ�ഷ�ളി� എ� ശതമാനം വീതം വ��നവ് വ��ി ;

(സി) ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�ിെ�റ അടി�ാന�ി�  2019  ഏ�ി�  ഒ�ിന് നിലവി�  വേര�

�മി�െട ന�ായവില നട�ിലാ��ത് നീ�ിവ�ി�േ�ാ ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ് ;

(ഡി) ന�ായവില വ��നവ് നട�ിലാ��തിന് ഉ�ായ കാലതാമസം�ലം എ� ല�ം �പ�െട

വ�മാന ന���ായിെയ�റിയി�േമാ?



വിേ�ജ് മാ�വലിെ� പരി�രി� പതി�്

1370. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് വിേ�ജ് മാ�വലിെ� പരി�രി� പതി�്

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം ഏെതാെ� സ��ിഫി��ക�  ന���തിനാണ് വിേ�ജ് ഓഫീസ��്

അധികാര�ളളത്;

(സി) �റേ�ാ�് ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ� �മി സംര�ി��തിന് വിേ�ജ് ഓഫീസ� ക�വീനറായി

ജനകീയസമിതി �പീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�ളള

നപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� അതി��ി നി�ണയം

1371. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല നീല�റി�ി ഉദ�ാന�ിെ� അതി��ി നി�ണയ�മായി ബ�െ��്

റവന� വ�േ�ാ റവന�-വനം വ��ക�  സം��മാേയാ സ�ീകരി�വ��

നടപടിക�/പരിേശാധനക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നിേയാഗി�െ��ി�� െ�ഷ�� ഓഫീസ�െട അധികാര��, �മതലക�

എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ?

ഒഴി�ിെ��� കേ�� �മി

1372. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി കേ��ം വ�ാപകമായി നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� െഹ��  �ലമാണ് കേ�റിയതായി കെ��ിയി��െത�ം ഏത് ജി�യിലാണ്

ഏ��മധികം കേ��ം നട�ി��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �മി കേ���ിെ� േപരി� നിലവി� എ� േക�ക�െ��ം കേ�റിയ �മിയി� എ� �മി ഈ

സ��ാ� നിലവി�വ�േശഷം ഒഴി�ിെ���ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

കേ�� �മി തിരി�പിടി�വാ� നടപടി

1373. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സ��ാ�  �മി  ,  സ��ാ�  �റേ�ാ�് �മി  ,

വ��ിക�ം സ�കാര� �ാപന��ം അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി  ,

ഉടമ�രി�ാെത അന�ാധീനെ�� �മി എ�ിവ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�

അതിനാ�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) കേ�� �മി തിരി�പിടി�വാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ; ��ത നടപടികൾ വിജയ�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

സ��ാ� �മി, കേ���മി എ�ിവ സംബ�ി� രജി��

1374. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി, കേ�റിയ �മി എ�ിവ സംബ�ി� രജി�� ജി�, താ��്, വിേ�ജ് തല�ി�

ത�ാറാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��പ് ഇ�രം ഒ� രജി��  ത�ാറാ��തിന് സ��ാ�തല�ി�  നട�ിയ �മം

പരാജയെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മിയിെല കേ��ം

1375. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മിയിെല കേ��ം ഒഴി�ി���മായി ബ�െ��് ൈകെ�ാ� നടപടിക� �മി�െട

കണെ���ി�ം റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തി�ം മാ�ം ഒ���തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) �റി�ി വന�ജീവി സംര�ണ േമഖലയിേലതട��� സ��ാ�  �മി,  കേ���ാരി�  നി�ം

ഒഴി�ി��തിന് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ണി�ര വിേ�ജിെല ത�ീ��ടം

1376. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ��ണി�ര വിേ�ജി� ത�ീ��ടമായി എ� നില�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജി� എേ�ാെഴ�ി�ം ത�ീ��ടമായി�� നിലം �രയിടമാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

എ� നിലം എേ�ാഴാണ് മാ�ിയെത�ം ആരാണ് ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിറ�ിയെത�ം

ആ�െട േപരി��ായി�� നിലമാണ് ഇ�ര�ി�  മാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഈ വിേ�ജിെല  25  െസ�് �ലം നിക�ാനായി ഈയ��കാല�് ക�ീഷണ�െട�ം

ആ�.ഡി.ഒ�െട�ം േപരി� വ�ാജ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാെയ�ം ആെരാെ�യാണ് ഈ വ�ാജ

ഉ�ര��ാ��തിന് പി�ി� �വ��ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ാജേരഖ നി��ി�� സംഘ�ിന് റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശ ഉെ��തിന്

െതളി�ക�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� ഇതിനകം സ�ീകരി��ം ഇനി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി���മായ

ശി�ാ നടപടിക� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ണി�ര വിേ�ജിെല അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി�  േകരള�ിെല മേ�െത�ി�ം വിേ�ജി�

വ�ാജേരഖ നി��ി� ത�ീ��ടമായി�ളള നിലം �രയിടമാ�ിയി�േ�ാെയ�് സമ�മായ

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ചി��നാ� വിേ�ജിെല �മികേ��ം

1377. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ചി��നാ�  വിേ�ജി�  2000-ന് േശഷം എ� ഏ��  സ��ാ��മി

സ�കാര�വ��ിക�ം സ�കാര�ക�നിക�ം സ�കാര��ാപന��ം കേ�റിയി�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ; കേ���ാ�െട പ�ിക�ം കേ�റിയ �മി�െട വി�തി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� കേ����  ഒഴി�ി�് �മി തിരിെ���െവ�് അറിയി�ാേമാ;  ഒഴി�ി�

കേ���ാ�െട പ�ിക�ം �മി�െട വി�തി�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിേ�ജി� കേ�����് ഒ�ാശ െച� റവന� ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാെണ�ം

ഇവ�െ�തിെര ഈ സ��ാ�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �മികേ��ം സംബ�ി�്  2019  േമയ് മാസം േദവി�ളം സ�കള��  റവന� വ��മ�ി�്

ന�കിയ റിേ�ാ��ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

�രഹിതരായ ��വ� േപ��ം �മി

1378. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നാളി�വെര എ� േപ��ാണ് പ�യം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�യ�ിനായി എ� അേപ�ക� അവേശഷി���് ;

(സി) സം�ാന�് എ� �രഹിത�െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എ� െഹ�� �മിയാണ് കേ�റിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;കേ�� �മി തിരി�്

പിടി�് �രഹിതരായവ��് ന�കാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ ;



(ഇ) ഈ സ��ാറിെ� കാലാവധി��ി��െ� �രഹിതരായ ��വ�  േപ��ം �മി ന�കാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

പ��� മ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

1379. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ���  മ�ല�ിെല പ�യ വിതരണ�മായി

ബ�െ�� �മി��ം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി പരാതിക� പരിഹരി�് എ� േപ��് പ�യം വിതരണം െച�ാ� കഴി�;

(സി) ഇനി എ� േക�കളാണ് നിലനി���ത്;  ഇവ പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�യ വിതരണ�ിെ� �േരാഗതി

1380. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�യ വിതരണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1964  -  െല �മി പതിവ് ച��ളി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ് വ��ിയെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈകവശ�ിലി�ാ� �മി പതി�കി�� സംഗതിയി�  ൈകമാ��ി�� കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പ�യ �മിയി� ഉടമ�ർ ന�വളർ�� മര��െട അവകാശം അവ�� തെ� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െപരി�ാം �ടിയിെല ആദിവാസിക�െട ദീ�ഘകാലമാ�� ���ം പരിഹരിേ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ പ�യ��

1381. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ വിേ��കളായ ��ാ�, ക��ളം,  േകാ�കാ�,

വിഴി�ം എ�ിവിട�ളി�  തീരേദശ പ�യ���ായി ഓേരാ വിേ��കളി�  നി�ം കി�ിയ

അേപ�ക� എ�; ഇതി� സ�െ�യ�മാ� അളവ് കഴി�് റിേ�ാ��് ന�കിയവ എ�െയ�ം



സ�െ� കഴി�് വിേ�ജ് ഓഫീസ�  റിേ�ാ��് ന�കിയവ എ�െയ�ം വിേ�ജ് തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� അേപ�ക�െട ലി�് പ�യം ന���തി�� �േത�ക അ�മതി�ായി സ��ാരി�

സമ��ി�ി��്;  �േത�ക ഉ�രവിനായി ഓേരാ ഫയ�ം സ��ാരി� സമ��ി� തീയതി

വ��മാ�ാേമാ;  ഈ തീരേദശ പ�യ��  ന���തിന് കാലതാമസം വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ി� ഒ� തീരേദശ

പ�യ�ി� േപാ�ം അ�മതി ന�കിയി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �സ് �ത തീരേദശ

പ�യ�� സമയബ�ിതമായി ന��വാ� നടപടി എ��േമാ;

(ഡി) എ�ി� േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ പ�യ�� എ�േ��് ന�കാനാ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

ഹാരിസ� �ാേ�ഷന് ൈകമാറിയ േതാ���െട കരം

1382. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  �ാേ�ഷന് ൈകമാറിയ േതാ���െട കരം സ��ാ�  തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി� മാ�േമ സ�ീകരി�ാ� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി െത�ലയി� ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷ� റിയാ

എേ��ിന് ൈകമാറിയ  200  ഏ��  �മി�െട കരം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന്

ഉ�രവാദിക� ആെരാെ�യാണ്; അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റിയാ എേ��് സംബ�ി�് േകാടതി എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ  ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��ത �മിയി�  നി�ം മരം �റി�് കട�ിയതാ�� പരാതിയി�  അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ

?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ക�ഷക�െട പ�യ അേപ�ക�

1383. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളിലായി 1977 � ��പ് വന�മി�ം, റവന� �മി�ം

െെകവശം വ�് �ഷി െച�് ജീവി� വ�� ക�ഷക�െട പ�യ അേപ�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ര�ി�  പ�യം ലഭി��തി� േവ�ി�� എ� അേപ�കളാണ് സ��ാരി�

ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� േപ��് പ�യം ലഭ�മാ�ി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമപരമായി പ�യം ലഭി�വാ�  അ�ഹത�� ഇവ��് പ�യം ന��തി�  കാലതാമസം

ഉ�ാ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) കാലതാമസെമാഴിവാ�ി പ�യം േവഗ�ി�  ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� പ�യ വിതരണം

1384. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി�  എ� ��ംബ���്

പ�യം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� ��ംബ���് നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി പ�യം ന�കാ�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

െപാഴി�രി� പ�യ വിതരണം

1385. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� �ള�� പ �ായ�ിെല തീര�േദശമായ െപാഴി�രി�

2016� േശഷം എ� ��ംബ���് പ�യം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാഴി�രി�  ഇനി എ� ��ംബ���് പ�യം ന�കാ�െ��് അറിയി�ാേമാ;  അവ�െട

േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) പ�യവിതരണ�ിന് ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��  ഏെതാെ�െയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�യ�മിയിൽ നി�ം മരം �റി�ാ�� അവകാശം

1386. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� �മിയിൽ പ�യ�ൾ നൽ�േ�ാൾ പ�ികയിൽ േരഖെ���ിയി�� മര�ൾ ഒഴിെക ��ത

പ�യ �മിയിൽ പി�ീട് വള��േതാ അെ�കിൽ ന�പിടി�ി�േതാ ആയ മര�ൾ പ�യ ഉടമ�്

�റി��തിന് റവന� വ��ിെ� �ടാെത വനംവ��ിെ��ം അ�മതി ആവശ�മാേണാ;ആെണ�ിൽ

ഇ�രം മര�ൾ �റി��തിന് വനംവ��ിെ� അ�മതി ആവശ�മാെണ�് ഏ�

നിയമ�ിലാണ്/ച��ിലാണ് പാരാമശി�ിരി��ത്;



(ബി) പ�ികയിൽ േരഖെ���ിയി�� മര�ൾ ഒഴിെക റവന� പ�യ �മിയിൽ വള�� മര�ൾ സ�യം

വളർ�േതാ അെ��ിൽ ന�വളർ�ിയേതാ ആയ മര�ളാെണ� �ിരീകരണം നൽകാൻ

�മതലെ�� റവന� ഉേദ�ാഗ�ൻ ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) റവന� പ�യ �മിയിൽനി�ം ഉടമ�ന് ഇ�രം മര�ൾ �റി�ാൻ അ�മതിനൽകാ�� �ർ�

അധികാരം റവന� വ��ിന് ഉേ�ാ;ഇെ��ിൽ ��ത അ�മതി ലഭി�ാൻ ഏത് വ��ിെനയാണ്

സമീപിേ��ത് ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ �വ��ന�ളിെല വീ�

1387. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�്,  െസ�ംബ�  മാസ�ളിലായി സം�ാന��ായ �ളയ�മായി ബ�െ��

�രിതാശ�ാസ �വ��ന�ളി�  നി��രവാദപരമായി �വ��ി� െകാ�ം താ��ി��െ��

പാരി��ി വിേ�ജ് ആഫീസിെല റവന� ഉേദ�ാഗ�െന സംബ�ി�് ജന�തിനിധി�െട പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന�േളാട് അപമര�ാദയായി െപ�മാ�ക�ം ജന�തിനിധികെള ആേ�പി�ക�ം െച�

��ത ഉേദ�ാഗ�െ� ���ികെള സംബ�ി�് ജന�തിനിധി ന�കിയ നിേവദനം

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ഈ ര�് വിഷയ��  സംബ�ി�് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

��ത ഫയ�ക� തീ��ാ�ിേയാ എ�ം തീ��ാ�ിെയ�ി� അ�ിമ നടപടി എ�ായി�� എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ പ�തി

1388. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ

പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� �വ��ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി�� പ�തിക�

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

റിവർ മാേനജ് െമ�് ഫ�് ���ിക�

1389. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  ഏെത�ാം

പ�തിക�  റിവർ മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ ഉ�െ���ിയി��്;  ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�

അംഗീകരി�ി��്; അംഗീകരി� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഭാരത�ഴ�മായി ബ�െ��് എ� ���ികൾ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) റിവർ മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ ഉ�െ�� ���ിക�െട സാേ�തികപരിേശാധനാ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�േമാ  ;  ��ത ���ികൾ അടിയ�രമായി നട�ിലാേ��താെണ�ി� ആയതി��

അ�മതി ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) െപാ�മള �ാമപ�ായ�ിെല െത�ര�് വടേ���് കട��ി �ഴ�െട ഇട�കര സംര�ണം

എ� പ�തി റിവർ മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) �ീ�ർ�ാ ഭഗവതി േ��ം �ിതിെച�� ഭാരത�ഴ�െട വല�കര ഇടി�േപാ��ത്

തട��തി�� നിർേദശം റിവർ മാേനജ് െമ�് ഫ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�ം ��ത വിഷയം ക�ി�ി

പരിഗണി�ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ; ആയതി�� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിയ ���ിക�

1390. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� റിവ�

മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിയ ���ികളി�  എ�െയ�ം ���ിയാ�ിയി��്  ;

ഇനി ഏെത�ാം ���ിക� ���ിയാ�ാ� ബാ�ി��് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി� ��ത ഫ�് �േഖന 2019-20 വ�ഷ�ി� നട�ിലാ��തിന്

ഉേ�ശി�ി�� ���ിക� ഏെത�ാം ; വിശദാമാ�േമാ ?

ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െമാടവ��ടവ് നട�ാലം

1391. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം

���ികളാണ് നാളി�വെരയായി െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല െമാടവ��ടവ് നട�ാലം നി��ി��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�്

നാളി�വെരയായി ���ി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം ഇ�ാര��ി�

എ�ാണ് തട�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �� വ�ഷ�ിലധികമായി പല തട���  ഉ�യി�് ���ി ആരംഭി�ാ� ��ത പാലം

നടപടി�മ��  അടിയ�രമായി ���ിയാ�ി നി��ാണം ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ടി പാല�ിേനാെടാ�ം ഭരണാ�മതി ന�ിയ ഏെത�ാം പാല��െട ���ി ���ിയായി;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇതിന് േശഷം റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് പാല��  നി��ി��തിന് വിവിധ

മ�ല�ളി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) മല�റം ജി�യിെല റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് മ�് ജി�കളിെല ���ിക��ായി

െെകമാറിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പാലേ�ാട് �ഴ�െട അഴി�ഖം ��ജ് െച��തിന് നടപടി

1392. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല പാലേ�ാട് �ഴ�െട അഴി�ഖ�് മണ� അടി��ത് കാരണം മണ� തി�യി�

ത�ി വ���ം േബാ�ക�ം മറി���ം അപകടമരണ��ം കണ�ിെല��് മണ�  ��ജ്

െച��തിന് റവന� വ��് �േഖന, റിവ� മാേനെ��് ഫ�ി� ഉ�െ����തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�മി നിക��തിന് അ�മതി

1393. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ���നാട് വിേ�ജിെല �ീ�് േ�ാ���ീസ് ൈ�വ�് ലിമി� ഡ് എ� റിയ�

എേ��് ക�നി�െട പതിന�് ഏ�� �മി നിക��തിന് കള��െട ഉ�രവ് റ�ാ�ി റവന�

വ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ�കാരം ത�ാറാ�ിയ േഡ�ാ ബാ�ി� ഈ �മി നിലമായി�ാേണാ

േരഖെ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഇ�ാര��ളി�  അഡ�േ��് ജനറലിെ� നിയേമാപേദശം നിരാകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത നിലം നിക��

1394. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���് നാ�ി�  15  ഏ��  നിലം നിക�ാ�  �മാഫിയ�് അ�വാദം ന�കിയത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േഡ�ാ ബാ�ി� ��ത �മി നിലമായി�ാേണാ േരഖെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് അഡ�േ��് ജനറലിെ� ഉപേദശം േതടിയേശഷമാേണാ എറണാ�ളം ജി�ാ

കള�� �മി�െട തരം മാ��തി�� അ�മതി നിേഷധി�ത്;

(ഡി) റവന� മ�ി അറിയാെത റവന� അഡീഷണ�  െസ��റി സ��ീസി�  നി�ം വിരമി��തിന്

െതാ�് ��് ജി�ാ കള��െട ��ത ഉ�രവ് റ�് െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ ഉ�രവ് റ�് െച��തിന് ��് നിയമവ��ിെ� അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ���ി�ര �മി ത�ി�് േകസിെല അേന�ഷണ തീ�ത ���് നാ�ിെല �മി സംബ�ി�

വ��തല അേന�ഷണ�ി� കാണി��ി� എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

വ�ാജേരഖ ഉപേയാഗി�് നിലം നിക��

1395. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാജേരഖ ഉപേയാഗി�് വ�ാപകമായ രീതിയി� നിലം നിക�� നട��തായി

വിജില�സ് നട�ിയ �ാഥമിക പരിേശാധനയി� കെ��ിയി�േ�ാ?

(ബി) ഇ�രം വ�ാജ േരഖക�  റവന� ഉേദ�ാഗ��െട സഹായ�ം ഒ�ാശേയാ�ം �ടിയാണ്

ഉ�ാ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സമ�മായ അേന�ഷണം

സമയബ�ിതമായി നട�ി ���ാെര നിയമ�ിന് ��ി�  െകാ�വ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

���ി�രയിെല ത�ീ��ടം �രയിടമാ�വാ�� വ�ാജ ഉ�രവ്

1396. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�രയി�  ത�ീ��ടം �രയിടമാ�വാ�  ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട വ�ാജ ഉ�രവ്

ത�ാറാ�ിയ േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  വ��ിയ േഭദഗതി�െട മറവി�  നട�� ഇ�രം

ത�ി�ക� സം�ാന�് മെ�വിെടെയ�ി�ം നട�ി�േ�ാ എ�� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ത�ി�കളിൽ റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട പ�ാളി�ം സംബ�ി�് വിശദമായ

അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



െന�വയ� ത�ീ��ടസംര�ണ നിയമം

1397. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ത�ീ��ടനിയമ�കാരം േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��തി�� �വ��നം നിലവി�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;  സം�ാന�് എ�ാ �േദശെ��ം േഡ�ാ ബാ�്

തയാറാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� എ� �ഷിഭവ�കളി�  നാളി�വെര േഡ�ാ ബാ�് �സി�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) േഡ�ാ ബാ�ി� െത�ായ വിവര�� ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��െവ� പരാതി�െട അടി�ാന�ി�

അത് തി���തിനായി ലഭി� അേപ�കളി� വ��മായി തീ��് ക�ി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണനിയമ�ി�  ഈ സ��ാ�  െകാ�വ� േഭദഗതി�കാരം

2008ന് ��് നിക�ിയ െന�വയ�ക�  ഫീസ് ഒ��ി �മവ��രി�ാെമ� നിബ�ന

�കാരം എ� െഹ��/ ഏ�� െന�വയ�ക�/ത�ീ��ട�� നിക��തിനാണ് അ�മതി

ന�ിയത്; ജി� തിരി�് വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) 2008ന് ��് നിക�ിയ െന�വയ�ക�  ഫീസ് ഒ��ി �മവ��രി�ാെമ� േഭദഗതി

��പേയാഗെ����ി�ാെയ�് ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ?

െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം

1398. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിനായി

ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� േഡ�ാ ബാ�ക�  ത�ാറാ��തി�ളള അേപ�ക�  സമയബ�ിതമായി

പരിേശാധി�് തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) നിയമാ��തമ�ാ� നിലംനിക�ലിെനതിെര െപാ�ജന���് പരാതി ന�കാ� എെ��ാം

സൗകര�മാണ് ഒ��ിയി�ളളത്;

(ഡി) ഒ� ദശക�ിലധികം കാലമായി �ഷിെച�ാ� �മി�െട തരംമാ�ം ഫീസ് ഇൗടാ�ി

�മവ��രി�� േക�കളി� ഇ�കാരം �മവ��രി�െ��� �മി 50 െസ�ി� ��തെല�ി�

10  ശതമാനം ജലസംഭരണ�ിന് മാ�ി വ�ണമ�് വ�വ� െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം



ന�കാേമാ?

േദശീയ പാത വികസന�ിനാ�� �മി ഏെ���ൽ

1399. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത 66 നാ�വരി പാതയാ��തിന് കാസ�േകാഡ്, ക�� എ�ീ ജി�കളിെല സ�കാര�

വ��ികളി� നി�ം എ� െഹ�� �മി ഏെ���െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� െഹ�� �മി�് വില ന�കി ഏെ���� ���ിയാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ ?

ൈവ�ം - െവ�� േറാഡ്

1400. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈവ�ം  -  െവ�� േറാഡ് വീതി��ി �ന� നി��ി��തിന്

ആവശ�മായ �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം റിക�ിസിഷ�

ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� �മി ഏെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിെല�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി വലിയപാലം നി��ാണ�ിനായി വ� ഏെ����

1401. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി വലിയപാലം നി��ാണേ�ാട് അ�ബ�ി�് അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി വ�

ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാമാ;

(ബി) ഏെ��േ�� വ� അള�് തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� വിേ��കളിെല വ�വാണ്

ഏെ��േ��ത്; ഓേരാ വിേ�ജി�ം ഏെ��േ�� വ���െട സ�േവ ന��ം അള�ം ഉടമ�െട

േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വ� ഏെ����  നടപടിക�  നട�ി�ിെ��ി�  അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ����

പരിഹരി�് എ�േ��് വ� ഏെ���് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ന�കാനാ�ം  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളിമാട് പാലം

1402. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ളിമാട് പാലം നി��ി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�െ�� �ലം

ഏെ���് ന�പരിഹാരം ���മായി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �ല ഉടമക�  ന�പരിഹാരം വ��ി�ി��തിന് േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാല�ിെ� മല�റം ജി�യിെല �മി�് കള��  നി�യി� വില�് �ലം ന�കാെമ�് �

ഉടമക� സ�തപ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഒരി�� േ��് ലവ� ക�ി�ി വില അംഗീകരി� ന��ക�ം ആയത് � ഉടമക� സ�തി�ക�ം

െച� �ിതി�് അത് �നപരിേശാധി�ാ�ം �നപരിേശാധി�് ന�പരിഹാര �ക �റ�ാ�ം

കള���് അധികാര�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കി��റി പാലം അേ�ാ�് േറാഡിനാ�� �ലെമ��്

1403. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി��റി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിനാ�� �ലെമ��്

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ലെമ��് നടപടി�മ�� നീ�േപാ��� �ലം നി��ാണ �വ��ന�� തട�െ���വഴി

�േദശവാസിക��ം നാ�കാ����ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി �ലെമ��്

നടപടി�മ�� ത�രിതെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ�മ� കയ� പാ��്

1404. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപ�മണി� എ�.സി.ആ�.എം.ഐ.�െട ആഭി�ഖ��ി� കയ� പാ��ിനായി അ�വദി�ി��

�മി സ��ാ�  തിരിെക ഏെ���ണെമ�് അഭ���ി�് എ�.സി.ആ�.എം.ഐ.  ഡയറ�ർ

സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിേ��� ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട റിേ�ാ��്  23-12-2017-െല

157/റവന�-�2/2017  ന��  ക�് �േഖന ആവശ�െ��ി��ി�ം നാളി�വെര ടി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

��വ� �രഹിത ��ംബ���ം �മി ന�കാ� നടപടി

1405. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സ��ാ��മി�െട അളെവ�യാണ്;  എ� െഹ��

�മിയാണ് സ��ാ� �റേ�ാ�് �മിയായി വിലയി��ിയി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് വ��ിക�ം സ�കാര� �ാപന��ം അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി��



�മി�െട അളെവ�യാണ്; സം�ാന�് ഉടമ�രി�ാ� �മി�െട അളെവ�യാണ്;

(സി) കാല�ളായി കാട് കയറി�ിട�� �മി�െട അളെവ�;  എ� െഹ��  �മിയി�  കേ��ം

നട�ി��്;

(ഡി) പാ��ാലാവധി കഴി� സ��ാ��മി എ�; നിലവി� �മി ഇ�ാ� ��ംബ��െട എ�ം എ�;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  അന�ാധീനമായി കിട�� ��വ�  �മി�ം അടിയ�രമായി പിടിെ���്

�രഹിതരായ ��വ�  ��ംബ���ം �മി ന�കാ�  എെ�ാെ� സത�രനടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വാഭരണ പാതയിെല േപ�ാ�് കടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� വികസനം

1406. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വാഭരണ പാതയിെല േപ�ാ�് കടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� വികസന�ിന് വ�

ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി; എ� െസ�് വ�വാണ് അേ�ാ�് േറാഡിനായി

ഏെ��േ��ത്;

(ബി) ഏെ��േ�� വ�വിെ� സ�േ� ന��ം അള�ം ഉടമക�െട േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വ� ഏെ���� നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �മി ഏെ����

1407. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��കലാം ശാ�സാേ�തിക സ��കലാശാല�് �മി ഏെ���ലിനാ�� നടപടി

എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ; അവേശഷി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ാ�� പാലം നി��ാണ�ി�� �ലം ഏെ���� നടപടി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;  എസ്  .ഐ  .എ �ഡി ���ിയാേയാ;  �ട�നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കരമന-െവ�റട േറാഡിനാ�� �ലം ഏെ����  നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;ഏെ���� �മി�െട വില നി��യെ� സംബ�ി�ം,  �ട�നടപടിെയ�റി�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�

1408. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈരാ�േപ� ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�  നടപടി ഇ�വെര

���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  എെ��ി�ം നിയമതട�ം ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാ�വികസനം നട�ാ�തിനാ� ഉ�ാ�� ഗതാഗത���� മന�ിലാ�ി ��ത നടപടി

അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ ലാ�ഡ് അക�ിസിഷന് നടപടി സ�ീകരി�വ��ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െനേഗാഷ�ബി� അക�ിസിഷ� രീതി

1409. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� േറാഡ്,  പാലം �ട�ിയ വിവിധ വികസന �വ��ന���ായി �മി

ഏേ��േ��ിവ�േ�ാ�  െനേഗാഷ�ബി�  അക�ിസിഷ�  രീതി അവലംബി��ത് നയപരമായി

സ��ാ� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നി�ബ�ിത �മി ഏെ����  ഉ�രവ്  2013  �കാരം �മി ഏെ���േ�ാ�

നടപടി�മ��  േവഗ�ിലാ�ി ആയത് ���ീകരി�ാ�  അവലംബിേ�� മാ����

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉഭയക�ി അടി�ാന�ി�� �മി ഏെ���� അസാനി�ി�െകാ�� ഏെത�ി�ം ഉ�രവ്

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ക��ാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം

1410. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക��ാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിനായി

�ലം വി�ന�കിയവരി�  ആ�െ��ാമാണ് ന�പരിഹാര�ക ന�കിയി��െത�ം

ആ�െ��ാമാണ് �ക ന��വാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ക ന���തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��� വിേ�ജിെല ��� -െചന�� െെബ�ാസ്

1411. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� വിേ�ജിെല ��� -െചന�� െെബ�ാസ് േറാഡിെ� ��ാം ഘ��മായി ബ�െ��

���ി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ� �ത�ാഘാതപഠനം നട�ണെമ�ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ



വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ാംഘ� �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട�� നി��ി��തിന് �മി

1412. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട��  നി��ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

തി�വന��രം നിേയാജകമ��ിെല വലിയ�റ, ശം��ഖം എ�ിവിട�ളി� അ�ണവാടിക�

�ാപി��തിനായി �ലം നി�േ�ശി�തിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടിക� എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് വലിയ�റ െസ�് േസേവ��് നഗറിെല

െഡയറി െഡവല�െമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി,  ശം��ഖം േപാലീസ് േ�ഷന്

സമീപ�� റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�� �മി എ�ിവ സാ�ഹ�നീതി വ��ിന്

ൈകമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�് ര� വ�ഷം പി�ി�ി�ം യാെതാ� നടപടി���ാകാ�തിനാ�

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�മാരമംഗലം മ��� ഭാഗെ� ജി�ാ അതി��ി �ന�നി��യം

1413. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഇ��ി ജി�ക�െട അതി��ി �േദശമായ �വാ��ഴ താ��ിെല �മാരമംഗലം

മ���  ഭാഗെ� ജി�ാ അതി��ി �ന�നി��യി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശെ� ജന��െട ��ി��് പരിഹരി��തി�� അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിമ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ�� ആഫീസിനായി റവന� �റേ�ാ�് �മി

1414. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.െസ��  ആഫിസ് �വ��ി��തിന് സ��ം �ലം

ഇ�ാ�തിനാ�  പ�ിമ�ം വിേ�ജ് പരിധിയി�  കെ��ിയി�� റവന� �റേ�ാ�് �മി



െക.എസ്.ഇ.ബി. -�് ൈകമാ��തിന് തടസ�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) തടസമിെ��ി�  എ�േ��് �ലം ൈകമാ�ം നടപടി ���ിയാ�ാ�  സാധി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ ?

�ളയ�ി� തക�� �റേ�ാ�് �മിയിെല വീ�ക�

1415. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  സം�ാനെ�ാ�ാെക �റേ�ാ�് �മിയി�  നി��ി� എ� വീ�ക�

തക��െവ�ം ഇ�കാരം വീ� തക�� എ� േപ��് പകരം �മി ന�കിയി��് എ���

വിവരം താ��ടി�ാന�ി� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വീട് ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം ന�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ��്

ന�ിയി�െ��ം ന�ിയി�ിെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഹരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷന് െെകമാറിയ േതാ���െട കരം

1416. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  �ാേ�ഷന് െെകമാറിയ േതാ���െട കരം സ��ാ�  തീ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി� മാ�േമ സ�ീകരി�ാ� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി െത�ലയി� ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷ� റിയ

എേ��ിന് െെകമാറിയ  200  ഏ��  �മി�െട കരം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന്

ഉ�രവാദിക�  ആരാെണ�് അറിയി�േമാ;  അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റിയ എേ��ി� നി�ം കരം സ�ീകരി��ത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി എെ��ി�ം നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത �മിയി� നി�ം മരം �റി�് കട�ിയതാ�� പരാതിയി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പാ�വ�വ� ലംഘി�് ൈകവശം വ�ിരി�� സ��ാ� �മി തിരിെ���വാ� നടപടി

1417. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റവന��മി പാ��ിന് ന�കിയ വകയി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സർ�ാരിന് ലഭിേ�� പാ��ക

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ന�കിയ �മിയി�  �ടി�ികയിന�ി�  എ� �ക പിരിെ���ാ��്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പാ�വ�വ� ലംഘി�് ൈകവശം വ�ിരി�� സ��ാ�  �മി�െട അളവ് ഉ�െ�െട��

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാ�വ�വ� ലംഘി�് സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ിരി�� വിവിധ �ാപന�ളി�  നി�ം

വ��ികളി�  നി�ം പിരി�കി�ാ�� പാ��ടി�ിക എ�യാണ്;  ഇത് പിരിെ���ാ�

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

(ഇ) പാ�വ�വ� ലംഘി�് ൈകവശം വ�ിരി�� സ��ാ� �മി തിരിെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പാ��ടി�ിക ഈടാ�ാ� നടപടി

1418. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ�വ�വ� ലംഘി�് േകാടിക�  വിലമതി�� സ��ാ��മി െെകവശം വ�ിരി��

വ��ിക�െട�ം സംഘടനക�െട�ം വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി� നി�ം ഈടാേ�� പാ��ടി�ിക കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിയമാ��തം ലഭിേ�� പാ��ടി�ിക ഈടാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് െവളിെ���േമാ?

പാ��ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

1419. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി�ി�ം സ�കാര� വ��ിക� ൈകവശം വ�ിരി�� േകാടിക� വിലമതി��

റവന� �മി തിരിെ����തി�ം പാ��ടി�ിക പിരിെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ടി�ിക ഇന�ി� പിരി�കിേ�� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാ��ടി�ിക ഈടാ�വാ� സ�ീകരിേ�� നടപടിക� നി�േ�ശി�വാ� േജായി�് ലാ�് റവന�

ക�ീഷണ�  കൺവീനറായി ഒ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത സമിതി�െട



�പാ�ശക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇവ നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല �ളയാന�ര ധനസഹായം

1420. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി� മഹാ�ളയ�ി� വീ�ക��ം വീ�പകരണ���ം നാശം സംഭവി��ം

യഥാസമയം അേപ� സമ��ി�ാ�  സാധി�ാ��മായവ�  ���  കള���് സമ��ി�ി�ളള

അേപ�ക� പരിേശാധി�് അ�ഹരായ ��വ�േപ��ം ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െെവകി സമ��ി� അേപ�ക� പരിഗണി��തിന് ��� ജി� കള���് �േത�ക അ�മതി�ം

നി�േ�ശ�ം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയം �ല��ായ നാശന�ം

1421. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം �ലം ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�ായ നാശന��ിെ� കണ�ക�

തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാശന����� ന�പരിഹാരം എ� േപ��് ന�കിയി��്;  ആ�െ�ാെ�;  കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ� േപ��് ഇനി�ം ന�പരിഹാരം ന��വാ�െ�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

പതിനായിരം �പ ധനസഹായം

1422. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല െവ�െ�ാ��ി� വീ�ക��് നാശന�ം ഉ�ായി��വ��് പതിനായിരം �പ വീതം

ന��� ധനസഹായം എ� േപ��് ന�കിെയ�് ജി� തിരി�� കണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�നംതി� ജി�യിെല തി�വ�,  മ���ി താ��കളിെല വിേ�ജ് തിരി�� കണ�ക�

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� വീ�ക��് നാശന�ം

1423. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018 െല �ളയ�ി� വീ�ക��് നാശന�ം സംഭവി�തിന് ന�പരിഹാര�ിനായി തി�വ�

താ��ി� നി�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയബാധിത��� സഹായം എ� േപ��് ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിരണം �ാമപ�ായ�ി�  നി�് സമ��ി�  350  ഓളം അ�ീ�ക�  കാണാതായി എ�ളള

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ച�നാേ�രിയി� �ളയം �ല��ായ നാശന����് സഹായം

1424. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി താ��ി� ഈ കഴി� �ളയം �ല��ായ നാശന����് സഹായ�ിനായി

എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അേപ�യി� എ�െയ��ിന് തീ��് ക�ി�ി��്;

(സി) വീ�ക� ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നശി�ത് സംബ�ി� അേപ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� എ�െയ��ിന് സഹായം അ�വദി�ി��്;

(ഇ) ച�നാേ�രി-  ആല�ഴ േറാഡ് �റേ�ാ�ി�ം മ��റേ�ാ�കളി�ം താമസി�� �ളയെ��തി

അ�ഭവി� ആ�ക��് �തിയ ഭവനം നി��ി��തിന് �ളയാന�ര പ�തിയി�  എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി�  ഉ�ായിരി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

മാ�ക വിേ�ജ്

1425. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല കാ��ിക��ി താ��ിെ� പരിധിയി�� പ�ി�� വിേ�ജ് മാ�ക

വിേ�ജായി ഉയ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

റവന� വ��ിെ� ആ�നിക വൽ�രണം

1426. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റവന� വ��ിെ� ആ�നികവൽ�രണ�ിനായി നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ; ആധാ�

അധി�ിത സവിേശഷ ത�േ��  സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�െകാ�്

ല��മാ�� േന��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നം ��ത� കാര��മ�ം അഴിമതി രഹിത�മാ��തിനായി ഇ

-ഡി�ി�്,  ഇ  -ഓഫീസ്,  ഇ  -േപാസ് െമഷീ�  �ട�ി എെ��ാം ആ�നിക സംവിധാന��

ഏ�െ���ിയി��്;

(സി) �ാ��് ഓഫീസ് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�ം അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തി�ം ഉ� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ് നി��ാണം

1427. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല േമ��റി വിേ�ജ് ഓഫീസ്,  ഇരി�ിളികം വിേ�ജ് ഓഫീസ്

എ�ിവ�െട നി��ാണം സംബ�ി�് റവന� വ��് അധി�ത�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിേമ�്, �ാ� എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് മല�റം റവന� വ��് അധി�ത� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

തിേ�ാടി വിേ�ജ് ഓഫീസ്

1428. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല തിേ�ാടി വിേ�ജ് ഓഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജ്

ഓഫീസാ�ി മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ

?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ൈവദ�തി ബി�ക�

1429. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ൈവദ�തി ബി�ക� േക�ീ�ത രീതിയി� അട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി��ക െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഏേകാപി�ി�് വിവര��  റവന� വ��ിന് ൈകമാ��

നടപടിയാേണാ ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?



ചാല�ടി റവന� ടവറിെ� നി��ാണം

1430. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� ചാല�ടി റവന� ടവ�  നി��ാണം ഇനി�ം

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി� േപാ�യി�� �ല�് റവന� ടവ� നി��ി��തിനായി

നഗരസഭ സമ��ി�ി�� അേപ�യി� അ�മതി ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

േകാലേ�രി മിനി സിവി�േ�ഷ�

1431. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ�ാംഘ�ം ���ിയായി വ�� േകാലേ�രി മിനി സിവി�  േ�ഷെ� ര�ാംഘ�ം

നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�് ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഒ���� വിേ�ജ് ഓഫീസ് 

1432. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ���� വിേ�ജ് ഓഫീസിെന േമാഡൽ വിേ�ജ് ഓഫീസ്ആ�ി ഉയ��ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജ് ഓഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് ആ�ി ഉയ���തിന് ഉ�രവ്

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�ം �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസാ�ി മാ��

���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1433. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളാണ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി�



വ���െത�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളിെല ൈസ��ിംഗ് യ���

1434. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജാഫീ�കളി�  നി�തി�ം ഫീ�ം അട��തിന് �തിയ എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� വിേ�ജാഫീ�കളിലാണ് ൈസ��ിംഗ് യ�ം അ�വദി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഏജ�സിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

വ�ാജേരഖ ചമ��

1435. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ��ണി�രയി�� 25 െസ�് നിലം നിക�ാ� ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട േപരി�

വ�ാജേരഖ ചമ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജേരഖ നി��ി�ത് ലാ�് റവന� ക�ീഷണേറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട അറിേവാെടയാേണാ

എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് സ��ാ� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ?

കിഴേ�േകാ�യിെല കേ��ം ഒഴി�ി�ാ� നടപടി

1436. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴേ�േകാ�യിെല സംര�ണമതിലി����� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഉടമ�തയി��

72.250 െസ�് �ല�ം േകാ�മതിലിന് ���� അനധി�ത െക�ിട��ം െപാളി�് മാ�ി ഒഴി�ി�്

ൈപ�ക�ാരകെ��ം തല�ാനനഗരി�െട മേനാഹാരിതെയ�ം സംര�ി�� നടപടി റവന�

വ��് ൈവകി�ി��തിെ� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��ാ� �ലം ൈകേയറി ക�വട�ാപന��ം താമസസൗകര��ം ഒ���വ��് സ��ാ�

െചലവി� �നരധിവാസനടപടിക� ���ീകരി�േശഷേമ ൈകേയ�ം ഒഴി�ി��തി�� നടപടി



�ട� എ�താേണാ സ��ാ� നയെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിടെ� പാ��� സ��ാ� റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� �മി അനധി�തമായി ൈകയട�ി ക�വട�ാപന�� നട�ിവ��വ��് സ��ാ�

ഉ�രവാദി�േ�ാെട തിരി�ട�� േലാ� �േഖന സഹായം ഒ��ി സ�േമധയാ ക�വട�ലം

കെ��ാ� അവസരെമാ��േമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭ�് ൈകമാറിയി�� �റി�് ബം�ളാവ്

1437. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി നഗരസഭ�് ൈകമാറിയി�� �റി�് ബം�ളാവ് ഉപേയാഗി��തിെല വ�വ�ക�

ഇളവ് െച��തി�േവ�ി നഗരസഭ അധി�ത� റവന� വ��ിന് ന�കിയ നിേവദന�ി� റവന�

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) 150/P3/2017/റവന� എ� ഫയലി�  ക�ീഷണ�  ഓഫ് ലാ�് റവന�,  മല�റം കള��

എ�ിവ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ; ഫയ� േകാ�ിക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� നിേവദനം എ�ാണ് റവന� വ��ിന് ലഭി�ത്;  റവന� വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ളയാന�ര ധനസഹായം

1438. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� കിണ� ന�െ��വ��് പരമാവധി ധനസഹായമായി ലഭി�� ആയിര�ി അ�റ്

�പ വളെര അപര�ാ�മായതിനാ� ഈ �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വീടിെ� സംര�ണ ഭി�ി തക��വ��് നിലവി� ധനസഹായ�ിന് അ�ഹതയി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ളയം ഏ��ം ��ത� ബാധി� താമരേ�രി താ��് പരിധിയി� ഇേ�ാ�ം

ഭീഷണി നിലനി��� എ�് റവന� അധികാരിക�  റിേ�ാ��് െച�ി��  54  വീ�ക��്

സ��ാ� എെ��ി�ം പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല തരി��മി

1439. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�� തരിശായി കിട��

�മി�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത �മി ഏെത�ാം വ��ക� ആവശ�െ��ിരി��െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി�� െക.െഎ.പി.  േകാം��് �ാപി�ി�� �ലം റവന�

വ��ിെ� അധീനതയിേല�് മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇവിെട മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എ�.�. ലഭി��തി�ളള അേപ�ക�

1440. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആ�.ഡി.ഒാ.  ഓഫീ�കളി�  െക.എ�.�.  ലഭി��തി�ളള എ�

അേപ�കളാണ് തീ��ാ�ാ�ളളത്; ജി� തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�  അടിയ�രമായി തീ��ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ?

"ഒ�രം" ��വ�ഷം ആേഘാഷം

1441. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�വണ ��വ�ഷം ആേഘാഷി�ാ� സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെവ�ം എ�ി� ��ത

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് നട� ��വ�ഷാേഘാഷ പരിപാടി�െട

സംഘാടനം എ�െനയായി��െവ�ം ജി�തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ജി�ാഭരണ�ട�ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  2018  ഡിസംബ�  31ന് കാസ�േഗാഡ് സംഘടി�ി�

��വ�ഷാേഘാഷ�ി�  "ഒ�രം"  എ� േപ� ന�കിയത് േപാെല മ� ജി�കളി�  ന�കിയ

േപ�ക� എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�ര�ി� സംഘാടക സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  ഭാരവാഹിക�

ആെരാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ര�ി�  എെ��ാം പരിപാടിക�  ഉ�ായി��െവ�ം ആെരാെ�യാ� പരിപാടിക�

അവതരി�ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഒ�രം സംഘടി�ി��തി� സംഭാവനയായി കി�ിയ �ക വ��ിക�ം സംഘടനക�ം തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;  ഏെത�ി�ം �ാമ പ�ായ�ക� സംഭാവന ന�കിയി�േ�ാ എ�ം എ�ി�

ഏത് ഫ�ി�  നി�് എ� �കയാണ് ന�കിയെത�ം ഏത് സ��ാ�  ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിലാ� സംഭാവന ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത സ��ാ�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) പരിപാടി� േശഷം ഒ�ര�ിെ� സംഘാടക സമിതി േച��് വരവ്-  െചലവ് കണ�്

അവതരി�ിേ�ാെയ�ം മി�മാെണ�ി� ആ �ക എ�് െച�െത�ം ന�മാെണ�ി� എ�െന

നിക�ിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?



റവന� ക�ീഷണ�െട സീേലാ��ടിയ വ�ാജ ഉ�രവ്

1442. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���ി�രയി�  �മി തരം മാ��തിന് ലാ�ഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട

സീേലാ��ടിയ വ�ാജ ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ആരാണ് ഇതിന് പി�ി��െത�ം ഇ�ര�ി�  േവെറ�ം ഉ�ര�ക�

ഇറ�ിയി�േ�ാെയ�ം കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത���

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിന് പി�ി�  വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��  ഉ�െ��ി�െ��ി�  അവ�

ആെര�ാമാെണ�ം അവ�െട ത�ിക ഏതാെണ�ം അവ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരിെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാജ ഉ�രവ് �കാരം തരം മാ�ിയ ���ി�രയിെല �മി �ർവ�ിതിയിലാ��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് െവളിെ���േമാ?

��ാലം െകാ�ാരം

1443. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാലം െകാ�ാര�ം അതിേനാട�ബ�ി�� �മി�ം ��ിമ േരഖ��ാ�ി ൈക�ലാ�വാ��

�മം ഉ�ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െകാ�ാര�ിെ��ം അ�ബ� �മി�െട�ം അവകാശം ���മാ�ം സം�ാന

സ��ാരി� നി�ി�മാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ാര�ിെ� സംര�ണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

േലാ അ�ാദമി�െട �മി

1444. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േലാ അ�ാദമി �മി വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാ അ�ാദമിയിൽ വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ��ിന�ാെത ഉപേയാഗി�ി�� ബാ�്, റേ�ാറ�് എ�ിവ

ഒഴി�ി��തിനായി നിയമവ��ിെ� അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  എ�ാണ് നിയമവ��ിെ� അഭി�ായം േതടിയെത�ം ഇതി�  നിയമവ��്

എ�ഭി�ായമാണ് ന�കിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?



ആ�വ െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം

1445. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ താ��് കിഴ�ംഭാഗം വിേ�ജിെല േ�ാ�് 29-� റീസ�െ� 59-െല 5 ഏ�� 4 െസ�്

�ല�� െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം സംര�ിത �ാരകം ആ�വാ��

19/01/2017-െല  19/17/സി.എ,ഡി.  ന��  സ��ാ�  ഉ�രവ് േമ�  നടപടിക��ായി

എറണാ�ളം ജി�ാ കള���് ന�കിയതി�േശഷം ടി വ� �യവി�യം െച�വാ� വിേ�ജി�

നി�് ആ�.ഒ.ആ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ�.ഒ.ആ� �കാരം ടി �മി െെകമാ�ം െച�ി�േ�ാ;

(സി) ടി വ�വിെ� നിലവിെല ബി.�ി.ആ�.െ� പക��്, ത�േ�രിെ� പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� ഇൗ �മി�് �നി�തി സ�ീകരി��േ�ാ; ആ�െട േപരിലാണ് നി�തി സ�ീകരി��ത്;

(ഇ) െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലക�ിെ� ��മതി�  സംര�ിത �ാരകമാ�വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

��ാ�, േകാ�കാ�, ക��ളം വിേ��കളിെല സർേ�

1446. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീര�േദശ�് 30 വ�ഷ�ിലധികമായി താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് പ�യം

അ�വദി��തിനായി ��ാ�, േകാ�കാ�, ക��ളം വിേ��കളിെല അ�സർേ�ഡ് ലാൻഡ്

അള��തിന് ആവശ�മായ സർേ� ടീമിെന നിേയാഗി�ി�െ��ി�ം നാളി�വെര ��ത സ�േ�

ടീമിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിനാ� ഈ �േദശ�ളി� സ�േ� നട�ി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ���ി

എ�േ�� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

റീസ�േവ നടപടിക�െട �േരാഗതി

1447. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� റീസ�േവ നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;  നിലവിെല

�ിതിയ�സരി�് എേ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) േകരള �േരഖ നവീകരണമിഷെ� �ാപന ഉേ�ശ�ം വിശദമാ�േമാ; എെ�ാെ� �വ��ന��

ഇതിേനാട�ബ�ി�് നട�� എ�റിയി�േമാ;

(സി) റീസ�േ� സംബ�ി� പരാതിക� തീ��ാ��തിന് ബ�െ�� ച��ി� വ��ിയ േഭദഗതിക�

അറിയി�േമാ ;

(ഡി) റീസ�േ� സംബ�ി� പരാതിക� തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) റീസ�േ� ���ിക�െട ഏേകാപന�ി�ം കാര��മമായ നട�ി�ി�മായി സ�േ�

ഡയറ�േറ�ി� എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഒ��ിെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�� ൈസബ� പാ��്

T 1448.�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ��� മ�ല�ിെല ക�� ൈസബ� പാ��ിന് കെ��ിയ ഐ.ടി.  വ��ിന് കീഴി��

�ലം  (എരമം ��പാറ)  കി���് ൈകമാ�� നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ�/തഹസി�ദാ� വിതരണം െച�� വിവിധ സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി

1449. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ�/തഹസി�ദാ�  വിതരണം െച�� വിവിധ സ��ിഫി��ക�െട കാലാവധി

വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ���, ഇതര ആവശ��� എ�ിവ�് വ�ത�� കാലയളവാേണാ ഉ�ത്;

(ബി) വ�ത�� ആവശ����് വ�ത�� കാലാവധിയാെണ�ി�  ജാതി സ��ിഫി��്,  േന�ിവി�ി,

വ�മാനം എ�ീ സ��ിഫി��ക�െട വിവിധ ആവശ���െട കാലാവധി എ�െയ�്

പ�ിക�പ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

കലവറ വിപണന േക���

T 1450.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കലവറ വിപണന േക��� നിലവി� എവിെടെയ�ാം �വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക��ളി�  നി�ം ലഭ�മാ�� സാധന��  ഏെത�ാമാെണ�ം അത്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� വീട് ന�െ��വ��് സഹായം



1451. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷ��ായ മഹാ�ളയ�ി�  വീട് ന�െ��വ�െ��ാം ആവശ�മായ ആശ�ാസം

�ദാനം െച�േതാ; ആയതിെ� വിശദവിവര�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) ആശ�ാസധനസഹായമായി പതിനായിരം �പ വിതരണം െച�തിെ� മാനദ���

വ��മാ�േമാ;

(സി) െവ�െ�ാ��ി� വിവിധ സ��ിഫി��ക�ം േരഖക�ം ന�മായവ��് അവ വിതരണം െച��

നടപടി ���ിയാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ളയാശ�ാസം ലഭി��തിനാ�� അ�ീ� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി െെകകാര�ം െച�്

ആശ�ാസസഹായം ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഭവനരഹിത��� ഭവനനി��ാണ പ�തിക�

1452. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സി.���

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭവനരഹിത��ായി ആവി�രി� ഭവനനി��ാണ

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ��് േകരള സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക ���ല വിഭാഗ���ം താ� വ�മാന�ാ��ം വീട് നി��ി��തിന് സാ��ിക

സഹായം ന���തിനായി ആവി�രി�ി�� �ഹ�ീ പ�തി �കാരം 2017-2018 സാ��ിക

വ�ഷം എ� വീ�ക� നി��ി�െവ��ം അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ��ം സംബ�ി�

കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ��വ��് �ാ�ക�  നി��ി�ന��� സാഫല�ം ഭവന പ�തി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തിയി�െട ഇളവ്

1453. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡി� നി�ം വാ�െയ��,  വയനാട് ജി��ാരായ

എ� േപ��് ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തിയി�െട ഇളവ് ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിൽ നി�ം ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിന് കി�വാ�� വായ് പാ �ടി�ിക

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട പ�ായ�ി� ൈലഫ് പ�തി

1454. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട പ�ായ�ി� സം�ാന നി��ിതിേക�ം വഴി നി��ി�� ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട

ഭാഗമാ�� ഭവന സ��യ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശിലാ�ാപനം കഴി� ��ത ���ി�െട നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ സാമ�ിക�

1455. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചലവ് �റ��ം �ലഭ�മായ ഭവനനി��ാണ സാമ�ിക� കെ���തിന് ഭവനനി��ാണ

േബാ�ഡ് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ഗേവഷണ��  നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� ഒ� പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ഭവനനി��ാണ രംഗ�് മണ�  ഉ�െ�െട�� അസം�ത വ����് ദൗ�ലഭ�ം

അ�ഭവെ���തിനാ�  പകരം ഉപേയാഗി�ാ�� മ� വ���  കെ���തിന് വ��്

എെ��ി�ം �മ�� നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വാഴ�ളം െസ�� ആഫീസ്

1456. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വാഴ�ളം െസ�� ആഫീസിന് െക�ിടം നി�മി��തിനായി സ�കാര� വ��ി ന�കിയി�� നിലം

എ�് േരഖെപ��ിയിരി�� �ലം പരിവ��നം നട��തിന് എെ��ി�ം തടസം

ഉേ�ാെയ�റിയി�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം

T 1457.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ളയ�ി�  തക��േപായ എ� വീ�കളാണ് ���മാ�ം �ന�  നി��ിേ��ത്;  ഇതിെ�

ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� വീ�ക�െട നിർ�ാണം ���ിയായി,  എ� എ��ിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�

എ�ിവ�െട ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) �ളയ�രിതാശ�ാസ�ിെ� ഭാഗമായി എ� േപ��് ധനസഹായം വിതരണം െച�;  ജി�ാ

തല�ി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

�ളയബാധിത��് വീ�ക� �ന�നി��ി��തി�� ധനസഹായം

1458. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  �ളയെ��ട��് വീ�ക�  �ന�നി��ി��തി��

സഹായം എ�േപ��് ന�കാ� കഴി�ി�െ��ം ഇനി എ�േപ��് ധനസഹായം ന�കാ�

ബാ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാളി�വെരയായി�ം ��വ�  േപ��ം ധനസഹായം ന�കാ�  കഴിയാ�തിന്

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ നിേയാജക മ�ല�ിെല ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ വീ�ക�  ന�െ�� എ�ാവ��ം

അടിയ�രമായി ധനസഹായം ���മാ�ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയെ��തിയി� പാല�ാട് ജി�യി� തക�� വീ�ക�

T 1459.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയെ��തിയി�  പാല�ാട് ജി�യി�  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം തക�� വീ�ക�

എ�യാെണ�ം, അതി� എ�േപ��് വീട് നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം അ�വദി�ി�െ��ം

താ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല പ�തിക�

1460. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരവി�രം മ�ല�ിെല സി.  േകശവ�  െമേ�ാറിയ�  ആ�പ�ി�െട�ം മ�നാട്

പ �ായ�ിെല കാേ�ാ��ല ജി.എം.�.പി.എ�ിെ��ം വികസന�ിനായി തീരേദശവികസന

േകാ��േറഷ�  സമ��ി� പ�തിക�  സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?



മീ�പി�� യാന���് വില�്

1461. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാമാ��ിെ� േപരി�  മീ�പി��യാന���് കടലി�  �ട��യായി വില�്

ഏ�െ����ത് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ികനില തകിടം മറി�� സാഹചര�ം

സംജാതമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വില�് ഏ�െ���� സമയ�് മ��ബ�ന�ിന് ഇറ�� യാന���് ര�് ല�ം

�പവെര പിഴ ഈടാ��തിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഓഖി െകാ��ാ�ിന് േശഷം  2019  ഏ�ി�  30  വെര എ� ദിവസമാണ് സം�ാന�്

മ��ബ�ന േബാ�ക��് കാലാവ�ാ മാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  വില�്

ഏ�െ���ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വില�് ഏ�െ���� സമയം മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ�ാെ�

ആ��ല��ളാണ് സ��ാ�തല�ി� ന���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��േമഖല�െട ഉ�മനം

1462. �ീ.െ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) േകരള�ിെല മ��േമഖല�െട ഉ�മന�ിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രാജ��ിന് വിേദശനാണ�ം േനടിെ�ാ���തി� ��ധാന പ�വഹി�� േകരള�ിെല െച�കിട

മ��വ�ാപാരസ�ഹം വ�കിട/േകാ��േറ�് മ��വ�ാപാരിക�െട ബിസിന�് �ഭാവ�ി�

അവസര�� ന�െ��് ഉഴ�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല െച�കിട മ��വ�ാപാരിക�െട ബിസിന�് സംര�ണ�ിന് എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

മേ��ാ�പാദന�ിൽ ഗണ�മായ �റവ്

1463. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷമായി േകരള�ിെല മേ��ാ�പാദന�ിൽ ഗണ�മായ �റവ് വ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ മ���ിെ� നാ��ത് ശതമാന�ിന് അന�സം�ാനെ�

ആ�യിേ�� സാഹചര��േ�ാ; ഇ�കാരം െകാ�വ�� മ��ം �ണനിലവാര��താെണ�്

ഉറ�് വ��വാ� സാധി��േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  സം�ാനെ� ജന��െട ആേരാഗ�െ� േദാഷകരമായി ബാധി�� ഈ ��ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സമ� ജലപരി�രണനയം

1464. �ീ.െക.െജ. 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�് മ��ലഭ�തയി� വ� ഇടിവ് വ�തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് നി�ം ആെക

എ� ട� മ��മാണ് ലഭി�ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  വ�ി�� �റവിെ� പ�ാ�ല�ി�  പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ഉപജീവനാവകാശം സംര�ി�ാനായി സമ� ജലപരി�രണ നയം �പീകരി�വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� മ��ബ�നേബാ�ക� േകരള തീരെ� െച�മീ�കെളയട�ം

പിടി�് മ��സ��ിന് േശാഷണം വ���ത് തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാഴി�� മ��ബ�ന �റ�ഖം

1465. �ീ.െ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 നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി�രി�  നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� മ��ബ�ന

�റ�ഖ�ിെ� നിലവിെല അവ� എ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന �റ�ഖം �ാപി��തിന് ഏെതാെ� നടപടി�മ�ളാണ് ���ീകരി�െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖനി��ാണ�ിന് �ാഥമികമായി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ� �കയാണ് അ�വദി�ത്;

ഏ� വ�ഷം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് ഓഫീസ�െട േസവനം

1466. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല പരിമിതമായ യാ�ാസൗകര���� ആദിവാസി േമഖലകളിൽ അധിവസി��

ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിെ� േസവന�ൾ



സമയബ�ിതമായി ലഭി��ി�ാെയ�ത് വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ി ജി� ഉൾെ�െട ��് ജി�ക�െട �മതല�� മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധിേബാർഡ്

ഓഫീസ�െട കാര�ാലയം �ിതി െച�� േകാ�യം ജി�യിെല ൈവ��് എ�ിേ��വാ��

അസൗകര�ം �ലം ജി�യിെല നിരവധി മ��െ�ാഴിലാളികൾ മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

ആ��ല��ൾ�് അേപ� സമർ�ി�വാൻ കഴിയാെത വ�� സാഹചര�ം വ��ിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ജി�യിെല എ�ാ ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�ം മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി

േബാർഡിെ� േസവന��ം ആ��ല���ം സമയബ�ിതമായി ലഭി��തിന് ജി��് തനതായി

ഒ� മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധിേബാർഡ് ഓഫീസ�െട േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള പ�ിണിരഹിതമാ��തിന് പ�തിക�

1467. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�  കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ��ം മ��ലഭ�തയിെല

�റവിെ��ം ഫലമായി പ�ിണിയിേല�് നീ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള പ�ിണിരഹിതമാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള പ�ിണിയി�  നി�് കരകയ�ാ�ം സഹായം ഉറ�വ��ി

സംര�ി�ാ�മായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

1468. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : 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 സീസേണാട�ബ�ി�് േബാ�ക�  െക��തി�ം മ�ം വിഴി�ം ഹാ�ബ�

െബ�സി� സൗകര��� ഏ�െ����തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയായി;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് കല��െട േന�ത��ി�� ഉ�തതലേയാഗം എ�ാണ് വിളി� േച��ത്;

(സി) മ��ബ�ന�ിേല�െ��� െതാഴിലാളിക�െട �ര� ��നി��ി�� �ര�ാകി�ിെ�

വിതരണം ���ിയാ�ാ� സാധി�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��ബ�ന�ിേല�െ���വ�െട �ര�� ����ം ന�കി തീര�് �ര�െയാ��ാ�

അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?



തീരേദശവാസിക�െട �ര�

1469. �ീ.േ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) െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല തീരേദശേമഖലകളി� ഓഖി �ര��ി� തക�� കട�ഭി�ി�്

പകരമായി നി�േ�ശി�െ���ം ജലേസചനവ��് 8 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�കിയ�മായ

ജിേയാ ട�ബിെ� നി��ാണ ���ിക�  നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�  സാധി�ാ�ത്

കണ�ിെല��് അ��വ�� കാലവ�ഷ�ിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� കടലാ�മണം േനരി��തി�ം

തീരേദശവാസിക�െട ജീവന് �ര� ഒ���തി�ം ബദ�  സംവിധാന��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏ�െ���ിയി�� ബദ� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കണ�് േരഖെ����തി�ളള സംവിധാനം

1470. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  കടലി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കണ�്

േരഖെ����തി�ളള സംവിധാനം ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��കളി�  ഏ�െ���വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം �മീകരണ�� ഏ�െ���വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷെ� കാലവ�ഷ�ിന് ��് ഈ സംവിധാന��  ഏ�െ���വാൻ ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�ാസംവിധാനം

1471. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  മൽസ�ബ�നെ�ാഴിലാളികൾ�് �ര�ാ ഉപകരണ��ം ജി.പി.എസ്.

സംവിധാന�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത സംവിധാന��  എവിെടെയ�ാം ഏ�െ���ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

ഇത് സംബ�ി� ��� വിവര�� ന�കാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ൈലഫ് ജാ��ക�

1472. �ീ.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) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ൈലഫ് ജാ��ക�ം നാവിക്,

ജി.പി.എസ്. ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഉപകരണ��  മ��െ�ാഴിലാളിക��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�ാണ് വിതരണം െച�ത്;

(സി) ൈലഫ് ജാ��ിെ� �ണേഭാ�വിഹിതമായി മ��െ�ാഴിലാളികളി� നി�ം എെ��ി�ം �ക

ഈടാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �ക എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

1473. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നെ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി അവ��് സാേ�തികപരിശീലനം ന���തിന്

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകട�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള ര�ി��തിനായി മൈറ�  ആം�ല�സ്

സ��ീസ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ മ��ബ�നയാന��  വാ��തിനായി സ�ിഡി ന���േ�ാ;  വിശദവിവര�ൾ

അറിയി�േമാ;

(ഡി) മൽസ�െ�ാഴിലാളിക��് കാലാവ�ാവിവര��ം സ���ിെല അപകട��ം ����ി

അറിയി��തി�ം അപകടസമയ�് ര�ാ�വ��നം നട��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ ?

തീരേദശ ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�ം

1474. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� തീരേദശ ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തിന് തീരേദശ വികസന

േകാ��േറഷ�  വഴി എ� ��ക��് ഫ�ക�  അ�വദി�ി�െ��ം ആയതിെ� �ക�ം

��ക�െട േപ�ം ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം കി�ബി

�ഖാ�രം നട�ിലാ��തി�േവ�ി നിലവി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ?

ക�ായി സ��ാ� �.പി ��



1475. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തീരേദശവികസനപ�തിയി�  ഉ�െ���ി അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന് ഫ�്

അ�വദി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ���  മ�ല�ിെല ക�ായി സ��ാ�  �.പി �ളിെ�

���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ഫിഷറീസ് െറസിഡ�ഷ�� ��കളിെല �േവശനം

1476. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഫിഷറീസ് െറസിഡ�ഷ��  ��കളി�  മ��െതാഴിലാളിക�െട മ���്

�േവശനം ന�കിയതി�േശഷം ബാ�ിവ�� സീ�കളി� മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട

മ���് �േവശനം ന��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളി�  േഡ േ�ാള�  ആയി െപ���ിക��ം �േവശനം ന���േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ ?

ഓഖി �ര�ബാധിത�

1477. �ീ.ബി.സത��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. േജായി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി� മരണെ��കേയാ കാണാതാ�കേയാ െച�വ�െട ��ംബ���് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) �ര��ി�  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നാശന�ം സംഭവി� മ��ബ�ന �ണി�ക��്

ന��ിന് ആ�പാതികമായ ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഓഖി �ര��ി�  വീട് ന�െ��വ��് �േത�ക ഭവനപ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ര�ബാധിത�െട മ��െട പഠനെ�ലവ് സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓഖി �ര�ബാധിത��് ന�പരിഹാരം

1478. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�  ജീവേനാപാധിക�  ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;



(ബി) ഏ� മാനദ��കാരമാണ് ന�പരിഹാര�ിന് അ�ഹരായവെര നി�യി�ത് എ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ി�  അന�ഹ��് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ക�ം അ�ഹത��വ�

ലി�ി� നി�് �റ�േപാ�ക�ം െച�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�തിെല അപാകതക� പരിഹരി�് ആല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല

ഓഖി �ര��ി� �രിതം അ�ഭവി� ��വ� േപ��ം ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

1479. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ഫിഷറീസ് വ��്

ത�ാറാ�ിയ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം മാ���കെളയാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉൾെ���ിയിരി��െത�ം അതിനായി എ� �ക�െട പ�തികളാണ് നിലവി�

ത�ാറാ�ിയി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ��സ��് �റ�വാ��ായ കാരണ��

1480. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�നാട� മ��സ��് ഗണ�മായി �റ� സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം മ��സ��് �റ�വാ��ായ കാരണ��  എ�ാെ�യാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഉ�നാട�  മ��ബ�ന�ിന് നിയ�ണ��

ഏ�െ���വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഏെതാെ� കായ�കളിലാണ് നിയ�ണം

െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��ത്

(ഡി) നിയ�ണം  /നിേരാധനം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��ത്?

മ��ലഭ�തയിെല �റവ്

1481. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരളതീര�് മ��ലഭ�തയി� വ��റവ് വ���ലം മ��െ�ാഴിലാളിക� ��ി��ിലാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��ലഭ�തയിെല �റ��ലം ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� ഇറ�മതി മ���െള ��തലായി

ആ�യിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം എ�� മ���ി�  വ�ാപകമായ രീതിയി�  രാസവ���

േച���താ�� പരാതി വ�താപരമാേണാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം പരിേശാധന നിലവി�  നട��േ�ാ;  ��ത പരിേശാധനയിെല

കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� മ���ഷി

1482. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി� പ�തിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� െഹ�� �ല�ാണ് ജി�യി� ഫിഷറീസ് വ��ിെ� േന�ത��ി� മ�� �ഷി

നട��െത�് പ�ായ�് തല�ി� തരം തിരി�് ന�കാേമാ?

തീരേദശ േറാഡ് നവീകരണപ�തി

1483. �ീ.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) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി�  തീരേദശ േറാഡ് നവീകരണപ�തിയി�കീഴിൽ

���ിയാ�ാ�േ�ശി�� േറാ�ക�െട അ�മതി,  ഇേ�ാഴെ� നി��ാണഘ���  എ�ിവ

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  ഏെതാെ� �േദശ��/പ�ായ�ക�/ �നിസി�ാലി�ികളി�  �ടിയാണ്

കട�േപാ��െത�ം ഓേരാ േറാഡിെ��ം ഭരണാ�മതി �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല േറാഡ് നി��ാണ�േരാഗതി

1484. �ീ.�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�ി�  എളവ�ി പ�ായ�ിെല മണി�ാ�  ബ�് േറാഡ്,  ��േ�രി

പ�ായ�ിെല കേ��ാ�് ���ി െക.എ�.ഡി.സി ബ�് േറാഡ്, മണ�� പ�ായ�ിെല

കരിെ�ാടി തീരേദശ േറാഡ് എ�ിവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?



ഇരവി�രം അസം�ി മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��ിെ� ���ിക�

1485. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് വ��് ഇരവി�രം അസം�ി മ�ല�ി�  നട�് സാ��ികവ�ഷം

നട�ാ�ാ�േ�ശി�� വികസനേ�മ�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��  സാ��ികവ�ഷ�ളി�  ഫിഷറീസ് വ��് ഈ നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെ���്

നട�ാ�ിയ�ം ���ിയാ�ിയ�ം ഇേ�ാ� നി��ാണ�ിെ� വിവിധ ഘ��ളി���മായ വിവിധ

വികസനേ�മ�വ��ന��െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാേണാ;  ആെണ�ി�  ��ത

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഫിഷറീസ് വ��ി�കീഴി�� ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് വ��ം തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ�ം

ഇരവി�രം അസം�ി മ�ല�ി� നട�ാ�� വികസന�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല വികസന�വ��ന��

1486. �ീ.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 നിേയാജകമ�ല�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നി��ഹി�വ��

വികസന�വ��ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത മ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ

���ിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയതി� ���ി ���ിയാ�ിയവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി�തി�  ���ി ���ിയാ�ാ�വ�െട ഇേ�ാഴെ� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് പ�തിക�

1487. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നട�ിലാ�� േ�ാജ�ക�

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെല �തിസ�ി



1488. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േ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) സ�ഹ�ിെല ല��ണ�ിന് പാവെ��വ�െട ആ�യമായ ക�വ�ി വ�വസായം

അതീവ��തരമായ �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയേ�;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി ഇറ�മതി െച��തിന് ����മതല�� കാഷ� േബാ�ഡ് ക�വ�ി

ഇറ�മതിയി�െട േകാടിക�െട ന�ം വ��ി എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) കാഷ� േബാ�ഡ് ഏത് രാജ��നി�മാണ്  2018-ന് േശഷം ക�വ�ി ഇറ�മതി െച�ത്;

��ത ഇറ�മതി�് ഇ-െട�ഡ� ഒഴിവാ�ി സാധാരണ െട�ഡ� നടപടിയാേണാ സ�ീകരി�ത്;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇറ�മതി�് ��് േതാ��ി�െട �ണനിലവാരം ക�ശനമായി ഉറ�ാ��തിന് കാഷ� േബാ�ഡിന്

കഴി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  അേന�ഷണ�ിെല

കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�െട കൗ�്

1489. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാഷ� േകാ��േറഷ�  2019  ജ�വരിയി�  േതാ��ി ഇറ�മതി െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

െമ�ിക് ട� േതാ��ിയാണ് ഇറ�മതി െച�ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എത് രാജ��് നി�ാണ് ��ത േതാ��ി ഇറ�മതി െച�ത്; കിേലാ�് എ�് വില വ�ാണ്

ഈ ഇറ�മതി നട�ിയത്;

(സി) ഇ�കാരം ഇറ�മതി െച� േതാ��ി ആ�െ�ാെ�യാണ് വി�ന നട�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ� െമ�ിക് ട� വീതമാണ് ഓേരാ����ം വി�ത് ; ഒ� കിേലാ�് എ� �പ നിര�ിലാണ്

വി�ന നട�ിയത്;

(ഇ) ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�െട ഔ�് േട�ം കൗ�ം എ�യായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�് ക�ിംഗ് െട�്

1490. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാഷ� േബാ�ഡ് വിേദശ�് നി�ം േതാ��ി വാ�ിയത് എ�കാരമാെണ�ം ഇ�ാര��ി�

ഇടനില�ാ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അവ� ആെരാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ിയാണ് കാഷ� േബാ�ഡ് ഇറ�മതി െച�ത്; ഇത് എ�് വില�ാണ്

വാ�ിയത്;  ഇറ�മതി െച� േതാ��ി കാഷ� വികസന േകാ��േറഷ�ം കാ��ി�ം

ന�കിയേ�ാ� എ�് മാ�ജി� ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേദശ�് നി�ം ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�് ക�ിംഗ് െട�് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത്

�ാപനമാണ് ക�ിംഗ് െട�് നട�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�് ക�ിംഗ് െട�് നട�ിയേ�ാ� ലഭി� ഔ�് േട� �റവാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ൈഫന�  ബി�  ന�കിയേ�ാ�  എ�് വില

�റ�ാണ് ഇറ�മതി െച� േതാ��ി�് ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ?

േതാ��ി സംഭരണം.

1491. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��് കാസ�േകാെ� സ�കാര� വ��ികളി�  നി�ം  2018-ന് േശഷം േതാ��ി

സംഭരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ട� േതാ��ിയാണ് ഇ�കാരം സംഭരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േതാ��ി സംഭരി�േ�ാ� കാഷ� േബാ�ഡിെ� പ�� ഘാനയി� നി�ം ഇറ�മതി െച�

11000 െമ�ിക് ട� േതാ��ി േ�ാ�് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ�,ആറളം ഫാം �ട�ിയ െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� നി�ം േതാ��ി

സംഭരി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം വ�വ�ക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വ�വ�ക�  നിലവിലിരിെ� ഇടനില�ാ�  �േഖന സ�കാര� ഏജ�സികളി�  നി�ം

േതാ��ി സംഭരി�ത് എ�െകാ�ാണ്;  ��ത േതാ��ി കിേലാ�് എ� �പ നിര�ിലാണ്

വാ�ിയത്;

(ഇ) േതാ��ി സംഭരി�വാ�  സ��ാ�  നി�യി� പരമാവധി വിലെയ�യാണ്;  ഇതി�ം �ടിയ

നിര�ി�  സ�കാര� ഏജ�സിയി�  നി�ം വാ�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;  ��ത

ക�വട�ി� കാ��ി��ായ ന�ം എ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െമാസാംബിക് ഒറിജി� േതാ��ി വില

1492. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാഷ� േബാ�ഡ് എ�് വില�ാണ് കാ��ി�ം െക.എസ്.സി.ഡി.സി�ം െമാസാംബിക് ഒറിജി�

േതാ��ി സൈ� െച��ത്;

(ബി) ഈ ക�നിക�  എ� ട�  ��ത േതാ��ി വാ�ി;  ഓേരാ ക�നി�ം വാ�ിയ വില

എ�യായി��;



(സി) െ�ാസസിംഗ് ചാ��് ഉ�െ�െട കണ�് ��േ�ാ� ഇതി� നി�ം ലഭി� പരി�് എ� വില�്

വി�ാ� ��ത �ാപന���് ലാഭകരമാ�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േതാ��ി വാ�വാ� എ�ിെമ�്

1493. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ി വാ�വാ� കാഷ� േബാ�ഡ് 2018-19� പ��രസ�ം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത്

പ��ിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�േപ�  ഇ��കാരം ഓഫ�  ന�കിെയ�ം ആെരാെ�െയ�ം ക�ാളി�ി,  വില �ട�ിയ

വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െമാസാംബിക് ഒറിജി� േതാ��ി വാ�വാ� ഏത് ക�നി�മായാണ് എ�ിെമ�് ഒ�ി�െത�ം

ആരാണ് എ�ിെമ�് ഒ�ി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സൈ� െച��തിന്എ�ിെമ�ി� കാലാവധി വ�ി��േവാ;

(ഇ) ക�ിംഗ് െട�് ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട�ിയത്; അവെര എ�െനയാണ് െതരെ���ത്;

(എഫ്) ക�ിംഗ് െട�് റിസ��് അ�സരി�് വിലയി� എ�് �റവ് വ��ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െമാസാംബിക് േതാ��ി�െട െ�സിഫിേ�ഷ�

1494. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാഷ� േബാ��വഴി എ� ട�  െമാസാംബിക് ഒറിജിന�  േതാ��ിയാണ്  2018-19

കാലഘ��ി� വാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡ് ��ത േതാ��ി വാ�ിയത് എ�കാരമാണ്;അതിന് ഇ-െട�ഡ�

�ണി�ി�േ�ാ;

(സി) േതാ��ി�െട െ�സിഫിേ�ഷ�  എെ�ാെ�യായി��;  എ�വില�ാണ് ��ത േതാ��ി

വാ�ിയത്;

(ഡി) 2018-െല േ�ാ�് ആെണ�� സ��ിഫി��് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േതാ��ി ഇറ�മതി

1495. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി േനരി�് േതാ��ി ഇറ�മതി െച�വാ�  �പം ന�കിയ കാഷ�

േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡ് �വ��നം ആരംഭി�േശഷം എ� െമ�ിക് ട�  േതാ��ി ഇറ�മതി



െച�െവ�ം ഏെതാെ� രാജ��ളി� നി�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018 െസ��ംബറി� നട�ിയ ഇടപാട് വഴി എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ി വാ�ിെയ�ം എ�്

വില�െ��ം ��ത േതാ��ി വി� വകയി�  കാഷ� േബാ�ഡിന് എ�് ലാഭം ലഭി�െവ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) 2019 ജ�വരിയി� െമാസാംബി�ിൽ നി�ം എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ി വാ�ി;  ഇത് വി�

വകയി� എ�് ലാഭം ലഭി�;

(ഇ) ജ�വരിയി� വാ�ിയ േതാ��ി�െട ഒൗ�്േട� എ�യായി��;  �ണേമ� �റ� േതാ��ി

വാ�ിയ�കാരണം ഒൗ�് േട�  �റ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  �ണേമ� ഇ�ാ� േതാ��ി

വാ�ിയതിന് ഉ�രവാദിക� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി�െട ഇറ�മതി�ം ആഭ��ര വിപണി�ം

1496. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത മാ���ി�െട വിേദശ�് നി�ം നിലവാരം �റ� ക�വ�ി�രി�് വ�േതാതി�

ഇറ�മതി െച��ത് ഇവിെട ഉ�ാദി�ി�� ക�വ�ി�രി�ിെ� ആഭ��ര വിപണിെയ

േദാഷകരമായി ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇറ�മതി െച�� ക�വ�ി പരി�ിേ�� നിലവി�� മിനിമം ഇ���്ൈ�സ് വ��ി�ി��തിന്

േക� �ഷി മ�ാലയേ�ാട് സം�ാന സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിേ���

�തികരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വിേദശരാജ��ളി� നി�� ക�വ�ി ഇറ�മതി

1497. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനേ��് കാലി�ീ�െയ�ം മ�് ഉ����െള��� വ�ാേജന ആ�ി� �ട�ിയ

വിേദശരാജ��ളി�  നി�ം ക�വ�ി ഇറ�മതി െച��െ�� പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ക�വ�ി ഇറ�മതി െച��ത് ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി�  വ�

�തിസ�ി��ാ��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�



1498. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട�കിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�് �വ��ി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അട�കിട� എ� സ�കാര� ഫാ�റിക�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം

�റ�വാ� സാധി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത സ�കാര� മാേന�െമ�ക��് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് സ��ാ�  തല�ി�

അ�വദി�് ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല െതാഴി�ദിന��

1499. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര�േമഖലയി��ളള ക�വ�ി ഫാ�റികളി� ഒ� വ�ഷം

���േതാതി�  െതാഴി�  ന��വാ�  എ� െമ�ിക് ട�  േതാ��ിയാണ് ആവശ��ളളെത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� െമ�ിക് ട�  േതാ��ിയാണ് ഉൽ�ാദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018 � കാഷ� േബാ�ഡ് വഴി എ� െമ�ിക് ട� ക�വ�ി ഇറ�മതി െച�; അതിന് എ�്

വില ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി വ�വസായ വികസന േകാ��േറഷേ��ം കാ��ിെ��ം കീഴി�ളള ഫാ�റികളിെല

െതാഴിലാളിക��് 2018-� എ� ദിവസം വീതം െതാഴി� ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �� സ��ാരിെ� കാല�് 2011 �ത� 2015 വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം ��ത ഫാ�റികളി�

എ� ദിവസം വീതം െതാഴി� ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാഷ� േബാ�ഡ്

1500. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാഷ� േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കാഷ� േബാ�ഡിെ� ഭരണ സമിതിയി�  ആെരെയ�ാമാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;  അവ�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) കാഷ� േബാ�ഡ് ആ�ി��  രാജ��ളി�  നി�ം േതാ��ി ഇറ�മതി െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെത�ാം രാജ��ളി� നി�മാണ് ഇറ�മതി െച�ി��ത്; എ� ട� ഇറ�മതി െച�; ഇതിന്

എ� േകാടി �പ െചലവായി; ഇ��ലം ഉ�ായ ന�ം എ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ ;



(ഡി) കാഷ� േബാ�ഡ് നാളി�വെര സംഭരി� േതാ��ി കാ��ി�ം ക�വ�ി വികസന

േകാ��േറഷ�മ�ാെത മ�ാ�െ��ി�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) കാഷ� േബാ�ഡി�  ഇ-െട�ഡ�  ഒഴിവാ�വാ�  മ�ിസഭാേയാഗം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ-െട�ഡ�  നിബ�ന ഒഴിവാ�വാ�ളള തീ�മാനം എ��വാ�� കാരണം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ-െട�ഡ� ഒഴിവാ�ി സീ�ഡ് െട�ഡ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയ��ലം ഇ�ഡ�യി��വ�

അ�ാെത വിേദശ�� വ��ിക�ം �ാപന��ം െട�ഡറി�  പെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�വ�ിെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിന് അ�വദി� �ക

1501. �ീ.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�് അട� കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് വിതരണം

െച�ാനായി ക�വ�ിെ�ാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിന് അ�വദി� �ക വ�ാജേരഖ ചമ�്

ത�ി�് നട�ിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ത�ി� നട�ിയവ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഫിഷറീസ് സ��കലാശാല

1502. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫിഷറീസ് സ��കലാശാല പ��� റീജണ� െസ�റി� ഡി�ി �ാ�ക� ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അ�ാദമിക് വ�ഷം ഡി�ി �ാ�ക� ആരംഭി�ാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

03-06-2019

�േ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�ി��.


