
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 18, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--332]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2845 �ത� 2949 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 2950 �ത� 3047 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 3048 �ത� 3129 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 3130 �ത� 3176 വെര

െക.എസ്.ടി.പി. ര�ാം ഘ� പ�തി

2845. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ടി.പി.  ര�ാം ഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെതാെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ

�വ��നം ഇതിനകം ���ിയായി��്;

(ബി) േസഫ് േകാറിേഡാ� െഡേമാ�േ�ഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ കഴ��ം -അ�� േറാഡിെ�

നി��ാണ �വ��നം മ�ഗതിയിലാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) േലാകബാ�് പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ� സാധി�ാ�തി�� കാരണം

എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ� സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�വാ�  നി�യി� �ന��-െപാ���ം േറാഡ്

നി��ാണം ഇ. പി. സി. രീതിയിേല�് മാ�ിയത് എ�്െകാ�ാണ്;

(ഇ) ��ത േറാഡ് നി��ാണം ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ്

2846. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെ� �വ��നെ��റി�� അേന�ഷണം ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത േബാ�ഡി�  എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെ� അ�മാദി�ം ഒഴിവാ�ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ��മായി േച��് �വ��ി�� കരാ� ക�നിക�െട �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േബാ��മായി ബ�െ�� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദീകരി�ാേമാ?

വ�-െെടം െമയി�ന�സ് പ�തി

2847. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ�-െെടം െമയി�ന�സ് പ�തി�് 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� �ക അ�വദി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െട�ർ െച� ���ികളിൽ കാലതാമസം

2848. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ിലി�ി മാ��തിന് കാലതാമസം വ��ത് �ലം െട�� െച�് ൈസ�് ൈകമാറിയ േറാ�കളി�

േപാ�ം ���ി നട�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിലി�ി മാ��തിന് ബ�െ�� സ��ാ� വ��ക��് െപാ�മരാമ�് വ��് ഒ�േ�� പണം

ഒ���തിന് കരാ�കാരന് തെ� ഉ�രവാദി�ം െകാ��ക�ം ആയത് ബി�ി�  വകെവ�

െകാ��ക�ം െച�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) േറാഡ് വീതി ���തിന് സൗജന�മായി �ലം ന���വ�െട െപാളിേ��ിവ�� ഭി�ിക�

�ന�നി��ി��ത് �ടി കരാറിെ� ഭാഗമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ�് എ�േലഷ�

2849. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട ശരാശരി േകാ�് എ�േലഷ� േതാത് എ�യാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േതാത് േക� പ�തിക��ം സം�ാന പ�തിക��ം േവ�തിരി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�േലഷ�  േകാ�ി�  വ��ന വ��തിെ� കാരണ�െള�റി�് എേ�ാെഴ�ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?



പ�തിക�െട ���ീകരണ കാലപരിധി

2850. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ാ�� പ�തിക�െട ���ീകരണ കാലപരിധി

നി�യി��തിന് സ�ീകരി�വ�� മാനദ��� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ മാനദ��ി� എേ�ാെഴ�ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരണ കാലപരിധി ഒ�ിേലെറ�വണ നീ�ി ന��ത് നി��ാണെ�ലവ് �ടാ�

കാരണമാ�െമ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയത് പരിഹരി�ാ� എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; െവളിെ���േമാ?

�ളയ�ി� തക�� പാല��ം േറാ�ക�ം

2851. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ�ി�  തക�� പാല��ം േറാ�ക�ം �ന�നി��ി�ാ�  േക� സ��ാരി�  നി�ം

സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

2852. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം വിലയി���തിന് ജി�ാതല േസാഷ�� ഓഡി�്

സമിതിക�  �പീകരി�തി�െട വ��ി�  നിലനി�ി�� അഴിമതി അസാനി�ി��തി�ം

���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലാവ��് അ��തമായ �തിയ സാേ�തികവിദ�കെള��ി പഠി�വാ� സ��ാ� തല�ി�

ഏെത�ി�ം ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� നി��ാണ�വ��ന���് �ണനിലവാരം ഇ�ാ� വ���

ഉപേയാഗി�െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഏ�ി� ആയതിെ� അടി�ാന�ി� െപാ�മരാമ�്

���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� അഴിമതി �റ��തിന് നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��



2853. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പരി�ാര��

എെ�ാെ�യാണ്;  ഇത് അഴിമതി�ം �മേ��ം �റ��തിന് കാരണമായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമാശെ�� കരാ�കാെര കരി��ികയി�  ഉ�െ���ിയ�ം റിെെവ�ഡ് എ�ിേമ�ക�

നി��ാഹെ���ിയ�ം നി��ാണ���ിക�െട �ണനിലവാരം വ��ി�വാ�

കാരണമായി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േറാ�ക�െട നി��ാണ ���ിയി� വീ� വ��ിയ

എ�ിനീയ�മാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� േറാ�ക�െട

നി��ാണ�ി��ായ ����െട േപരിലാണ് നടപടി സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ൽ

2854. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് �ാപി�ി�� ക�ാളി�ി

ക�േ�ാ� ലാ�ക�െട �വ��നം നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ് നട�ിലാ�� കാര��ി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�, േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ്,  െട�ി��  ഓഡി�ിംഗ് ഇവ സംേയാജിതമായി

നട�ിലാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട �വ��ന��

2855. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട �വ��ന�� ഏ� ഘ�ം വെരയായി;  ��ത പ�തി�ാ�� �മി

ഏെ���� എ� ശതമാനം ���ിയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ിെ�റ െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം

നി��ാണം ���ീകരി�ാ� കഴി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ� മീ��  വീതിയിലാണ് േറാഡ് നി��ി��ത്;  േറാഡിേനാട് അ�ബ�ി�� നി��ാണ

�വ��ന�� എെ��ാമാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അദ� ഡി�ി�് േറാ�ക� പി.ഡ��.ഡി. ഏെ���ാ� നടപടി



2856. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അദ�  ഡി�ി�് േറാ�ക�െട �ാ�സി�  ഉ��ം �ിതല പ�ായ�ക�െട

അധീനതയി���മായ അ�് കിേലാമീ�റിലധികം െെദ�ഘ��� േറാ�ക�  പി.ഡ��.ഡി.

ഏെ���േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  പരി�രി�ാ�  �ിതല പ�ായ�ക��് ആവശ�മായ �ക പ�തിയി�

ഇ�ാ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തായി ടാ� െച� േറാ�ക� �ഴി��തി�� മാനദ���

2857. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി ടാ�  െച� േറാ�ക�  �ഴി��തിന് സർ�ാർ മാനദ���  നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ആയതിെ�റ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േറാ�ക� െപാളി�് േകബി�ക�ം ൈപ�് ൈല�ം �ാപി�തി�േശഷം �ഴി �ടാെത േപാ���ം

ഭാഗികമായി മാ�ം ����ം നിരീ�ി�വാ�ം ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�വാ�ം ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ൈപ�് ൈല�ം േകബി�ം �ാപി� േശഷം ഈ ആവശ��ിേല�ായി െപാളി� ഭാഗം റീ ടാറിംഗ്

നട��തിന് എ� സമയമാണ് അ�വദി�ിരി��ത്;

(ഡി) േറാഡി�െട ൈപ�് ൈല�ം േകബി�ം �ാപി��തിനായി �ഴി എ��േ�ാൾ െപാ�മരാമ�്

ഉേദ�ാഗ��െട നിരീ�ണം ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിെല അപാകത

2858. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� േറാ�ക� ബി.എം. ആ�് ബി.സി. നിലവാര�ി�

�ന�നി��ാണം നട�േ�ാ� ടാ� െച� േറാഡിെ� െെസഡ് മ�ി�് നിറ�കേയാ േകാ��ീ�്

നട�കേയാ െച�ാെത പണി അവസാനി�ി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് �ന�നി��ാണ�ി�� എ�ിേമ�്,  െെസഡ് ഫി�ിംഗ് ഉ�െ���ാെത

ത�ാറാ�ാ�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ��ലം േറാഡ് അപകട��  വ��ി�ക�ം േവഗ�ി�  േറാഡ് നശി�ക�ം െച��ത്



��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അശാ�ീയമായ രീതിയി� നി��ി�� ബസ് കാ�ി��് േക���

2859. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േറാഡി� വിവിധ സംഘടനക� അശാ�ീയമായ രീതിയി� ബസ് കാ�ി��് േക��ൾ

നി��ി��ത് ഗതാഗത���് ഉ�ാ��െവ�ത് വ�തയാെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണം

2860. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇ�സംബ�ി�് അവേലാകനം

നട�ിയിയി�േ�ാ;

(ബി) 1267 കിേലാമീ��  �രം വ�� ��ത െെഹേവ�െട എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ് ഇതിനകം

���ിയാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇതിനാ�� �ലെമ��് ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം പതി�� ജി�കളിലായി എ� ഏ��

�ലമാണ് ഇൗ പ�തി�ായി ഏെ��േ��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

പാല��െട ബല�മത

2861. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാല��െട ബല�മത സംബ�ി� പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;  എ�

പാല�� അപകട�ിലാണ്; ബലെ��േ�� പാല�� എ���്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യി�  എെതാെ� പാല�ളാണ് ���ി�ണി��തി�ം ബലെ����തി�ം

തീ�മാനി�ി��ത്;  ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി�ാലം ബലെ����ത് എേ�ാൾ

���ിയാ�ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�േമാ?

അപകടാവ�യിലായ പാല��

2862. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� അപകടാവ�യിലായ പാല��  �ന�നി��ി��തി�ം

അ����ണിക� നട��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് കഴി� �ളയ�ി�  എ� പാല���് നാശന���ാെയ�ം അവ

�ന�നി��ി��തിന് കി�ബിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�ം ��തരമായ വീ� ഉ�ാ��ത് �ലമാണ് പാല��െട

ബല�യ��ാ��െത� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  നി��ാണ�ി��ാ�� വീ��െട

��� ഉ�രവാദിത�ം അവരി�  നി�ി�മാ�വാ�ം ന�പരിഹാരം അവരി�  നി�ം

ഈടാ�വാ�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന െചലവ്

2863. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ി� േക�ം സം�ാനേ�ാട് വിേവചനം കാണി��തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ിന് മ�് സം�ാന�െള�ാ�  േകരള�ി�  െചലവ് ��തലാെണ�്

േക� േറാഡ് ഉപരിതലഗതാഗത മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� കിേലാമീ�� നാ�വരി�ാതയാ��തിനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

(ഡി) ��ത ല��ം സാ�ാ�കരി�വാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

2864. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ��ിയ� മീ��  വീതി ഇ�ാ��കാരണം സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം േദശീയപാതക�

സം�ാന പാതകളാ�ി മാേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� അവ ഏെതാെ� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വീതി ഇ�ാ� േകരള�ിെല നിലവിെല േദശിയപാതക�  സം�ാനപാതകളാ�ി

മാേ��ിവ�ാ�  സം�ാന സ��ാരി��ാ�� സാ��ിക ബാധ�ത എ�കാരം

പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� േദശീയപാതാവികസനം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ി� സം�ാനേ�ാ�ളള അവഗണന



2865. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ി�  േക�സ��ാ�  സം�ാനേ�ാട് അവഗണന കാണി��താ�ം

അത് രാ�ീയേ�രിതമാെണ�ം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ി�  ര�ാം പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി�� �ല��െട ഏെ����

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) 2019 േമയ് ര�ാം തീയതി വെര �ലം ഏെ���തിെ� വിശദവിവര�� നാഷണ� ൈഹേവ

അേതാറി�ി�് സമ��ി�� �റ�് ര�ാം പ�ികയി� ഉ�െ���ിയി�� �ല�ളിെല േജാലി

�ട��ത് പരിഗണി�ാെമ�് അേതാറി�ി അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��കാരം ഏെ��� �ലം സംബ�ി� വിശദാംശം നാഷണ�  ൈഹേവ അേതാറി�ി�്

ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഇ) േദശീയപാത വികസന അേതാറി�ി ഇറ�ിയ സം�ാനെ� േദശീയപാത നി��ാണം സംബ�ി�

േഭദഗതി ഉ�രവ് അവ��മാേണാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സ��ാ�  വ��ത

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇതിേ�� ലഭി� മ�പടി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന നടപടിക� നീ� േപാ�� സാഹചര�ം

2866. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത വികസന�ിെ� നടപടിക�  നീ� േപാ�� സാഹചര��ി�  പ�തി

ന�െ��േപാ�െമ� ആശ� എ�െന വിലയി��� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ിന് മന���ം കാലതാമസം ��ി��തി�� �മ�� നട��തായ

ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2019 �� 28ന് ��് നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി പാത�ാവശ�മായ �ലം നി��യി�്

സ�േ� ന��ക�  ഉ�െ�െട�� വിവര��  േക��ിന് ൈകമാറാ�� നടപടി�മ��

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല �ീകാര�ം,  പ�ം,  ഉ��  എ�ിവിട�ളിെല േമ��ാല��െട

നി��ാണെ��റി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത േമ��ാല���േവ�ി �മി ഏെ���� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�

സംബ�ി�് എ� േക�ക� നിലനി���; േ� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ീകാര�ം േമ��ാലം സംബ�ി�് �ീകാര�ം ��ീം പ�ി ക�ി�ി�മായി ഉ�ായി�� ത���ം

�ട���ായ േ��ം പരിഹരി��തിന് കള��െട ഹിയറിംഗ് കഴിേ�ാെയ�ം േ� െവേ��്

െച�േതാെയ�ം അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാത 66 നാ�വരിയാ�� പ�തി�� തട���



2867. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയ പാത 66 നാ�വരിയാ�� പ�തി�് നിലവി� എെ��ി�ം തട���

േനരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി �ലേമെ���ൽ ഉൾെ�െട�� നടപടികൾ ആരംഭി� സാഹചര��ി�

��ത തട�ം ഏത് തര�ി�  സം�ാനെ� േറാഡ് വികസനെ� ബാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  േനരി�� തട��െള ഏത് രീതിയി�  മറികട�ാനാണ് �മി��ത്;  ഇതിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

പി.ഡ��.ഡി.റ�് ഹൗ�ക� നവീകരി�ാൻ പ�തി

2868. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി.ഡ��.ഡി.  റ�് ഹൗ�ക�  െപാ�ജന���ം മ�ം ഉപകാര�ദമായ

രീതിയി�  നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഉപേയാഗ�ന�മായ പി.ഡ��.ഡി.  റ�് ഹൗ�ക�  െമ�െ�� രീതിയി�

നവീകരി�വാ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് വി�മ േക���െട നവീകരണം

2869. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വി�മ േക���െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ� സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് വി�മ േക���െട

വാടകനിര�് വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വ��നവ് എ� ശതമാനമാെണ�ം പഴയ

നിര�് ,���ിയ നിര�് എ�ിവ എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) വാടകനിര�് വ��ി�ി�ി�െ��ി�ം അടി�ാന സൗകര���, ��ി �ട�ിയ കാര��ളി�

വി�മ േക��� ഇേ�ാ�ം പഴയ സ് ഥിതിയിൽ തെ�യാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം െപാ�മരാമ�് വി�മ േക���െട

നവീകരണമാണ് നട�ിയത്;  അവ�േ�ാേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക�ം െച� ���ിക�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം വി�മ േക���െട നവീകരണ�ിന് നിലവിൽ ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;



(എഫ്) വി�മ േക���  കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം അവ �ത�മായി പരിപാലി��തി�ം

ആയത് ഉറ�് വ���തി�ം അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

താമരേ�രി �ര�ിന് സമാ�ര പാത നി��ാണം

2870. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് �ര�ി�  മ�ിടി�ി�  �ലം ഗതാഗതം തട�െ��� സാഹചര��ി�  വയനാട്

താമരേ�രി �ര�ിന് സമാ�രമായി ആന�ാംെപായി�-ക�ാടി-േമ�ാടി പാത നി��ി��

പ�തി ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� േ�ാജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

നിേയാഗി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാത�െട നി��ാണ�ിനായി എ�് �ക േവ�ിവ�െമ�് വ��മാ�േമാ;  കി�ബി

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇതി�� �ക അ�വദി��തിന് െ�ാേ�ാസ�

ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പാത�െട നി��ാണ�ി�� െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ിളായി െകാ��  െറയി�േവ

േകാ��േറഷെന �മതലെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിനാ�� ച��ക� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഏക�ൽ -ക�യം-ഡാംെെസ�് േറാഡ് നവീകരണം

2871. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ധാന �റി�് േക��ം പവ� ഹൗ�ം ഉളള ക�യേ��് േപാ��

ഏക�ൽ -ക�യം-ഡാംെെസ�് േറാഡിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയം�ലം തക��െപായ ക�യം ഡാംെെസ�് േറാഡി� ഇേ�ാ� നട�െകാ�ിരി�� �ധാന

���ിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ.െക.ഡി.  േറാ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�്  (പി.എസ്.2)  വ��ി�� ഫയലിെ�

ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ േറാഡ് നവീകരി��തി�ളള ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

2872. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19�  മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

േറാഡ് സ് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ വ�� ���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം വിവിധ പ�തികളി�െട

അ�വദി� ���ിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി േക�പാ�ക�  സംഭവി� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

���ീയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�;  ���ിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല അ�ാടി�റം-മാന�മംഗലം െെബ�ാസ് നി��ാണം

2873. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല അ�ാടി�റം-മാന�മംഗലം െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെബ�ാ�മായി ബ�െ��് അതി��ി ക�ക�  �ാപി� ഭാഗ�ളി�  �ലം ഏെ����

���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െെബ�ാസ് നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േറാ�ക�െട നി��ാണ���ിയിെല അപാകത

2874. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  നി��ാണ�ിലിരി�� േറാ�ക�െട ���ിെയ സംബ�ി�് ആേ�പം

ഉയ�� സാഹചര��ി�  നി��ാണ�വ��നം നി��ിെവ�വാ�  മ�ിതല�ി�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ �വ��നമാണ് ഇ�കാരം നി��ിവ�ത്;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ി� എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് കെ��ിയത്;

(ഡി) ഇതി� ���ാരായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പാേലാട്-ൈ��� േറാഡ് നി��ാണ�ിെല അപാകത

2875. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക രീതിയി�  പണി ���ിയാ�ിയ പാേലാട്-ൈ���  േറാഡ് ഉ�ഘാടന�ിന് ��്

തെ� െപാ�ിെ�ാളി� എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േകാടി �പയായി�� ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ െചലവ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െകാള�� �ത� മ�യം വെര അപകട േമഖലയായ�ം പലയിട�ം േറാഡ് ഇടി�് താ�ക�ം



പാ�ശ�ഭി�ിക�ം ൈകവരിക�ം േവന�  മഴയി�  ഒലി�് േപാ�ക�ം െച�ത്

നി��ാണ�ി��ായ അപാകത െകാ�ാേണാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അശാ�ീയ േറാഡ് നി��ാണ�ിന് പി�ിെല �മേ��കെള�റി�് അേന�ഷണം നട�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ് േറാഡ്

2876. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ് േറാഡിനായി ജി. ഒ.(ആ�.ടി.)

83/2009  പി.ഡ�ള�.ഡി.  തീയതി  21-1-09  �കാരം  580  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി

ലഭ�മായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 580 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ��ത ���ിയി� ഇനി�ം  328 ല�ം �പ

േശഷി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഭാഗീകമായി മാ�ം ���ി നട�ിയി�� ��ത േറാഡിെ� നിലവി�� ഭരണാ�മതി ���ി

ന�ണെമ�് ആവശ�െ��് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� സ��ാരിേല�് ന�ിയ റിേ�ാ��ി� എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം ടൗണിെ� ൈബപാസ് ആയി വിഭാവനം െച�ി���ം,  ഏെറ �റിസം

�ാധാന�മ�ഹി���മായ ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം ���ിയാ��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഠാണാവ്-ച���് േറാഡ് �ന�നി��ാണം

2877. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ഠാണാവ്-ച���് േറാഡ് പതിനാ� മീ��  വീതിയി�

�ന�നി��ി�� ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ?

��ാർ മ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണ പ�തികൾ

2878. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18െല ബജ�് �സംഗ�ിെ� അടി�ാന�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി

(ജി.ഒ(ആ�.�ി)No.942/2017  /പി.ഡ�ൃൂ.ഡി.തീയതി  10/7/17  )  അ�വദി� അ�വി�റ-

ഭരണ�ാനം,  വില�പാറ-  തിടനാട്-പാറേ�ാട്,  ഈരാ�േപ�-  ��ാ�- േചാ�ി എ�ീ േറാഡ്

നവീകരണ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;



(ബി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയിരി�� േറാ�ക��് പ�് മീ��  വീതി നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�് മീ�� വീതി ലഭ�മ�ാ� േറാ�ക��് മ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല േകേ�രി-മ�ം േറാഡ്

2879. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല േകേ�രി-മ�ം േറാഡ് അഭി��ിെ����തിന് നബാ�ഡിെ� പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ച�ാട്-േകാ�ാലം തലേ�രി േറാഡ് നിർ�ാണം

2880. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 -െല ബജ�ിൽ പതിന� േകാടി �പ അ�വദി�് കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�െമ�്

�ഖ�ാപി�ി�� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ച�ാട്-േകാ�ാലം തലേ�രി േറാഡ്

നിർ�ാണ���ി�െട നിലവിെല സ് ഥിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ എ�ിേമ�് കി�ബി�് സമ��ിേ�ാ;

ഇെ��ി� ആയത് എേ�ാ� സമ��ി�വാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ത�ളം-േകാഴി�ളളി ന� െെബപാസ് േറാഡ്

2881. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ത�ളം-േകാഴി�ളളി ന� െെബപാസ് േറാഡിന് എ� �ക�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മായി�ളളെത�ം ഇതി� എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ായി എ� �ലമാണ് ഏെ��േ��െത�ം നിലവി�  എ� �ലം

ഏെ���െവ�ം ഇനി എ� �ലം �ടി ഏെ���വാ� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ; എ�േ��്

�ലേമെ���് ���ിയാ�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട കരാ�കാര�, തെ� കരാറി�  നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�ായി  2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  20%  �ക അ�വദി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത ���ിയി� സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?



�ന�� െപാൻ��ം േറാഡിെ� നി��ാണ�വ��നം

2882. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  �വാ��ഴ േറാഡി�  �ന��  �ത�  െപാ���ം വെര�� അവേശഷി�� േറാഡ്

നി��ാണ�ിെ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ് ഇതിനായി ത�ാറാ�ിയിരി��ത് എ�ം െട�ഡ�

നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�ം െട�ഡ� നട�ി എ�േ��് നി��ാണ ���ിക�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം നട���മായി ബ�െ��് നിലവി� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ�ാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെവേലാങര-ഓേരാടം െെബ�ാസിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

2883. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷം സം�ാന ബജ�ി� �ഖ�ാപി�,  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ���

െെവേലാങര-ഓേരാടം പാലം െെബ�ാസിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എ�.എ,  റിക�സിഷ�  നടപടിക�  റവന� വ��്

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) അതി��ി ക�ക�  �ാപി�� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  െെബ�ാസ് നി��ാണം

േവഗ�ി� ���ീകരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മംഗല�രം-വിഴി�ം ആ�വരി�ാത നി��ാണം

2884. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നി��ി� മംഗല�രം-വിഴി�ം ആ�വരി�ാത നി��ാണം സ��ാരിെ� പരിഗണയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�ം �ട� നടപടികെള�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

വാമന�രം-ചി�ാ� േറാഡ് നവീകരണം

2885. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� വാമന�രം-ചി�ാ�  േറാഡ്

നവീകരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േറാഡ് ���ി ഏെ���ി�ളള കരാ�കാര�  സമയബ�ിതമായി പണിക�  െച��ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം-കാ��� ൈബ�ാസ്

2886. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ആറ് േകാടി �പ അ�വദി� മല�റം-കാ���  ൈബ�ാസിെ�

നവീകരണ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നി��ാണ േജാലിക� ത�രിതഗതിയി� ���ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് മലേയാര ൈഹേവ േ�ാജ�്

2887. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  മലേയാര ൈഹേവ േ�ാജ�ി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡാണ്

ഉ�െ���ിയി��ത്;

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

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ

ചാല�ടി മ�ല�ിെല സി.ആർ.എഫ്.േറാ�കൾ

2888. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��� േറാഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നവീകരണ�ിനായി സമ��ി�ി���ം ��� ജി�യിെല

ചാല�ടി,െകാ����  മ�ല�ളി�െട കട�േപാ���മായ അ�മി�ിറ-അ�മനട േറാഡ്,

ചീറ�ര-കാതി�ടം-കാ���ി-െപാ�ം േറാഡ് എ�ിവ�െട അ�മതി ലഭ�മാ��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം നി��ാണം ആരംഭി��തി�ം

ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�

2889. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�

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

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

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

മന�കടവ്-കിഴ��ലം-പ�ിമ�ം േറാഡ്

2890. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �ഖാ�രം അ�വദി� മന�കടവ്-കിഴ��ലം-പ�ിമ�ം േറാഡ് നി��ാണ ���ി

���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത ���ി നി��ിവ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െക��-േചറിയംെകാ�ി-ക�ള�ാട് േറാഡ്

2891. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� േക� േറാഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�� െക��-േചറിയംെകാ�ി-

ക�ള�ാട് േറാഡ് ���ി െട�ഡ� ആയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നി��ാണ കരാ� ലഭി� ക�നി ഏതാണ്;

(സി) നി��ാണ കാലാവധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എട�റ� േകാളി�ാ� ഹി�ൈഹേവ

2892. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എട�റ� േകാളി�ാ� ഹി�ൈഹേവ റീ�ി� എ� കിേലാമീ�� േഫാറ�്

േറാ��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�� മീ��  വീതിയി�  േറാഡ് അഭി��ിെ����തിന് വനം വ��ിെ� അ�മതി�ായി

െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) െ�ാേ�ാസ�  �കാരം എ� ഏ��  വന�മിയാണ് േവ�ി വ��ത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒ� െഹ�റി� ��ത� �മി ആവശ�മായി വ�� ഘ��ി� ആയതിന് പകരം �മി കെ��ി

വനം വ��ിന് ന�കണെമ� വ�വ� േറാഡ് ���ി�് അ�മതി ലഭി�ാ�  കാലതാമസം

വ��െമ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഉ�ത തല�ി� വനം വ��മായി �ടിയാേലാചി�് േറാഡ്, വനം വ��ിെ� അസ�ായി



നിലനി��ി വീതി ��ാ� മാ��� �ലം ആവശ�െ��� തര�ി� െ�ാേ�ാസ� മാ�ി ന�കി

ആവശ�മായ �മി�െട അളവ് ഒ� െഹ�റി� താെഴ ആ�വാ�ം ആയതിന് സം�ാന വനം

വ��ിന് തെ� അ�മതി ന��വാൻ പ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ാ�ം സാധി�െമ� വിഷയം

പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണ പ�തി

2893. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ശബരിമല വിേ�ജ് േറാ�ക�െട �ന��ാരണ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ���ിയി�  ���ീകരി�ാ��വ,  ���ീകരി�വ,

എ�ിെമ�് െവ�ാ��വ ഏത് എ�ി�െന വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം ആരംഭി�ാ�� ���ിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

കഴ��ം-അ�� �ര�ാ ഇടനാഴി

2894. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.�ി.പി. പ�തി �കാരം സം�ാന�് മാ�ക ഇടനാഴിയായി നി�യി�ി�� കഴ��ം-

അ�� �ര�ാ ഇടനാഴി�െട പണി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട അട��  �ക എ� േകാടി �പയാണ്;  എ�േ��് പണി

���ിയാ�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;  ഇതിനകം എ� ശതമാനം േജാലിക�

���ീകരി�;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാഴെ� നിലയി�  ഈ പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് റിംഗ് േറാഡിെ� നവീകരണം

2895. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� െവ�ാറ�ട് റിംഗ് േറാഡിെ�

നവീകരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� കരാ�കാര�, കരാറി�  പറ�ിരി�� �കാരം,  സമയബ�ിതമായി

തീ�േ�� �ാ� �കാര�� പണിക� തീ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�  �കാര�� പണിക�  നി��ഹി�ി�ി�ാെയ�ി�  കരാ�കാരെനതിെര എ� നടപടി



സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഈരാ�േപ� വാഗമ� േറാഡ്

2896. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി  66.61  േകാടി �പ അ�വദി� ഈരാ�േപ� വാഗമ�  േറാഡിെ�

നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) RICK  (േറാഡ് ഇ��ാ����  ക�നി േകരള ലിമി�ഡ്)ന് േറാഡ് നി��ാണ �മതല

ൈകമാറിയി�് ര�് വ�ഷം കഴി�ി�ം �റേ�ാ�് നി��യം േപാ�ം ���ിയാ�ാ�തി��

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മധ� േകരള�ിെല �ധാന �റിസം പാതയായ ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം േവഗ�ിലാ�വാ�

�േത�ക േയാഗം വിളി�േച��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േറാഡ് നി��ാണം

2897. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കി�ബിയിൽ ഉ�െ���ിയ മാ��-എ�.െഎ.ടി.-െകാ�വളളി േറാഡ്,

മാ�-പാലാഴി-��ികാ�� േറാഡ്, ��മംഗലം െെബ�ാസ് (പ�ാര�റ�്- ഉേ�ാടി�ടവ്- പടനിലം

െെബ�ാസ്) എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ���ി എ�് �ട�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േറാ�ക��ായി െചലവഴി� �ക

2898. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ ഭരണാ�മതി�� മാ�ാവ്-ക�ി�റ�്, മാ��-�ളിമാട് േറാ�ക��ായി

ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�ാവ്-ക�ി�റ�് േറാഡിെല െട�� െച� ���ിക� ��വ� െച� തീ��ി�േ�ാ; കരാ�

ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ബാ�ി ���ിക�  െച��തിന് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

എറേ�ാ�ിരി പാലം നി��ാണം



2899. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�േയ�ം ���  ജി�േയ�ം ബ�െ���ി ഭാരത�ഴയി�  എറേ�ാ�ിരി പാലം

നി��ി��തിനാവശ�മായ ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി എ�് ഭരണാ�മതി ന��വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എം.ഇ.എസ്.-തടവനാൽ പാല�ിെ� നിർ�ാണം

2900. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�േപ� ൈബ�ാസിെ� ഭാഗമായ എം.ഇ.എസ്.-തടവനാൽ പാലം നിർ�ാണം

���ീകരി�വാ�� തട��� ഏെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാലം നിർ�ാണം ���ീകരി��തിനാ�� �ലം ഏെ����  നടപടിക�െട നിജ�ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ര�് വ�ഷമായി നിർ�ാണം നില� പാല�ിെ�റ പണി എേ�ാ�  ���ീകരി�ാ�

സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാ� പാല��

2901. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ� �ട��് വലിയ േതാതി�  നാശം സംഭവി�് ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായി തീ��

ചാ��പാലം,  െവ�ില�ാറ�ാലം എ�ിവ�ം,  കാല�ഴ��ി� തക�� �കല�ാറ,  ആന�യം,

ക�ം�ഴി, േമ�ിറ, മ��� എ�ിവിട�ളിെല പാല��ം അടിയ�രമായി ���ി�ണി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ?

റാ�ി വലിയ പാലം

2902. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയി�  ��തായി നി��ി�� വലിയ പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

എ�േ��് നി��ാണം ���ിയാ�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി എെ��ി�ം തടസ��  ഉേ�ാ;  �മി

വി�കി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) �മി വി�കി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

�രാട് പാലം �േത�കമായി നി��ി�ാ� നട�ിയ �മ��

2903. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �രാട് പാലം �േത�കമായി നി��ി�ാ� സം�ാന

സ��ാ� നട�ിയ �മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  �രാട് പാലം �ത�  പാേലാളി പാലം വെര�� ഭാഗ�് പാലം നി��ാണമട���

���ിക� െട�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി�ായി എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െട�� നടപടിക� ���ിയാ�ി ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാെമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

േപര��-വ�തല പാല�ിെ� നി��ാണ �വർ�ന��

2904. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  മാ��് മാസ�ി�  29.50  േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� േപര��-വ�തല

പാല�ിെ� നി��ാണ �വർ�ന�� ആരംഭി��തി� കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെ��േ�� �ല�മായി ബ�െ��് റവന� വ��് നട�� സാ�ഹിക �ത�ാഘാത പഠനം

�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ലെമ��് നടപടിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ?

വില�ാട് ആദിവാസി േകാളനിയിേല�� പാലം

2905. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തക�� നാദാ�രം മ�ല�ിെല വില�ാട് ആദിവാസി േകാളനിയിേല�� പാലം

�ന:�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണം



2906. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� ചാല�ടി�ഴയിെല �ഴി� കടവ് പാലം, ൈത��ം കടവ് പാലം

എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല��െട നി��ാണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി-െകാ����  മ�ല�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�� പാറ��ം പാലം നി��ാണ

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല പാലം നി��ാണ ���ിക�

2907. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല കടമ�ടി-പിഴല പാലം,  െചറിയ കടമ�ടി പാലം,

േച��-പിഴല പാലം,  േച��-േകാതാട് പാലം,  േകരേളശ�രം പാലം,  െഹ�ബ��് പാലം

എ�ിവ�െട നി��ാണ ���ിക��ായി പണം അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം ഓേരാ ���ി�ം എ�േ��്

ആരംഭി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ���ി നട�ാ��തി� തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േപ��ാ� പാല�ിെ� നിർ�ാണ �േരാഗതി

2908. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തി�വാഭരണ പാതയി� നി��ി�� േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണ ���ികളി�

എെ�ാെ�യാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ�  ഉ�ത്;  ഇവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� ശബരിമല സീസണി���് നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാലം നിർ�ാണം

2909. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���  നിലവി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



െപരി�ൽമ� മ�ല�ിെല പ���് ���് പാലം നി��ാണം

2910. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  െല ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് നിർ�ി�വാൻ ശിപാ�ശ െച�ി���ം

െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന ഏെ���് നട�ിലാേ���മായ െപരി�ൽമ�

�നിസി�ാലി�ിയിെല പ���് ���് പാലം നി��ാണം നാളി�വെര ആരംഭി�ി�ിെ�� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി  ,സാേ�തിക അ�മതി എ�ിവ ലഭി��ം െട��  െച��ം

കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�് ഒ�ി��ം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�ത് സംബ�ി�് ജനകീയ സമിതി സമ��ി� പരാതിയിേ��

സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ���ി നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി പാലം നി��ാണം അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മേ�രി�ഴി പാലം നി��ാണം

2911. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ിെല മേ�രി�ഴി പാലം നി��ാണം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം എ�്

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� നി��ാണം ഇഴ��തായി വ� പ�വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

നി��ാണ ���ി�െട േവഗത�റവി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ി ത�രിതെ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

ക�വാ��ടവ് പാലം

2912. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  �ഴ�് ��െക നി��ി�ാ�േ�ശി�� ക�വാ��ടവ് പാല�ിെ� ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�ളള ഫയലി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� ഒ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ഉ�ായി��ി�ം പാലം ���ി ആരംഭി��തി�ളള

നടപടിയി� കാലതാമസം േനരി�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�വാ��ടവ് പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?



േകാവി��ടവ്-�ലേശഖരം പാലം നിർ�ാണം

2913. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േകാവി��ടവ്-�ലേശഖരം പാലം നിർ�ാണ�ി�� സാേ�തിക

അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) പാലം നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� െട��  നടപടിക�  ത�രിതെ���വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ുേമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള ആ�വരി പാത

2914. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള ആ�വരി പാത വികസന�ിെ� ഒ�ാം ഘ�ം �ൻ സ��ാരിെ� കാല�്

���ിയാ�ിയി�ം ര�ാം ഘ�മായ �ാവ��ലം �ത�  െകാടിനടവെര�� നി��ാണ

�വ��നം മ�ഗതിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ാംഘ� നി��ാണ �വ��നം ഏത് ക�നി�ാണ് െട�ഡ�  ന�കിയത്;  എ� േകാടി

�പയാണ് െട�ഡ�  �ക;  എ�േ��് പണി ���ിയാ�ണെമ�ാണ് കരാറി�

നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) ��ത പാത�െട വികസന�ിന് തട�മായി നി��� ൈവദ�തി ത ൂ�ക�, �ടിെവ�

ൈപ�ക� എ�ിവ മാ�ി �ാപി��തി�� �വ��നം ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാടിനട �ത�  വഴി��് വെര�� ��ാംഘ� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഏെ���

�ല�ിെ� ന�ടപരിഹാരം ന��� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;  എ�് �കയാണ്

ന�പരിഹാരമായി ഇ�ാര��ി� അ�വദി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിരാ� �ര�ം നി��ാണം

2915. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�േ�രി-മ��ി േദശീയ പാതയിെല �തിരാ�  �ര��ിെ� നി��ാണം എ�്

���ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ;  എ�ിൽ അവ

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�് ���ീകരി�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



ആ�ി�� പ�ണ�ിെല േദശീയപാത നാ�വരിയാ�� പ�തി

2916. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി��  പ�ണ�ിെല േദശീയപാത നാ�വരിയാ��  പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ി��  കേ�രിനടയി�  �ിതി െച�� േപാ�് ഓഫീസ് �മി,  േറാഡ് വികസന�ിന്

ലഭ�മാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ�ി��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അധീനതയി�� �മി വി�കി��തി�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;  എ� �മിയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േറാഡ് വികസന�ിനായി

വി�ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

���� �ത� ����രിശ് വെര�� അൈല�െമ�് അ�വ�

2917. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  െകാ�ി-മ�ര ൈഹേവയി�  ����  �ത�  ����രിശ് വെര��

ഭാഗ�ിെ� അൈല�െമ�് അ�വ് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിർ�ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;  ���ിക�

ആരംഭി��തി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മ�ര�റ�് െെബ�ാസ് നി��ാണം

2918. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് െെബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നിലവിെല

അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െെബ�ാസ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ആ�.ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ ���ി സംബ�ി�് കി�്േകാ സമ��ി� ഇ�െ��� റിേ�ാ��്, ഫീസിബിലി�ി റിേ�ാ��്,

അൈല�െമ�് ഓ�ഷ� എ�ിവയിേ�� �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െെബ�ാ�മായി ബ�െ�� വിശദമായ പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ�ി േക� േറാഡ് ഗതാഗത

െെഹേവ മ�ാലയ�ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഡി.പി.ആ�. അംഗീകാരം ലഭി��തിേല�ായി സം�ാന സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



മരട് െഎ.ടി.െഎ. െക�ിട�ിെ� ഡിെെസ�

2919. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് െഎ.ടി.െഎ.  �െട �തിയ െക�ിട�ിെ� ഡിെെസ�

ത�ാറാ�� �വ��ന�� ഏ�വെരയായി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�േ��് ഇൗ നി��ാണം ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

റാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� അഡീഷണ� േ�ാ�് നി��ാണം

2920. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� െക�ിട�ിെ� അഡീഷണ� േ�ാ�് നി��ാണ�ിനായി എ�

�പയാണ് ഇേ�ാ� അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ �ക ഉപേയാഗെ���ി എെ�ാെ� നി��ാണ ���ിക� നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ���ി െട�ഡ�  െച�ി�െ��ി�  ആരാണ് െട�ഡ�  എ��ിരി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

െപരി�ര േഗ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിെ� െക�ിട നിർ�ാണം

2921. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി�ര ഗവ�െമ�് േഗ�സ് ഹയ� െസാ��റി �ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന്

എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം അ�വദി� �ക വിനിേയാഗി�� നി��ാണം

�ട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണം ത�രിതെ���വാൻ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം ���ിക�

2922. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വിഭാഗ�ിന് കീഴി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം നട�ിലാ�ിവ���മായ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?



െച��� ക�ിേ�രി റ�്ഹൗസ്

2923. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  ക�ിേ�രി റ�്ഹൗസ് ര�ാംഘ� നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� പഴയ െക�ിടം കാേലാചിതമായ അ����ണിക�  നട�ി ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വ�ത�ാട് േകാ��ഹി� �� െക�ിടം

2924. �ീ.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 സ��ാ� േകാ��ഹി� �� �ീൈ�മറി

ടീേ��് െ�യിനിംഗ് ഇ��ി���ി�ം ന�റി �ളി�മായി  2015-16  സാ��ിക വ�ഷം

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന �ീമി� നി�ം 45 ല�ം �പ െചലവഴി�് ഒ� �തിയ െക�ിടം

നി��ി�് ന���തിന് ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ീകരി�െവ�ി�ം നി��ാണ �വ��ന��

ൈവ��തിെല കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളിെല പഴയ െക�ിടം െപാളി�മാ��തിന് െക�ിട�ിെ� �ഖവില നി�യി�് േലലംെച�് �ക

�ഷറിയി�  ഒ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് തി�വ��രം നഗരസഭ

26.03.2016 � ഇ5/5811/16 ന�� ക�് �കാരം െപാ�മരാമ�് (െക�ിട വിഭാഗം) ചീഫ്

എ�ിനീയ��് ക�് ന�കിയി�ം ഇ�ാര��ി�  യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��ി�

എ�തിനാ� �ട�നടപടിക��് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ ;

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

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

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

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല പ�തിക�

2925. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ി മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��േതാ കി�ബി�െട

പരിഗണനയി��േതാ പരിഗണന�ായി സമ��ി�ാ�  ഉേ�ശി��േതാ ആയ പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



െഷാ��� മ�ല�ി� അ�വദി� കി�ബി പ�തി�െട �ന�നാമകരണം

2926. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 വ�ഷ�ി� െഷാ��� മ�ല�ി� അ�വദി� കി�ബി പ�തിയായ െച��ളേ�രി

ഓവ� �ി�ജ് എ� ���ി െച��ളേ�രി ൈബപാസ് നി��ാണ�ം നഗരവികസന�ം എ�്

�ന�നാമകരണം െച�വാ� ന�കിയ അേപ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി �ന�നാമകരണം െച�വാ�  ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ��

���ീകരിേ����് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി െമഡി�� േകാേളജി� പി.ഡ��.ഡി. ഇല�ി�� െസ��

2927. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി െമഡി�� േകാേളജി� പി.ഡ��.ഡി. ഇല�ി�� െസ�� അ�വദി�ാ� നാളി�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമ ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  പി.ഡ��.ഡി.�െട ഇല�ി��  െസ��  എവിെടെയ�ാം ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി���്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� ��ി� ത�ികക�

2928. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� കാലയളവിൽ െപാ�മരാമ�് വ��ി� എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇല�ി�� വിഭാഗ�ിന് ഓഫീ�ക�ം ത�ികക�ം

2929. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിന് �തിയ ഓഫീ�ക�ം ത�ികക�ം

��ി���മായി ബ�െ�� ശിപാ�ശയിേ��  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല നബാ�ഡ്, സി.ആർ.എഫ്. പ�തിക�



2930. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നബാ�ഡ്,  േക� േറാഡ് ഫ�് പ�തികളി�

കീഴി�  െകാ�ം ജി�യി�  അ�വദി� െപാ�മരാമ�് ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2931. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വ��് �ഖാ�ിരം നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന���ായി എ� �ക വകയി��ി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2932. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക

വ�ഷ�ളിൽ െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന നിർ�ഹി��ം നിർ�ഹി�വ���മായ ��വ�

���ിക�െട�ം നിലവിെല �ിതി തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ി ���ിയാകാ�വ ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടികളാണ്

േശഷി��െത�ം ആയത് എ�് ���ീകരി�വാൻ സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േ��് െലവ� ടാ�് േഫാ�് ���ിക�

2933. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� േ��് െലവ� ടാ�്

േഫാ�്  (എസ്.എൽ.ടി.എഫ്.)  ഇന�ി�  അ�വദി�ി�� ���ിക�  എെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2934. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ വ�ഷം ഏതാെണ�ം ഓേരാ ���ി�ം

നീ�ിെവ� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� ഇ�െവ�ിേഗഷ� ഇനി�ം �ട�ാ� ���ിക�, ഇ�െവ�ിേഗഷ� ���ിയാ�ിയ

���ിക�, എ�ിേമ�് ത�ാറായ ���ിക�, ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�

���ിക�, ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി� തീയതിക�, െട��  െച�

���ിക�, െട�� െച� തീയതിക�, ���ിക� ഏെ��� കരാ�കാ�, എ�ിെമ�് െവ�

തീയതിക�, ഇ�വെര �ട�ാ� ���ിക� �ട�ിയവ സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ഡി) കി�ബിയി� അ�ാെത ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ ���ിക�, ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി� ���ിക�, ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�

തീയതിക�, െട�� െച�ത ���ിക�, െട�� െച� തീയതിക� ,���ിക� ഏെ���

കരാ�കാ�, എ�ിെമ�് െവ� തീയതിക�, ഇ�വെര �ട�ാ� ���ിക�  �ട�ിയവ

സംബ�ി� മ�ലം തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പാലാരിവ�ം േമ��ാലനി��ാണ�ിെല �മേ��ക�

2935. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം േമ��ാലനി��ാണ�ി�  എെ��ാം �മേ��കളാണ് വിവിധ അേന�ഷണ

ഏജ�സിക� കെ��ിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2936. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷ�ി� െഷാ��� മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�ിരം എെ��ാം

�തിയ ���ിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;  ഇതിേനാടകം പണി

ആരംഭി�ി�ി�ാ� പ�തിക� ആരംഭി�വാ� എെ��ാം നടപടി�മ�� ���ീകരിേ����്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�



2937. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�

ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട അട��  �ക എ� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  ���ി ആരംഭി�തിെ�റ�ം െട��  നടപടി ���ീകരി�തിെ��ം വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(സി) ആരംഭി� ���ിക�െട കാലാവധി എ� മാസമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

ആധാര രജിേ�ഷ� നടപടിക�െട പരി�രണം

2938. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാര��  രജി��  െച��തി�� നടപടിക�  ലളിത�ം �താര��മാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആധാര��  ഡിജിൈ�സ് െച��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��് നവീകരി�ാ� നട�� �വ��ന��

2939. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�കളി�  വ�ാപകമായി�� അഴിമതി�ം

ഇടനില�ാ� വഴി മാ�േമ കാര��� നട�ക�� എ� �ിതി�ം മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��തായി �ാവ��ികമാ�ാ�  ഉേ�ശി�� എനിെവയ�  രജിേ�ഷ�  സ�ദായ�കാരം �മി

ൈകമാ�ം ഉ�െ�െട�� ഇടപാ�ക� ഇനി എവിെടയി��ം െച�ാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �� വ�ഷ�ിേലെറ പഴ��� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കെള കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്



നവീകരി�ാ� നട�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ആധാരം സ�യം എ�തി രജി�� െച�വാ�� സൗകര�ം

2940. �ീ.പാറ�� അ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാരം സ�യം എ�തി രജി��  െച�വാ�� സൗകര�േ�ാട് െപാ�ജനം േവ��

സഹകരി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� പ�തി ആരംഭി�ി�് എ�് മാസം പി�ി�േ�ാ� ഇത് ഉപേയാഗെ���ിയത് ��േറാളം

േപ� മാ�മാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) നടപടി�മ�ളിെല സ�ീ�ണത�ം െത�് പ�േമാ എ� ആശ��ം ജന�െള പ�തിയി� നി�്

പി�ിരി�ി��തായി ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നടപടി�മ�� ല�കരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ��� സ�് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

2941. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ���  മ�ല�ിെല പ���  സ�് രജി�ാ�  ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് െക�ിടം

2942. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം പണി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം എ� �തിയ െക�ിട�ളാണ് നി��ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനായി കി�ബിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

എടേ�രി രജിേ�ഷ� ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

2943. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� എടേ�രി രജിേ�ഷ� ഓഫീസിന് സ��ം െക�ിടം നി��ി��

കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) നി�� പ�തി�് �ാമ പ�ായ�് നി�േദശി� �മി രജിേ�ഷ�  വ��ിന് ൈകമാറി

ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉ�തായി അറി�േ�ാ?

േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��നം

2944. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;  ��ത

േകാ��േറഷ�  നിലവി�  ഏെ���് നട�� �ധാന ���ിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷ�  ഏെ���് നട�� ഏെത�ാം പ�തിക�െട സാധ�താപഠനം ഇതിനകം

���ിയാ�ിെയ�ം ഇതി�  ഏെത�ാം പ�തിക��് െറയി�േവ േബാ�ഡ് അംഗീകാരം

ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര�� െസമി ൈഹ�ീഡ് െ�യി�  സ��ീസി��

അ�മതി�ായി െറയി�േവ േബാ�ഡിെന സമീപി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട �തീ�ിത െചലവ്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�ായി �മി ഏെ��േ��ി വ�േമാ;  എ�ി�  അതി�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

േനമം െറയി�േവ െട�മിനലിന് �ലം ഏെ����

2945. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം േനമം െറയി�േവ െട�മിന�  �ട��തി�� �ലം ഏെ����  നടപടി

ഏ�വെരയായി;  ഇ�ാര��ി�  സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാജ�റാണി എ�്�സ് സർ�ീസ് നാഗ�േകാവിൽ വെര നീ��തി�� നടപടി

2946. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-തി�വന��രം രാജ�റാണി എ�്��് െകാ�േവളിയി� യാ� അവസാനി�ി����ലം

യാ��ാ��് തി�വനത�രം നഗര�ിൽ എ�ിേ��വാൻ �യാസ��  േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത െ�യി� സർ�ീസ് നാഗ�േകാവിൽ വെര നീ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന്

ബ�െ��വേരാട് ആവശ�െ��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഏ�മാ��-ചി�വനം െറയി�േവ ൈല� ഇര�ി�ി�ൽ

2947. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��-ചി�വനം ഭാഗ�് െറയി�േവ ൈല�  ഇര�ി�ി�വാ�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� െഹ��  �മിയാണ് ഏെ��േ��െത�ം �മി ഏെ���ലിനാ��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി�� ഏജ�സി

2948. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് സർ�ാർ െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയയാേണാ

�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  നാളി�വെര നട�ിയ െറയി�േവ േമ��ാലനി��ാണ

�വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ാടി�റം െറയി�േവ േമ��ാല�ിന് �ലം

2949. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം അ�ാടി�റം െറയി�േവ േമ��ാല�ിന് �ലം ഏെ����മായി ബ�െ��് അ�വദി�

ഫ�് റിസം�ഷ� ആയി സ��ാ� ഏെ���തി�േശഷം നാളി�വെര തിരിെക ന�കിയി�ിെ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫ�് തിരിെക ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിസം�ഷ�  ആയി ഏെ��� �കാര�� എ� �കയാണ് റവന� വ��ിന് തിരിെക

ന�കാ��ത്;  ആയത് അടിയ�രമായി തിരിെക ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

2950. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2009 െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം സം�ാന�് ���േതാതി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇനി�ം നട�ിലാ�വാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി� േഡാ.എം.എ. ഖാദ� ക�ീഷൻ റിേ�ാ��ിെല

പല ശിപാർശക�ം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിന് ഘടകവി��മാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് േകരള വിദ�ാഭ�ാസ

നിയമ�ളി�ം ച��ളി�ം വ�േ�� േഭദഗതിക�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ആയത്

വിശദമാ�േമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. യി� �തിയ േകാ�ക�

2951. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 അ��യനവർഷം സം�ാന�് �തിയ വി.എ�്.എസ്.ഇ. േകാ�ക� ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േകാ�കളാെണ�ം ��ത േകാ�ക�

ആരംഭി��തിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി.എ�്.എസ്.ഇ. യി� േഹാ�� മാേനജ് െമ�് വിഷയം ഉ�െ��� േകാ�ക� നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  േഹാ��  മാേനജ് െമ�മായി ബ�െ�� �തിയ േകാ�ക�  വി.എ�്.എസ്.ഇ.യി�

ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ��ത േകാ�ക� അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചല�് ഫ�് ലഭി��തി�� മാനദ���

2952. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� ബ�ജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

യ��ിെ� ഭാഗമായി ഏ�െ���ിയ ചല�് ഫ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ� ��ക��് ഓേരാ ജി�യി�ം സഹായധനം ന�കിെയ�ം

അതിനായി ഒേരാ �ളി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ചല�് ഫ�് ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളാണ് ചല�് ഫ�ിനായി അേപ� ന�കിയി��ത് ;



അവ�് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ� ഉ�ാ�� ഘടനാമാ�ം

2953. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ക�ീഷ� േഡാ. ഡി.എസ്.േകാ�ാരി ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�ം

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�ം ത�ി�� ൈവ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

അത് എ�കാരം മറികട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� ഘടനാമാ�ം ഇ��യിെല മ�്

സം�ാന�ളി� നി�് വിഭി�മായ തര�ി��താകയാ� മ�് സം�ാന�ളി� പഠന�ിന്

േപാ�� വിദ�ാ��ികെള അത് എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കലാകായിക അ��ാപക നിയമന�ിെല ��� സംവിധാനം വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�ിെ�

ലംഘനമായതിനാ� അ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ��േതാ��ടി ഒ� �ളി�  ര�് അധികാര േക���

ഉ�ാ��ത് ��ത� ���ളിേല�ം ത���ളിേല�ം നയി�വാ� സാധ�തയിേ�;  ഇ�ാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം ൈഹ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം �ണനിലവാരം ഉറ�്

വ���തിന് �േത�കം ഡയറ�േറ�ക� ഉ�ാ��തിന് പകരം ഇവെയ ഏകീകരി��ത് ഒ�ം

�ണകരമാകി�ാെയ� വ�ത പരിഗണി�് ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ��ത്

നി��ിവ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� - അ� എയിഡഡ് ��കളി� പഠി�� അ��ാപക - അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ��ിക�

2954. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക  -  അന��ാപക ജീവന�ാ�െട ��ിക�

സ�കാര� - അ� എയിഡഡ് ��കളി� പഠി��തിെ� വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ജീവന�ാ�െട ��ിക�  സ�കാര�  -  അ�  എയിഡഡ് ��കളി�  പഠി��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ��ികെള െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  പഠി�ി��തിന്

ആവശ�മായ നിയമനി��ാണം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാലയ നവീകരണ�ിന് ഫ�്

2955. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� േകാടി,  ��േകാടി,  അ�േകാടി എ�ി�െന വിദ�ാലയ നവീകരണ�ിന്

ഫ�് അ�വദി�േ�ാ� ചില വിദ�ാലയ���് �ക പരിമിതമായിേ�ാ�ക�ം മ�് ചില ��ക��്

ആവശ��ിലധികമാ�ക�ം െച�ി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ിക�െട എ��ിെ��ം മാ��  �ാ�ക�െട�ം അടി�ാന�ി�  വിദ�ാലയ��െട

ആവശ�കത ഒ� വിദ� സമിതി �േഖന പരിേശാധി�് ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സാഹചര�ം കണ�ിെല��് അടി�ാന സൗകര���  അടിയ�ിരമായി വ��ി�ിേ��

വിദ�ാലയ��  കെ��ി ഫ�് ന�കാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ശരിയായ

രീതിയി� വിജയ�ിെല�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴി�

2956. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�� വ�ഷെ� �� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� �ട�ീഴിലാ��ത് െകാ�് വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് എ�്

മാ�മാണ് �തീ�ി��ത്;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� ക�രിരംഗ�  െചയ�മാനായ ക�ി�ി ത�ാറാ�ിയ

വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരടി� ഹയ�െസ��റി വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ി  11,  12 �ാ�ക�

െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�വാ� �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �പാ�ശ ഖാദ�  ക�ി�ി�െട �പാ�ശക��് കടകവി��മാേണാ എ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

േ��് െെല�റി കൗ�സി� സംഘടി�ി�� വായേനാ�വം

2957. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  19  ന് േകരള ��ശാല സംഘം െെഹ��, ഹയ�െസ��റി വിദ�ാ��ിക��ായി

വായേനാ�വം സംഘടി�ി��േ�ാ ;

(ബി) ഏെതാെ� ��ക�ളാണ് വായേനാ�വ�ി� വിദ�ാ��ിക� വായിേ��ത്;

(സി) െെഹ��  വിദ�ാ��ിക�  നേവാ�ാനം,  ശബരിമല,  മതനിരേപ�ത എ� ��കമാേണാ

വായിേ��ത്;

(ഡി) ശബരിമല വിഷ�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  സാ�കരി��തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ിയ



��കമായതിനാ� ഇത് വായേനാ�വ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�േമാ?

���േതാട് ഗവ.ഹയ�െസ��റി �ളിെല നി��ാണ���ി

2958. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�െപ��ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി

മികവിെ� േക�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�് േകാടി�പ അ�വദി��മായ ���േതാട്

സ��ാ� ഹയ�െസ��റി �ളിെല നി��ാണ���ി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട കരാ�  ആരാണ് ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത കരാറിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ിക� എ�േ��ാണ് ���ീകരിേ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ികരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച��രിെല �.പി., എ�.പി. ��ക�

2959. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െച��രിെല എ�.പി.,  �.പി.

��ക�െട സമ�വികസന പ�തിയി�  ഏെത�ാം ��കളാണ് ഏെ���ി��ത്  ;വിവരം

നൽ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ക�െട ���ിക� നി��ഹി��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ് എ��ി�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച���  കിഴേ�നട �.പി.  �ളിെ� േപ� മാ��ത് സംബ�ി� അേപ� ന�കിയി�്

ആ�വ�ഷം കഴി�ി�ം തീ�മാനം ആകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികൾ മരംന�� പ�തി

2960. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള താപനെ� േനരി��തിന് വ�ഷ�ിെലാരി��  വിദ�ാ��ികൾ മരംന�� പ�തി

െകാ�് �േയാജനെമാ�ം ഉ�ാ��ി�ാെയ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�  ബി�ദേയാഗ�ത േനടണെമ�ി�  �റ�ത് പ�് മരെമ�ി�ം നടണെമ�

നിബ�ന ഫിലിെ�യി�സ് സ��ാ� ഏ�െ���ിയ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� നിബ�ന സം�ാന�ം �ാവ��ികമാ�� കാര�ം അേലാചി�േമാ?



മഹാ�ളയ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന����ായ സാ��ിക ന�ം

2961. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി�  സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന����ായ സാ��ിക ന�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ അ��ായന വ�ഷം ആരംഭി�േ�ാ�  േക�പാ� പ�ിയ െക�ിട��െട പരമാവധി

�ന��ാരണ �വ��ന�� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ��കളി�  ന�കിയി���ം �ളയ�ി�  േക� വ��മായ ക����, ലാപ് േടാപ്,

െ�ാജ�� എ�ിവ �ന:�ാപി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;;

(ഡി) വാറ�ി കാലാവധി കഴിയാ�തിനാ�  ക����, ലാപ് േടാപ്,  െ�ാജ��  എ�ിവ�് പകരം

�തിയവ ബ�െ�� ക�നിക� �ന:�ാപി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േകാ��േറ�് �ാപന��െട സാ�ഹിക �തിബ�ത �ീമി� (CSR)ഉ�െ���ി മേ�െത�ി�ം

സഹായ�� ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ൈക�ിെ� �വർ�ന�ൾ

2962. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. �േകഷ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  കാേലാചിതമായ ആ�നികവ�കരണം

നട��തിനായി േകരള ഇ��ാ���  ആ�് െടേ�ാളജി േഫാ�  എഡ�േ�ഷ�  (ൈക�്)

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ൈക�ിെ� �ധാന �വ��നേമഖലക� എെ��ാമാണ്;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം �മതലകളാണ് ൈക�്

നിർവഹി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.ടി./ഐ.ടി.  അ�ബ� �വ��ന���് �റേമ പ�ാ�ലസൗകര� വികസന�ിനായി

ൈക�ിൽ �േത�ക വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം



2963. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  ��ക�  നവീകരി��തിന്

െഷാ��� മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��് ഫ�് അ�വദി�ി��്;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളി�  ���ി ആരംഭി� എ�ം,  ഓേരാ �ളിെല�ം ���ി�െട നിലവിെല

�ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�� �തിയ പരി�ാര��

2964. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ അ��യനവ�ഷം ആരംഭി�േതാെട വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തിന്

എെ�ാെ� �തിയ പരി�ാര�ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

(ബി) ഇ��ലം ഈ രംഗ�് എെ�ാെ� സ�ലമാ��ളാണ് ഉ�ാ�വാ� കഴി�ത്;

(സി) �തിയ അ��ായന വ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ��കളിെല അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

നിക��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;ആെക എ�േപെരയാണ് �തിയതായി നിയമി�ത്;

(ഡി) ഇവ�െട നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴിയാേണാ നട�ിയത്  ;  അെ��ി�  എ�കാരമാണ്

നിയമി�ത്;വ��മാ�േമാ?

മലയാള ഭാഷാപഠന ആ�്

2965. �ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം നി�ബ�ിത ഭാഷയായി പഠി�ി��തിന് വ�വ�

െച�െകാ�� 2017 -െല മലയാള ഭാഷാപഠന നിയമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത

നിയമ�ിന് വിേധയമായി നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിന് വി��മായി �വ��ി�� ��  അധി�ത�െ�തിെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിയമം നിലവി� വ� േശഷം എ� ��ക��് പിഴ �മ�ിയി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മലയാള ഭാഷാ പഠനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ച��ി� ഉ�െ���ിയിരി�� േ�ാള�ഷി�്



നട�ിലാ�വാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

2966. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� വിദ�ാഭ�ാസ രീതിയി�  സമ� മാ��ിന് ശിപാ�ശ ന��� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ

നയ�ിെ� കരട് റിേ�ാ��് സമ��ി� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 10+2 സംവിധാന�ി� നി�ം  5+3+3+4 ഘടനയിേല�് �� വിദ�ാഭ�ാസം മാറണെമ�

ശിപാ�ശ ന�െട വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ി� കാതലായ മാ��� െകാ�വ�� സാഹചര��ി� ഖാദ� ക�ി�ി

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�ളള െെഹ��, ഹയ�െസ��റി ഏകീകരണം േവെ��് വ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാർ�് ഉ�ാ�� �ത�ാഘാതം

2967. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ� ��ത േമഖലയി�

ഉ�ാ�� �ത�ാഘാത�െള�റി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പതിന�് ല�ം വിദ�ാ��ികെള�ം ര�് ല�ം അ��ാപക അന��ാപകെര�ം ബാധി��

��ധാന തീ�മാനം വളെര ലാഘവേ�ാെടയാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�� ആേ�പം

വ�താപരമേ�;

(സി) 10,�സ് 2,�സ് 3 എ� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസനയ�ിന് കടകവി��മാേണാ ഖാദ� ക�ീഷൻ

റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ; ആെണ�ിൽ ഈ പരി�ാരം െകാ�് എ�് അ�ാഡമിക് �ണമാണ്

വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�കെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�േവ കാര��മമായി �വർ�ി�� സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് അനാവശ�മായ

സമര��ം അസ��തക�ം ഉടെല��വാൻ ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ

വഴിെയാ��െമ�തിനാൽ ��ത ശിപാർശകൾ നട�ിലാ�� കാര�ം �നഃപരിേശാധി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലയാളം പഠി�ി�ാ� ��ക�



2968. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  സ��ാ�,  എ�ഡഡ്,  അ�എ�ഡഡ് േമഖലയി�  മലയാളം

പഠി�ി�ാ� ��ക� ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പഠി�ാ� ��ികെള കി�ാ�ത് െകാേ�ാ സ��ാറിെ� സഹായ��ം ആ��ല���ം കി�ാ�ത്

െകാേ�ാ ആേണാ മലയാളം പഠി�ി�ാ� ഇ�രം ��കളി� സാഹചര�ം ഇ�ാെതേപായെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലയാളം മീഡിയം �ാ�ക� �ട�ി ആവശ�മായ അ��ാപകെര നിയമി�ി�ം നിയമനാംഗീകാരം

കാ�കഴി�� എ�ഡഡ് ��ക�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) മലയാളം മീഡിയം ൈഹ��കളി�ാ� പ�ായ�ക�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  ഉേ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) ഒ� പ�ായ�ി� ഒ� മലയാളം മീഡിയം ൈഹ��ക� േപാ�ം ഇ� എ� �റവ് പരിഹരി�ാ�

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�� പി.ടി.എ.

2969. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിൽ പി.ടി.എ.ക�  �പീകരി��തിന് നിലവി�  നി��ഷി�ി��

മാനദ��� എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �� പി.ടി.എ.ക�െട �മതലക�ം അധികാര��ം എെ��ാമാണ്;

(സി) �� പി.ടി.എ.ക� സ��ാ� മാനദ� �കാരം �വ��ി�� എ�റ�വ��ാൻ എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറവ�ര ഗവ.വി.എ�്.എസ്.സി.യിൽ �.െഎ.ടി.െസ��

2970. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട �.െഎ.ടി.  െസ��  മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഇറവ�ര

ഗവ.െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�  ആരംഭി��തിനാവശ�മായ �ലം

വി�ന���തിന് വിദ�ാഭ�ാസവ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ചാല�് ഫ�്

2971. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചാല�് ഫ�് വഴി 2018-19ൽ എ� എയിഡഡ് വിദ�ാലയ���് ഫ�് അ�വദി�ി�െ��ം

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ���ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 നാളി�വെര ചാല�് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസം ന�കാ� പ�തി

2972. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി തല�ി�  അ�ാഡമിക് വിഷയ���് ഒ�ം െതാഴി�  ൈന�ണ�

വിദ�ാഭ�ാസ�ം ന��വാ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസവ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലയിലാണ് െതാഴി� ൈന�ണ� േകാ�ക� നട��ത്;

(സി) െതാഴി�  ൈന�ണ� ച��ട്  (എ�.എസ്.ക�.എഫ്)  േകാ�ക�  ഒ� വ�ഷം എ� മണി��

നട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഡി) നിലവി�  എ� ശതമാനം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിലാണ് െതാഴി�  ൈന�ണ� േകാ�ക�

ആരംഭി��െത�ം േശഷി�� �ല�ളി�  ഈ പ�തി എ�േ��്

�ാവ��ികമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

അധ�ാപക പരിശീലന പരിപാടിക�

2973. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അധ�ാപക പരിശീലന പരിപാടിക�  സംബ�ി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ൈ�മറി �ളിെല അധ�ാപക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത

2974. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓറിയ�� എസ്.എസ്.എ�.സി., പരീ� ഭവ� നട�� അറബി അ��ാപക പരീ� എ�ിവ

ൈ�മറി �ളിെല അധ�ാപക�െട അടി�ാന േയാഗ�തക�െട ���ി� പരിഗണി�വ��േ�ാ;

(ബി) ഇതി�  മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  അറബി അ��ാപക പരീ� നി��ലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ��� ഉലമ �ിലിമിനറി,  ബി.എ.ഡി�ി,  ബി.എ.  അ��� ഉലമ ഡി�ി എ�ീ േയാഗ�തക�

ഉ�വെര േപാെല ഇവ��ം ഡി.എ�.എഡ്. േകാ�ിന് അ�ിഷ� ലഭി��തിന് േയാഗ�ത ഉേ�ാ;

(ഡി) ബി.എഡ്.  േകാ�ിെന േപാെല ഡി.എ�.എഡ്.  േകാ�് ര� വ�ഷം ആ�ി ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഇ) ൈ�മറി അറബി അ��ാപകനാവാ�  നിലവി�  എെ��ാം േയാഗ�തക�  േനടണെമ�്

വ��മാ�ാേമാ; �തിയ മാ��� പി.എസ്.സി.െയ അറിയി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇനി വ�� പി.എസ്.സി വി�ാപന���് �തിയ േയാഗ�തക�  ബാധകമാ�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട െചലവ്

2975. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  നട�ിലാ�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി�് ഒ� അ��യന വ�ഷം

െചലവാ�� �ക എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട പരിധിയി� ഏെത�ാം ��കളാണ് ഉ�െ���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �� ഉ�ഭ�ണ പ�തി നട�ി�ി� േദശീയ അടി�ാന�ി� േകരള�ിെ� �വ��നമികവ്

എ�കാരമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഘടനാപരമായ സമ� മാ�ം

2976. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഘടനാപരമായ സമ� മാ�ം െകാ�വരാൻ േക� സ��ാ�

ത�ാെറ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ േക� സർ�ാരിെ� ��ത തീ�മാന�ം,ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ാ��തി�

അധ�ാപക��ളള ആശ�ക�ം പരിഗണി�് സം�ാന സ��ാ� ഇതിേ�ൽ ��ത� ചർ�ക�ം

പഠന��ം നട�ിയ േശഷം മാ�ം ��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഘടനാപരമായ മാ���

വ���തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ചീകരണ �വ��ിക��ായി പാ��്ൈടം സ�ീ��മാ�

2977. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  എ�.പി.,  �.പി.  ��കളി�  �ചീകരണ �വ��ിക��ായി

പാ��്ൈടം സ�ീ��മാെര താ��ാലികാടി�ാന�ി� നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ��ത ��കളി�  പാ��്ൈടം സ�ീ��മാെര താ��ാലികാടി�ാന�ി�  നിയമി��തിന്

�ാമപ�ായ�ക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ  ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�രവ്

സ��ാ� ഇറ�ിയി�േ�ാ ; ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ന��േമാ?



സ�കാര� േമഖലയി� ��തായി ��ക�

2978. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയി�  ��തായി

��ക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ� മാേനജ് െമ�ിന് കീഴിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� ��ക�  ആരംഭി�� കാര��ി�  നിലവി�� മാനദ��ളി�  മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സ��ാ�  അ�മതി ഇ�ാെത ആരംഭി� ��ക�െ�തിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര�-അ�-എയിഡഡ് �� അ��ാപക��് മിനിമം േവതനം

2979. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�-അ�  -എയിഡഡ് ��കളി�  േജാലി െച�� അ��ാപക��് മിനിമം േവതനം

ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേ��ശ�ല��ം നിറേവ��തിനായി നിയമ നി��ാണം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിൽ നിയമനിർ�ാണ നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ിൽ തകർ� �� െക�ിട��

2980. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഓഗ�് മാസ�ി�  ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ി�  തക���ം നിലവി�

�വ��നേയാഗ�മ�ാതായി തീ���മായ �� െക�ിട�� ഏെതാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി� നിലവി� സ�ീകരി�ി�ളള �മീകരണ��ം �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ ?



ഉ�ഭ�ണം നൽ�� പ�തി

2981. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  നട�ിലാ�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി�് േക�സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

എ� േകാടി �പ�െട സഹായമാണ് ലഭി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�ൾെ�� എ�ാ ��ക��ം പ��റിേ�ാ�ം �ാപി��തിന്

േക�സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��കളിെല പാചക�ര നവീകരി��തിന് സഹായധനം ന��� പ�തി�കാരം എ�

�കയാണ് ഓേരാ �ളി�ം അ�വദി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െ�ഷ�� ��കെള ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി

2982. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് പദവി ഇ�ാ� െ�ഷ��  ��കെള ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന്

തട��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് േവ�ി �വ��ി�� റ� െ�ഷ�� �� േഫാ� െമ�ലി റി�ാ�ഡഡ് �ളിെന

ഉ�ഭ�ണപ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ മാ�ഷിക പരിഗണന അ�ഹി�� വിദ�ാ��ിക�  എ�തിനാ�  ഈ �ളിെന

പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തി�� പ�തിക�

2983. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� അ��യന വ�ഷ�ി� ��കളി� അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന് എെ��ാം

പ�തിക� നട�ാ�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� സ��ാ�-എ�ഡഡ് ��കളി� േടായില�് സൗകര��റ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��കളി�  േടായില�് സൗകര�ം ഏ�െ����ത് എെ��ാം നിബ�നക�െട

അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഡയറ�േറ�് ഓഫ് �� എഡ�േ�ഷ�



2984. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം വ��ക� ലയി�ി�ാണ് ഡയറ�േറ�് ഓഫ് �� എഡ�േ�ഷ� നിലവി� വ��ത്;

എ�് �തലാണ് ഇത് �ബല��ി� വ�ക;

(ബി) അതിെ� ഭാഗമായി അധിക ത�ിക ��ിേ��തിെ� ആവശ�കത�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ.ഇ.ഒ., ഡി.ഇ.ഒ. ഓഫീ�ക� വ��ിെല എ�ാ വിഭാഗം അ��ാപക��ം േസവനം ലഭ�മാ��

തര�ി� �ന�മീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ൂ�കളിെല പാചക െതാഴിലാളിക�

2985. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൂ�  ഉ�ഭ�ണം ത�ാറാ�� പാചകെ�ാഴിലാളികൾ�് എെ��ി�ം പരിശീലനം

ന���േ�ാ; എ�ിൽ ഏ� ഏജൻസി വഴിയാണ് പരിശീലനം ന���ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാചകെ�ാഴിലാളികൾ�് നിലവി� ഏ� �പയാണ് �തിമാസം ഓണേററിയം;

(സി) ��ത ഓണേററിയം കാലാ��തമായി ���ണെമ� ആവശ�ം േക� മാനവേശഷി വികസന

മ�ാലയ�ിെ� േ�ാ�ാം അ�വ�  േബാഡി�െട ��ാെക സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി�� �തികരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

അട���� ഭീഷണി േനരി�� ��ക�

2986. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേന�െമ�് സംബ�ി� ത��ം കാരണം പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��ക� അട����

ഭീഷണി േനരി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��കളി� മാേന�െമ�് ത��ം നിലവി��് എ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) മാേന�െമ�് ത��ം നിലനി��� ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

വ��ി�വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�രം ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര��ം അ�ാദമിക സാഹചര��ം െമ�െ����തിനായി

െപാ�ജന�െള ഉ�െ���ി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� ഒൗേദ�ാഗികമായി �� മാേന�െമ�്

ക�ി�ി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ത ൃ�ണി�റ സം�തം ��



2987. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� ��ാ�ിലധികം പാര�ര��� ത ൃ�ണി�റ സം�തം �ളിെ� അടി�ാന സൗകര���െട

അഭാവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവിെട �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ിഫി��ക� ഡിജി േലാ�റി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

2988. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.പരീ��െട സ��ിഫി��ക� ഡിജി േലാ�റി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് വ�ഷം �ത�� സ��ിഫി��കളാണ് ഇ�കാരം ലഭ�മാ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

2989. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 അ��യന വ�ഷ�ളി�ം 2019-2020 അ��യന

വർഷ�ി�ം േകരള�ിെല െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഒ��തൽ പ�വെര�� �ാ�കളി�

�േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയള�കളി�  കായം�ളം മ�ല�ി�  ഒ��തൽ പ�വെര�� �ാ�കളി�

�േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ��ം �ൾ തിരി� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

2990. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാദമിക മികവ് വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി�ി�ളള പ�തികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്



നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാരം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി അധ�ാപക��് �േത�ക പരിശീലനപരിപാടിക�ം

റി�ഷ�  േകാ�ക�ം ശി�ശാലക�ം സംഘടി�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി� ഉ�െ���ി ൈഹെടക് പഠന സൗകര�ം

2991. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി� ഉ�െ���ി എ��തൽ പ��വെര�� �ാസ്

�റികളി� ൈഹെടക് പഠന സൗകര�ം ഏ�െ���ിയ� �കാരം സം�ാന�ാെക എ� �ാസ്

�റികളി� ൈഹെടക് പഠനസൗകര�ം ലഭ�മാ�ിയി��്; ജി� തിരി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ി� �പവ��രി�ി�േ�ാ എ� �പ നാളി�വെരയായി

െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�.പി.  �.പി.  �ളികളിെല �ാസ് �റികളി�ം ൈഹെടക് പഠനസൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;  ഇ� �കാരം എ� �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക്

പഠനസൗകര���തായി മാ�ം; ജി�തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എ� �പ െചലവ് വ�െമ�ം,  ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�വാ�

കഴി�െമ�മാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ക�െട അടി�ാന സൗകര��� െമ�െ���ി വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാരം ഉയ��ക എ�

ഉേ�ശ�േ�ാെട ആരംഭി� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തിെയ�റി�് അവേലാകനം

നട�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

എ�.പി., �.പി. ��കളി� ൈഹെടക് ലാ�ക�

2992. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�.പി.,  �.പി.  ��കളി�  ൈഹെടക് ലാ�ക�  �ാപി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ� ��കളിലാണ് പ�തി ആവി�രി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബിയി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈഹെടക് �ാസ് �റികൾ

2993. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� �ത�  ഏ�വെര�� സ��ാ�/എയിഡഡ് ��കളിെല �ാസ് �റികൾ ൈഹെടക്

ആ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� സമയബ�ിതമായി ഈ നടപടി ���ീകരി�േമാ;



(ബി) ഈ പ�തി ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഈ പ�തി�ായി െതര െ���ി�� ��ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

2994. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�് �ത� പ��് വെര�� �ാ�കളിെല നാ��ി അ�ായിരം �ാസ് �റിക� ൈഹെട�ായി

മാ�� �വർ�നം ���േതാതിലായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ��കളിെല ഭൗതിക ശാ� പരീ�ണ��  ഡിജി��

�പ�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഗണിത�ിന് ഐ.�ി അധി�ിത ലാ�ക� ത�ാറാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� അ��ാപക��് എ�് പരിശീലനമാണ് ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

ആ�നിക വിവരസാേ�തികവിദ� �ാവ��ികമാ�ിയതി�െട വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഉ�ായ മാ���

2995. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക വിവരസാേ�തിക വിദ��െട ഫല�ദമായ ഉപേയാഗം വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�

�ാവ��ികമാ�ിയതി�െട ഉ�ായ മാ��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസെ� ആ�നികവ��രി�് മികവിെ� േക���

ആ�ിയതി�െട സി.ബി.എസ്.ഇ,  ഐ.സി.എസ്.ഇ,  സിലബ�ി�  സ�കാര� വിദ�ാലയ�ളി�

പഠി�ി�� ഒ� വലിയ വിഭാഗെ� സം�ാന സിലബ�് ��കളിേല�് ആക�ഷി�വാ�

സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാലയ�ളി� ഭൗതിക സാഹചര�വികസന�ം,  അ�ാഡമിക് മിക�ം സാധ�മാ��തിന് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�െട സം�ാനെ� ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തി�ം,  സം�ാന�ിന്

�റ�� ഉ�തനിലവാര�ി�� വിദ�ാലയ�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ികേളാട്

മ�രി��തി�� അവ�െട കഴിവ് ഉയ���തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കംപ��റിേനാ�ം സാേ�തിക വിദ�കേളാ�ം കാണി�ി�� വി�ഖത ന�െട വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��െട നിലവാരം �റ�വാ� ഇടയാ�ിെയ�് വിലയി���േ�ാ?

െന�ാറ ഗവ .േബാ�സ് ഹയർ െസ��റി �ൾ



2996. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െന�ാറ ജി.ബി.എ�്.എസ്.എസിെന അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ����മായി ബ�െ��് എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ലഭി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട െട�ഡ�  ���ീകരി�് എ��തലാണ് ���ിക�  ആരംഭി�ത് എ�ം

���ി എ�ാണ് ���ീകരിേ��ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നിലവി� നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല െെഹെടക് ��ക�

2997. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��കെള മികവിെ� േക�മാ��

പ�തിയി� ഉ�െ���ി കായം�ളം മ�ല�ി� െെഹ��, ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ളി�

എ� �ാസ് �റിക� െെഹെടക് ആ�ിെയ�ം എ�െയ�ം �ടി െെഹെടക് ആ�വാ�െ��ം

��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ൈഹെടക് ��ക�

2998. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക�  ൈഹെട�ാ�� പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയ മാേവലി�ര മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട ഡി.പി.ആ�. അംഗീകാര�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന���് �മതലെ���ിയ ഏജ�സിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന���് അ�മതി ന�കി അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�േമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��� ഹയ�െസ��റി ��

2999. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ത ൃ�ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��� ഗവ�െമ�്

േഗ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിെല വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

സി.പി. നാരായണ� �ാരക ഗവ. ഹയ� െസ��റി ��

3000. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��� മ�ല�ിെല ആയിര�ി� ��ത� ��ിക� പഠി�� ��ക�െട വിഭാഗ�ി� 3

േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി� മാതമംഗലം സി.പി.  നാരായണ�  �ാരക ഗവ.ഹയ�

െസ��റി �ളിെല പ�തി�െട �ട�നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഓ�ിസം പാ��്

3001. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  2017-18-െല വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ഓ�ിസം പാ��ിെ� നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

േകാ��� മ�ല�ിെല ��കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

3002. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� നി�ം അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തി�േവ�ി

മല�റം ഡി.ഡി.ഇ. റിേ�ാ��് സമ��ി� ��കളി�േമ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�വള പ�ായ�ിെല ഗവ�െമ�് എ�.പി.��  ���, ഗവ�െമ�് എ�.പി.  ��

ചി�ംപ�ി (മാറാ�ര) , ഗവ�െമ�് എ�.പി. �� െപ�പറ�് �ടാ� (��ി�റം) എ�ിവ�െട

എ�ിേമ�ം �ാ�ം ഡി.ഡി.ഇ മല�റം ഓഫീസി� ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�ാണ് ലഭി�ത്; ��ത

െ�ാേ�ാസ�  തി�വന��രം ഡി.പി.ഐ ഓഫീസിേല�് അയ�ി�േ�ാ;  എ�ാണ്

അയ�ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം െഡപ��ി ഡയറ�� അയ� െ�ാേ�ാസ�ക� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ��ക�െട കാര��ി� ഡി.പി.ഐ. സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) േമ��റ� ��ക�െട �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് അടിയ�രമായി ഫ�്

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�െട നവീകരണം

3003. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മികവിെ� േക��ൾ ആ�ിയ െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല തി��റം എ�്. എസ്.,

ഗവ.  േഗ�സ് ൈഹ�ൾ എ�ിവ�െട നവീകരണ���ിക�െട ഡി.പി.ആർ.  ���ീകരിേ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആർ.ത�ാറാ��തിനായി ഏത് ഏജ�സിേയയാണ് �മതലെ���ിയെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആർ. ���ീകരി��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നവീകരണ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�� ���ികൾ

3004. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മികവിെ� േക��� ആ�� പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ന�വ�ം ജനതാ ��, വാടനാം�റി�ി,

െകാ�ം, പ�ാ�ി എ�ീ ��ക�െട നി��ാണ�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ��ത

��ക�െട �വ��ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) മികവിെ� േക��ളാ��തിനായി ഇനി�ം നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ാ� ��ക�

ഉ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ഇ�രം ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന��

അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��ക�െട നി��ാണ�വ��ന��  ഏെ���ി�� കരാ�കാ�െട വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ സ��തി പ�തി

3005. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ സ��തി പ�തിയി�െട കഴി� സാ��ിക വർഷം എ� �പ �േ�ാ� വിഭാഗ�ളിെല

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െച�; വ��മാ�േമാ;



(ബി) എ� വിദ�ാ��ിക��് കഴി� സാ��ിക വർഷം ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�;

വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� �ി� ക�ാളിഫിേ�ഷ� െ�യിംവ��് േകാ�ക�

3006. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 ഡിസംബറി� േക� മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയം �റെ��വി� ഉ�രവി��കാരം അ�്

വ�ഷ�ി��ി� എ�ാ സം�ാന�ളി�ം ഹയ� െസ��റി � ൂ�കളി� എ�.എസ്.ക� ു.എഫ്.

അധി�ിത േകാ�ക� ആരംഭി�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� എ� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി � ൂ�കളി� നാഷണ� �ി�

ക�ാളിഫിേ�ഷ� െ�യിം വ��് നട�ിലാ�ിെയ� അറിയി�േമാ ;

(സി) േശഷി�� � ൂ�കളി�  അത് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം ഇള�ക�  ന�കണെമ�്

േക�മാനവവിഭവേശഷി മ�ാലയേ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ് സം�ാനം ഇളവ് ആവശ�െ��ി��ത്; വ��മാ�േമാ ?

��േ�രി എ�.പി.�ൾ-ൈപ�ക വിദ�ാലയം

3007. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� സം�ാരിക നായക�ാരി�  ��ഖനായി�� ��േ�രി ന�ി നീലകണ് ഠ

ശർ��െട നാമേധയ�ി� അറിയെ��� പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��േ�രി എ�.പി.�ളിെന

ൈപ�ക വിദ�ാലയമായി പരിഗണി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ിൽ ��ത ആവശ�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ?

സമ�ശി�ാ അഭിയാ�

3008. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം ��ിക�െട അവകാശമാ�കെയ� ല��േ�ാെട സ��ാ�

നട�ിവ�� �വ��ന���ായി സമ�ശി�ാ അഭിയാ�  �കാരം എ� �ക�െട

പ�തിയാണ് േക�സർ�ാരിന് സമ��ി�ിരി��ത്;  അതി�  എ� �ക�� പ�തിക��്

അംഗീകാരം ലഭി�;  ��വ�ഷം എ� �ക�� പ�തി അംഗീകരി�ി�െ��ം എ� �ക

േക�വിഹിതമായി ലഭ�മാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ആ��ിത അറി�കെള ജീവിത�മായി ബ�ി�ി�് ശാ�ഗണിതശാ� വിഷയ�േളാട് താ�ര�ം

��ി�ാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട�ം വ�ത��മായ കഴി�ക�  കണ�ിെല��് പഠനം പീഡനമാകാെത

തന�കഴിവ് പരിേപാഷി�ി�ാ�  പഠനപരിേപാഷണ പരിപാടി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

സമ�ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

3009. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാലയ��െട നവീകരണ�ിനാ�� േക�സ��ാ�  പ�തിയായ സമ�ശി�ാ

അഭിയാ�  പ�തി�കാരം േകരള�ിന് കഴി� ��് സ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ

േക�സഹായം ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �കയി�  നി�ം ഏെത�ാം ജി�ക��്

എ� വീതം അ�വദി� ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

പാഠ��ക വിതരണം

3010. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ എ�ഡഡ്-സ��ാ�  ��കളി�ം അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തി�

��പ് തെ� പാഠ��ക�� എ�ി�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ��യനവ�ഷം ആരംഭി��തിന് ���തെ� പാഠ��ക��  ��കളി�  എ�ി�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ��കളി� പാഠ��ക�� എ�ിയി�ി�ാെയ�ി� ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�ം

എ�ാണ് കാലതാമസ��ാകാ� കാരണെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാഠ�പ�തി നവീകരണം

3011. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെ�മറി �ത� ഹയ�െസ��റി തലം വെര�ളള ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�ം വികസി�ി�്,

ആ�നിക സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത പഠനസാമ�ിക�െട ലഭ�ത ഉറ�ാ�ി,  �ണേമ��ളള

വിദ�ാഭ�ാസം �ദാനം െച�ാ�ളള പ�ാ�ലം ഒ��� ��ിയ ���ിയായിെകാ�ിരി��

ഘ��ി�  മിക�� വിദ�ാഭ�ാസം സാധ�മാ��തി�ളള പാഠ�പ�തി നവീകരണ�ിന് �ട�ം



�റി�ി�േ�ാ;പരിപാടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല പഠന��ിയ ഫലവ�ാകാ�  ഒഴി�ളള ത�ികകളി�  അധ�ാപകെര

നിയമി��തി�ം നിലവി�ളള അധ�ാപക�െട അധ�ാപനേശഷി ഉയ���തി�ം െച�

കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള സമ� േപാ��� പരി�രി�് ഓേരാ �ളിെല�ം അധ�യനം നിരീ�ി�് പഠനല��ം

കാര��മമായി നിറേവ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തി�ളള സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) നിലവി� അധ�ാപക-ര�ാക�� സമിതിക�െട �വ��നം ഫല�ദമായ സാ�ഹ� പരിേശാധന�്

ഉത�� വിധ�ിലാേണാ;  ഇെ��ി�  ഇവ�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�േവ�

മാ�ഗനി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭരണഘടനാവിദ�ാഭ�ാസം

T 3012.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭരണഘടനാവിദ�ാഭ�ാസം ന���തിനായി ഏെത�ി�ം �േത�കപ�തിക��് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട പഠന സിലബസി�  ഭരണഘടനെയ�റി�് ആഴ�ി�  പഠി�ാനാവശ�മായ

ഭാഗ��  ഉ�െ���ിെ�ാ�� പരി�ാര���് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

�സ് � സീ�ക�

3013. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് � എ�ീ േകാ�ക�െട കഴി� എ�വ�ഷെ� വിജയ ശതമാനം

പ�ികെ���ി ന�കാേമാ;

(ബി) ഉപരിപഠന�ി�� അവസരം ഉറ�വ���തിനായി ആവശ�മായ ഇട�ളി� �സ് � സീ�ക�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�തിയ ൈഹ�ൾ/ ഹയ�െസ��റി ��കൾ

3014. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�-എ�ഡഡ് േമഖലകളി�  �തിയ

െെഹ��കേളാ ഹയ�െസ��റി ��കേളാ അ�വദി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) വ�ം വ�ഷ�ളി�  �തിയ െെഹ��കേളാ ഹയ�െസ��റി ��കേളാ അ�വദി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ക�െട ലയന�ം ൈഹ�� അ��ാപക�െട �ാന�യ��ം

3015. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാഭ�ാസ ലയന�ി�െട ൈഹ�� അ��ാപക�െട െ�ാേമാഷ� സാധ�ത ഗണ�മായി

�റ�െമ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;

(ബി) ലയനെ� �ട��് നിലവി�� െഹ�ാ��മാ� ൈവസ് �ി�സി��മാരായി വിരമി��േതാെട

ഇ�രം ��കളി� ൈവസ് �ി�സി�� നിയമനം ഉടെന ഉ�ാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാ� സാഹചര��ി�  അത് ൈഹ��  അ��ാപക�െട �ാന�യ�െ� സാരമായി

ബാധി�െമ�് ക���േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെഹ�� -ഹയ� െസ��റി ലയനം

3016. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െെഹ��  -ഹയ�  െസ��റി ലയന�മായി ബ�െപ�് ഖാദ�  ക�ീഷൻ സമർ�ി�

റിേ�ാ��ി�േമ� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�സ് വ� പഠന�ിന് ആവശ�മായ സീ�ക�

3017. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� എസ്.എസ്.എ�.സി.പരീ� വിജയി� ��ിക��് �സ് വ� പഠന�ിന്

ആവശ�മായ സീ�ക�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലകളി�  ഇ� ാെയ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) �സ് വ� പഠന�ിന് ��ത� സീ�ക� അ�വദി�വാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

എെ��ാമാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ ?

ഹയ� െസ��റി പഠനസൗകര�ം വി�ലമാ��തിന് നടപടി

3018. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷം സം�ാന�് പ�ാം �ാസ് പാ�ായ ��വ� ��ിക��ം ഹയ� െസ��റി

പഠന�ിന് സൗകര�ം ഉേ�ാെയ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;



(ബി) കാസ�േഗാഡ്, ക��, പാല�ാട്, േകാഴിേ�ാട്,മല�റം, വയനാട്, ��� �ട�ിയ ജി�കളി�

�സ് വ� പഠന സൗകര�ം �റവാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മലബാ�  ജി�കളി�  സീ�ിെ� അപര�ാ�ത ഉെ�� കാര�ം ഹയ�  െസ��റി ഡയറ��

സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല �സ് വ� സീ�ക�

3019. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  �സ് വ�  അേലാ�്െമ�ക�  ���ിയായേ�ാ�  എ� ��ിക�  �േവശനം

േനടിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി�  ഇനി ഒഴി�ളള സീ�ക�  എ�യാെണ�ം എ� അേപ�ക��് ഇനി�ം

അ�ിഷ� ലഭി�ാ�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ� ജി�കളി�  നി�് അധിക സീ�ക� മല�റം ജി�യിേല�് �ാ��� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ജി�യി� അഡീഷണ� ബാ�ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി േകാേമ�് അധ�ാപക�െട ഒഴി�ക�

3020. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി േകാേമ�് അ��ാപക�െട  (�നിയ�-സീനിയ�) �ിരം ഒഴി�ക�

നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.െജ.ഡി.  ഉ��െട എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി റിേ�ാ��് െച�ാ��

ഒഴി�ക� എ�; അറിയി�േമാ;

(സി) നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

�സ് വൺ �േവശനം സീ�് വർ�നവ്

3021. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ാവശ�ം �സ് വൺ �േവശന�ിന് സ��ാ�-എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�

ഇ�പ� ശതമാനം സീ�് വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം �സ് വൺ �േവശന�ിന് ലഭി� അേപ�ക� എ�യാണ്; �തിയ സീ�് വ��ന



�ടി കണ�ിെല��ാ�  എ� വിദ�ാ�ികൾ�് �സ് വ�ിന് �േവശനം ലഭി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലബാ� ഭാഗ�� ��കളി� നിലവി� �സ് വ�ിന് അ�വദി�ി�� സീ�കെള�ാ� ��ത�

വിദ�ാർ�ികൾ �സ് വൺ �േവശന�ിന് അ�ഹത േനടിയി�േ�ാ;

(ഡി) അവി�െ� �േത�ക സാഹചര�ം കണ�ിെല��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

?

തലവരി�ണം

3022. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ് വ� അ�ിഷന് മാേനെ��് സീ�ി� തലവരി�ണം വാ��തായ ആേ�പം സംബ�ി�്

അേന�ഷണം നട�ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ��ി�ം ഡിവിഷ�ക�െട എ�ം��ി ��ത�  സീ�കളിേല�് മാേനെ��ക�  വ��ക

തലവരി�ണം വാ��ത് �ലം സാധാരണ�ാരായ വിദ�ാ��ിക��് അ�ിഷ�  ലഭി�ാ�

ഉ�ാ�� ��ി��ിന് പരിഹാരം കെ��വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മലബാ� േമഖലയി� ��ത� �സ് വ� സീ�ക�

3023. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖലയി�  �സ് വ�  സീ�ക�  �റവായത് �ലം വിദ�ാ��ിക�  അ�ഭവി��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�പാതികമായി ഇ�പത് ശതമാനം സീ�ക�  വ��ി�ി�വാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അ�മതി

ന�കിയത് ഒ� �ാ�ി�  വിദ�ാ��ിക�  തി�ി െഞ��ി ഇരി��തി�ം െമ�െ��

പഠനാ�രീ�ം ന�െ����തി�ം ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം പരിഗണി�ാെത�� സീ�വ��നവ് അ��ാപക��ം

വിദ�ാ��ിക��ം ഒ�േപാെല ��ി���ാ�െമ�തിനാ�  ഇതിന് പകരം �തിയ ബാ�ക�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െകാട�ാട് ജി.എം.ആ�.എസ്.-� �സ് �

3024. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതിയി�െ�� ��ിക�  പഠി�� ത ൃ�രി��  മ�ല�ിെല െകാട�ാട്

ജി.എം.ആ�.എസ്.-� �സ് � േകാ�് എേ�ാ� അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവി�െ� ��ിക� �സ് � േകാ�ിന് പഠി�ാ� �� കിേലാമീ�റിലധികം സ�രി�് േപാേക�



��ി��് കണ�ിെല��് ഇവിെടതെ� േകാ�് അ�വദി�േമാ;  േകാ�് അ�വദി�ാ�

എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��കളിൽ ��തായി ഹയ�െസ��റി വിഭാഗം

3025. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ഹയ�െസ��റി ബാ�ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ക�ല,  �ാ��  എ�ീ ൈഹ��കളിൽ ഹയ�െസ��റി വിഭാഗം

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ിേനഴി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി� കഥകളി പഠനം

3026. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല െവ�ിേനഴി ഗവ�െമ�് ൈഹ�ളി�  േകരള കലാമ�ല�ിെ�

സഹകരണേ�ാെട കഥകളി പഠനം നട�വാ�  അ�മതി�ായി സമ��ി� അേപ��െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനകം അ�മതി ന�കിയി�ിെ��ി� ഉട� തെ� ��ത അ�മതി ന���തി�� സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��രിെല ര�് ഹയ�െസ��റി ��ക��് ലാ�ം െെല�റി�ം

3027. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം പ���  മ�ല�ിെല ര�് ഹയ�െസ��റി ��ക��്

ലാ�ം െെല�റി�ം നി��ി�ാ�  ഒ� േകാടി �പ വീതം അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ആയത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിൻ�കാരം ക��ാളി  ,  മാ�ി�  എ�ീ സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി ��കളിെല

നി��ാണ�മതല ഏെ��� ൈക�ി� ഇ�വെരയായി�ം ���ി ആരംഭി�വാൻ സാധി�ാ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  പ�തി േവഗ�ി�  നട�ിലാ�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�

നട�േമാ;

(സി) പ�തി�് എെ��ി�ം തടസം ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ ?



ഐ.സി.�ി.െസ�ിെ� �വ��ന��

3028. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി�� ഐ.സി.�ി.െസ�ിെ� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി�  �ിരം ജീവന�ാ�,അന�� േസവന�ി�  േജാലിെച��വ�  എ�ിവർ

ആെരാെ�യാെണ�ം ഇവർ എ� വ�ഷമായി േജാലി െച� വ��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെല കരാ� ജീവന�ാ�, ദിവന േവതന ജീവന�ാ� എ� േപരാെണ�ം അവർ

എ� വ�ഷമായി േജാലി െച� വ��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

�.പി, എ�്.എസ്. വിഭാഗം കായിക അധ�ാപക�െട നിയമനം

3029. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �.പി,  എ�്.എസ്.  വിഭാഗം കായിക അധ�ാപക�െട നിയമന�ിനാ�� പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�് നിലവി��ായി��ി�ം ആവശ�മായ നിയമനം നട��ി� എ� പരാതി�് അടിയ�ര

പരിഹാരം കെ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ി-കായികാധ�ാപക അ�പാതം നിലവിെല  500:1 എ�ത്  300:1 എ�ാ�ി മാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കായികവിദ�ാഭ�ാസ�ി�� സിലബസ് നിലവി�  ഉ�ായി��ി�ം പഠി�ി�വാ�  ആവശ�മായ

അധ�ാപക� നിയമി�െ���ി� എ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി��ായി�ം അനധി�തമായി കായികാധ�ാപകെര

എസ്.എസ്.എ. വഴി നിയമി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അറബി,  സം�തം എ�ീ ഭാഷക�  പഠി�ി��തിനാ�� അധ�ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

എ�?

ഹയർ െസ�ൻഡറി �ിൻസി�ൽ െ�ാേമാഷൻ അപാകത

3030. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയർ െസ�ൻഡറിയിെല േബാ�ണി,�േവാളജി �ട�ിയ വിഷയ�ളിെല അ��ാപകർ�്

എച്.എസ്.എസ്.ടി.�നിയർ ത�ികയിൽ നി�ം സീനിയർ ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ

ലഭി�ാൻ  10 �തൽ  12 വർഷം വെര േവ�ിവ��െ��ം എ�ാൽ രേ�ാ �േ�ാ വർഷം

െകാ�് എ�േണാമി�് ഉൾെ�െട�� ചില വിഷയ�ളിെല അ��ാപകർ�്

എച്.എസ്.എസ്.ടി.  സീനിയറായി െ�ാേമാഷൻ ലഭി�� എ�ം ഇ�ാരണ�ാൽ



േബാ�ണി,�േവാളജി അ��ാപകർ�് ഹയർെസ�ൻഡറി �ിൻസി�ൽ ത�ികയിേല�്

െ�ാേമാഷൻ ലഭി�ാെത വ���്എ�ത് സംബ�ി� അപാകത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� പരാതി ഹയർെസ�ൻഡറി ഡയറ�റർ�് ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ��ത അപാകത പരിഹരി�ാൻ എ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അ�് വർഷെ� േസവനകാലം �ർ�ിയാ�� എച്.എസ്.എസ്.ടി.�നിയർ അധ�ാപകാർ�്

സീനിയർ അ��ാപകരായി െ�ാേമാഷൻ നൽകണെമ�് വ�വ��േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ എ� േപർ�് െ�ാേമാഷൻ നൽകിെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ന�ിയി�ിെ��ിൽ

ആയതിെ� കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എച്.എസ്.എ.യിൽ നി�ം എച്.എസ്.എസ്.ടി.യിേല�് ത�ിക മാ�ം �േഖന െ�ാേമാഷൻ

ലഭി�േ�ാൾ സാലറി ഫിേ�ഷൻ നൽേക�തി�ാെയ�് ഹയർ െസ�ൻഡറി ഡയറ�ർ

ഉ�രവി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ എച്.എസ്.എ.�െട സർവീസ് കണ�ാ�ി ഇവർ�് േ�ഡ്

ന��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 25-10-2018 ൽ െപാ� �ലംമാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി� േശഷം ഏെത�ി�ം ��കളിൽ

ഒഴി�കൾ നിലവി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ��ത ഒഴി�കൾ എ�െകാ�്

നിക��ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ൈഹ�ൾ-െസ��റി ലയനനടപടികൾ �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇ��ിൽ എ�്

�ർ�ീകരി�െമ� അറിയി�ാേമാ?

എ�.പി., �.പി. വിഭാഗ�ി�െ�� അ��ാപക�െട �മതലക�

3031. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളിെല എ�.പി.,  �.പി.  വിഭാഗ�ി�െ�� അ��ാപകർ�് യഥാ�മം േലാവ�

ൈ�മറി,  അ��ൈ�മറി �ാ�കളി�  തെ� പഠി�ി�ണെമ�് ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് �ത�മായി പാലി�ാെത ചില ��കളി� �.പി.എസ്.�ി.മാ��് എ�.പി.�ാ�ക�െട

�മതല ന�കിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �.പി.എസ്.�ി.മാ��് �.പി.�ാ�ക�െട മാ�ം �മതല ന���തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

എ�.പി., �.പി.�� ടീ�ർമാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത

3032. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എ�.പി.,  �.പി.��  ടീ�ർമാ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�  സ��ാ�  നി�യി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;  ഇ�ര�ി�  േയാഗ�ത നി��യി�ത് എ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി.ടി.സി.  േയാഗ�തയി�ാ� �.പി.��  ടീ�ർമാർ എ�.പി.�ാ�കളി�  പഠി�ി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ടി.ടി.സി.  േയാഗ�ത�� അ��ാപകെര മാ�ം എ�.പി.  �ാ�കളി�  പഠി�ി�വാ�

നിേയാഗി��തി� േവ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

ൈ�മറി അധ�ാപകരാ��തിന് ഡി.എ�. എഡ്.േകാ�്

3033. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹി�ി,  അറബി,  ഉ��,  സം�തം ൈ�മറി അധ�ാപകരാ��തിന് ര�് വ�ഷെ�

ഡി.എ�.എഡ്.േകാ�് പാ�ാകണെമ�് നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�്  07/03/2019-ന് സ��ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ൈഹ��  ഭാഷാ അധ�ാപക�  ആവാ�  അതാത് ഭാഷയി�  ബി�ദ�ം ര�് വ�ഷ

ഡി.എ�.എഡ്.അെ��ി�  ബി.എഡ്.  േകാ�ം പാ�ായാൽ മതിെയ�ിരിെ� ൈ�മറി

അധ�ാപക��് ഇ�ര�ി�  ഉയ�� േയാഗ�ത നി�യി�ത് ഉചിതമാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് �ടാെത െക.െട�് പരീ� �ടി പാ�ായാ� മാ�േമ പി.എസ്.സി. വഴി ൈ�മറി അധ�ാപക

ത�ികക��് അേപ�ി�ാനാ� എ�തിനാ�  ൈ�മറി അധ�ാപകരാവാ�

ഡി.എ�.എഡ്.േകാ�് പാ�ാവണെമ� ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�േമാ?

സമാശ�ാസ െതാഴി�ദാനപ�തി

3034. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം മ�് സംര�ണ ഓഫീസി�  �ാ��ായി േസവനം അ��ി�വരിെക അ�രി�

െക.എസ്.ബി�വിെ� ഭാര� �ീമതി േരഖ െക.ബി.�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  സമാശ�ാസ

െതാഴി�ദാനപ�തി �കാരം േജാലി ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� �ട�നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��� ജി�യി� നിലവി�� എ�്.എസ്.എ. ഹി�ി ത�ികയി� �ീമതി േരഖ െക.ബി.�് നിയമനം

ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം ബധിര �ക വിദ�ാലയ�ി� �ീ-െെ�മറി അ��ാപക നിയമനം



3035. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം സ��ാ� ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ി� �ീ-െെ�മറി വിഭാഗ�ി� അ��ാപകരി� എ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഒ��ാലം സ��ാ� ബധിര�ക വിദ�ാലയ�ി� �ീ-െെ�മറി വിഭാഗ�ി� അ��ാപകെര

നിയമി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

നാ�റ� സയ�സ് അധ�ാപക�െട നിയമനം

3036. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  നാ�റ�  സയ�സ് അധ�ാപക ത�ികക�  ന�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) പലജി�കളി�ം നാ�റ� സയ�സ് അധ�ാപക�െട പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി� നി�ം ഒ�ാം

റാ�കാ��് േപാ�ം നിയമനം കി�ിയി�ി�ാ എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�ികയി� നി�ം നിയമനം ന��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ��ൈ�മറി ��കളി� ���ിെന നിയമി��തിന് നടപടി

3037. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�റ് വിദ�ാ��ികളിലധികം പഠി�� അ��ൈ�മറി ��കളി�  ഓഫീസ് നടപടികളി�

െഹ�ി�സിെന സഹായി��തിന് ഒ� ���ിെന നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� ഗവ.  അ�� ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളിലാണ് ഒ� െഹഡ് ടീ�െറ

അ��ാപക ബാ�ി� നി�് നിയമി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അ��ാപക ബാ�ി� നി�� അ��ാപക�െട �ന�വിന�ാസം ���ീകരി�ി�േ�ാ

വിശദീകരി�േമാ?

ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാ�െട �ലംമാ� മാനദ�ം

3038. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഹയ�െസ��റി �ി�സി��മാ�െട �ലംമാ��ി�  മാനദ�ം അ�ിമറി�െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിരമി�വാ� ഒ� വ�ഷം മാ�ം േശഷി��വ��് അവ� ആവശ�െ��� �ലേ��് മാ�ം

ന�കണെമ� മാനദ�ം പാലി�െ��ി�ി�ാെയ�ത് വ�തയാേണാ ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലംമാ��ി�  സംഘടനക�െട താ�ര��ം സ�ാധീന�ം ഉ�ാെയ� ആേ�പം

പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ��ത �ലംമാ� ഉ�രവി��ായ പാളി�ക� പരിഹരി��തി�ം മാനദ�ം പാലി�് �ലം

മാ�ം നട��തി�ം അടിയ�ര ഇടെപട� നട�േമാ?

2018-19 അ��യന വ�ഷ�ിെല എ�. പി.എസ്.എ. അ�� ജി�ാ�ലം മാ�ം

3039. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 അ��യന വ�ഷ�ി� എ�. പി.  എസ്.  എ.  അ�� ജി�ാ �ലം മാ��ിനായി

തി�വന��രം ഡി.  ഡി.  ഇ.  74  ഒഴി�ക�  ഓ�ൈലനി�  ന�കിെയ�ി�ം േകവലം  51

അധ�ാപക�� മാ�ം �ലം മാ�ം ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 219 എ�.പി.എസ്.എ. ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�േ�ാ� അ�� ജി�ാ �ലം

മാ��ിന് 77 േവ��സിക� ന�േക�തേ�െയ�റിയി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ഡി.  ഡി.  ഇ.അ��  ജി�ാ �ലം മാ��ിനായി  (എ�.പി.എസ്.എ.)

51ഒഴി�ക� ന�കിയത് ഏത് മാനദ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യി�  നിരവധി എ�.പി.എസ്.എ.,�,പി.എസ്.എ.  ത�ികക�  ൈ�ബ�,

ഹി�േ�ഷ�  ��കളി�  നിലനി��� സാഹചര��ി�  അ��ജി�ാ �ലം മാ��ിന്

�റ�� ത�ികകളി� അ��ാപകർ�് നിയമനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി. �േഖന�� അ��ാപക നിയമന�ൾ

3040. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2019-20  വ�ഷ�ി�  നാളി�വെര പി.എസ്.സി.  �േഖന എ� അ��ാപക നിയമനമാണ്

നട�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ; ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

�ി.സി.നൽ��തിന് വ��ക ആവശ�െ�� �� മാേനെ��ിെനതിെര നടപടി

3041. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.എസ്.സി./ഐ.സി.എസ്.ഇ.  ��കളി�  പ�ാം തരം വെര പഠി� വിദ�ാ��ിക��്

�സ് വ� തല�ി� േ��് സിലബസിേല�് മാ��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;



(ബി) �സ് വൺ പഠന�ിനായി നില�രിെല �ഡ് െഷേ��ഡ് േമാേഡ� ഇം�ീഷ് �ളി� നി�ം

േ��് സിലബ�ി�� �ളിേല�് മാ��തിനായി �ി.സി.  ആവശ�െ�� വിദ�ാ��ികേളാട് ഒ�

ല�ം �പ വീതം അട�വാ� ആവശ�െ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ി.സി.  ന���തിന് വ��ക ആവശ�െ�� ��  മാേനെ��ിെനതിെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

�� കല��

3042. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� വിവിധ ഏജ�സിക� നട��

പ�തിക�  പലേ�ാ�ം ഒ� ഏകീകരണ�മി�ാെത േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി,  എസ്.എസ്.െക.,  �ട�ിയ ഏജ�സിക�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം

വിദ�ാ��ിക��് േവ�ി നട�� വിവിധ േ�ാ�ാ�ക�  ഒേര ദിവസം വ��ത്

ഒഴിവാ��തി�േവ�ി മിക� േമാണി�റിംഗ് നട�ിലാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��  കല��  ത�ാറാ�േ�ാ�  ഇ�ര�ി�� വിവിധ േ�ാ�ാ�കെള �ടി ഉ�െ���ി

ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ വിശദീകരി�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റി വ��ിെ� ���ിക�

3043. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2018-19  സാ��ിക വ�ഷം െവാേ�ഷണ�  ഹയ�െസ��റി വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�

നി�ം �ക അ�വദി�ി�� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ചിറ�ര  ,കതി��  എ�ീ

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ��ക�െട ���ി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

ഈ ���ി �ർ�ിയാ��തി� ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��െത�ം ആയത് എ�്

�ർ�ിയാ�വാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�

3044. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അംഗീകാരമി�ാ� എ� ��കളാണ് പാല�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  �വ��ി��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� വിദ�ാഭ�ാസ ഉപ ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?



സ��ാ� ��കളിെല �ീ-െെ�മറി �ാ�ക�

3045. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ��കളി� വിദ�ാ��ിക�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് പി.ടി.എ.�െട നിയ�ണ�ി�

ആരംഭി� �ീ-െെ�മറി �ാ�ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�ക�െട �േരാഗതി�ായി സ��ാ�  ന��� സഹായ��  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�ക�  സ��ാ�  ഏെ���ാ�  വ�വ��േ�ാ;  ഏെത�ി�ം ��കളി�  സ��ാ�

�ീ-െെ�മറി �ാ�ക� നട�ുേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പി.�ി.എ. നട�� �ീ-െെ�മറി�ാ�കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ഭ�ണം ന�കാ� സ��ാ�

ധനസഹായം ന���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ-െെ�മറി �ാ�ക�  നട��തിന് ��ികളി�  നി�ം പിരി�ാ�� ഫീസിെ� പരിധി

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;എ�ി� പി.�ി.എ.  േനരി�് നട�� �ീ-െെ�മറി �ാ�ക�

��ത� െമ�െ���ാ� സ��ാ� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��തല�ി� നീ�� പരിശീലന�ിനായി നീ���ളം

3046. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തല�ി� നീ�� പരിശീലന�ിനായി മ�ലാടി�ാന�ി� ഓേരാ നീ���ളം വീതം

നി��ി� ന���തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഇതിനായി െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി� നീ���ളം നിർ�ി�വാൻ ഉേ�ശി��ത് എവിെടയാണ്; വിശദവിവരം

ന��േമാ?

സാ�രത മിഷനി� ജി� േ�ാജ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��

3047. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രത മിഷനി� ജി� േ�രക് ത�ികക��് പകരം ജി� േ�ാജ�് േകാ-ഓ�ഡിേന�� എ�

സാ��ിക ത�ികക� സ ൃ�ി�ി�േ�ാ; ഇതിേല�നയി� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയിെല ഉേദ�ാഗ��െട ഭരണപരമായ �മതലക� വിശദമാ�േമാ; ഇവ�െട ശ�ള

െ�യി� എ�െയ�ം ഇേ�ാ� ��ി� ത�ികക� വഴി സ��ാരിന് എ� �പ അധിക ബാധ�ത

വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവി�  സാ�രത മിഷന് ജി� േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�േ�ാ;  ഇവ�െട ഭരണപരമായ

�മതലക�  ഇേ�ാ�  ��ി�െ�� ജി� േ�ാജ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരി�  നി�ം എ�കാരം

വ�ത�ാസെ��ിരി��; വിശദമാ�േമാ?

��് വിേ��ക�െട വിഭജനം

3048. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��് വിേ��ക� ഉെ��് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� ��് വിേ��ക�  വിഭജി�ി�െ��ം

അതി�േവ�ി െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� ��് വിേ��ക�  ഉെ��ം എ�കാലമായി ഇ�െന

�ട��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ജി�യി�  എേ�ാെഴ�ി�ം ��് വിേ��ക�െട വിഭജനം നട�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

എേ�ാഴാെണ�ം അതി� െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത ജി�യി� നിലവി�� �പ് വിേ��ക� വിഭജി�ാ� എ� െചലവ് േവ�ി വ�െമ�ം ഈ

�ക കെ���തിെന�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

�മി തരം മാ�ാ� വ�ാജേരഖ നിർ�ി�ത് 

3049. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ��ണി�രയി�  �മി തരം മാ�ാ�  ലാ�ഡ് റവന� ക�ീഷണ�െട�ം

ആ�.ഡി.ഒ.�െട�ം േപരി�  വ�ാജേരഖ��ാ�ിയത് സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ��ത

വ�ാജേരഖ ത�ാറാ�ിയവെര സഹായി�ത് റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�രാെണ� കാര�ം

സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാ;ഇവർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2016 ജ�വരി �ത� റവന� വ��ിെല വിവിധ ഓഫീ�ക�െട േപരി� ഉ�ാ�ിയ വ�ാജേരഖകെള

സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� പി�ി�  �വ��ി� ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ിയി�േ�ാ;  അവ�െ�തിെര സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ?

റവന� ഓഫീ�ക�െട �വ��നം െമ�െ���ാ� നടപടിക�

3050. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റവന� വ��ിെ� വിവിധ ഓഫീ�ക�െട

�വ��നം െമ�െ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  അധിക�ം വളെര പരിമിത�ം സൗകര��ളി�ാ��ം ജീ��ി��മായ

അവ�യിലാ��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റവന� ഓഫീ�ക�ം �ാപന��ം ��ത�  ജനസൗ�ദമാ��തി�ം

ആ�നികവ��രി��തി��� �തനപ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെല ക����വ��രണം

3051. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ��ഷ� കട��ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് ��ത� െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ��തിനായി റവന� വ��ിെല ഏെത�ാം

�വ��ന�ളാണ് ക����വ��രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ�ം നട�േ�ാ��െ� �ലസംബ�മായ വിവര�ം �മാണസംബ�മായ വിവര�ം

ഓ�ൈലനായി പരിവ��നം െച�ക�ം ���ക�ം െച�� സംേയാജിത �വിവരേസവന

വിനിമയ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിനായി ഏെത�ാം വ��ക�െട �വ��ന�ളാണ് ഏേകാപി�ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെ� ആവശ��ിേല�ായി വാഹന��

3052. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം റവന� വ��ിെ� ആവശ��ിേല�ായി എ� വാഹന��

വാ�ാ�� അ�മതിയാണ് ആവശ�െ��ി��െത�ം അതി�  എ� വാഹന�ൾ റവന�

വ��ിന് ലഭ�മായി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സർ�ാർ ഉ�രവ്  (ആ�.ടി)  2926/2018/റവന� �കാരം എ� വാഹന�ളാണ് വ��്

വാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �കാര�� വാഹനം വാ��തിനായി  2053-093-99-21-1  എ�

ശീ�ഷക�ി� എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ഡി) ��ത �ക അപര�ാ�മായതിനാ� ഏത് ശീ�ഷക�ി� നി�ാണ് വാഹനം വാ��തിന് ഫ�്

ലഭ�മാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

നി��ാണ പ�തിക��് റവന� വ��ി� നി�ം എ�.ഒ.സി.



3053. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാ�, ചി��നാ�, വ�വട �േദശ�ളി�  റവന�

വ���െ�െട�� വ��ക�  നി��ാണ പ�തിക�  നട�ിലാ�േ�ാ�  റവന� വ��ിേ��ം

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��േട�ം എ�.ഒ.സി.  ഉ�െ�െട�� അ�വാദ��

വാ�ിയാേണാ നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരമാെണ�ി�  ��ത �േദശ�ളി�  റവന� വ��് ഉ�െ�െട�� വിവിധ വ��ക�

നട�ിലാ�� പ�തിക��് റവന� വ��ി� നി�ം ലഭ�മാ�ിയി�� എ�.ഒ.സി.ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േദവി�ളം മ�ല�ിെല ചി��നാ� പ�ായ�ി� റവന� വ��ിെ� എ�.ഒ.സി.  ഇ�ാെത

���ി �ട�വാ�  അ�വദി���ം സമാന സാഹചര��ി�  ��ാ�  പ�ായ�ിെല

���ിക�  നട�ിലാ�വാ�  അ�വദി�ാ��ം എ�് അടി�ാന�ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ചി��നാ�  പ�ായ�് ഓഫീസിന് സമീപ�ായി പണി�� െക�ിട�ിന് റവന� വ��ി�

നി�ം എ�.ഒ.സി.  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓ�െെല� റിേ�ാ��് ന���തി�� കാലതാമസം

3054. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�.  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയിൽ നി�� ധനസഹായ�ിനായി ആല�ഴ

ക�കേ��ി�ം െച���  നിേയാജകമ�ല�ിെല താ��്,  വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�ം

സമ��ി�� അേപ�കളിൽ ഓ�െെല�  റിേ�ാ��് ന���തി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇ�രം കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��� േപാ�വരവ് െച��തിെല കാലതാമസം

3055. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��� േപാ�വരവ് െച�് േപരി� കി��തി� ഉ�ാ�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� എ� അേപ�കളാണ് െക�ി�ിട��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീ�മാനം എ���തി��ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി േപാ�വരവ് േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ത�ാനിമ�ം ��് പാലം �ന�നി�മാണം

3056. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� ത�ാനിമ�ം ��്പാലം

�ന�നി��ി��തിന് ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ടി ���ി നാളി�വെര ���ിയാകാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് �നർനിർ�ാണം ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�പരി�രണ നിയമ�ി� േഭദഗതി

3057. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരി� നി�ം �മി പാ��ിന് എ��േശഷം പാ�വ�വ�ക� ലംഘി�് സ�കാര�

വ��ിക��ം �ാപന���ം �മി വി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േതാ��ളാണ് അ�കാരം വി�ന നട�ിയെത�ം ആരാണ് അത്

വി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ�ം നട�ി�ിനായി പാ��ിന് എ�� �മി ൈകമാ�ം െച�ി�െ��ി� അത് ഏെ���ാെമ�്

െ�ഷ�� ഓഫീസ� രാജമാണിക�ം റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  �മി ഏെ����തിനായി �പരി�രണ നിയമ�ി�  േഭദഗതി

െകാ�വ�വാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�യമി�ാ� �മി ഏെ���ൽ

3058. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥാലയ��െട�ം ആരാധനാലയ��െട�ം ൈകവശ���ം എ�ാ� പ�യമി�ാ��മായ

�മി ഏെ����ത് സംബ�ി�് ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം തീ�മാനേമാ ഉ�രേവാ

�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�് ഏെത�ാം �ാപന��െട ൈകവശ�� �മിയാണ് ഇ�ര�ി�  ഏെ����തിന്

തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �മി ഏെത�ാം �ാപന���് പതി�്

ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അടി�ാനസൗകര�മി�ാ� വിേ�േജാഫീ�ക�



3059. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മതിയായ സൗകര�മി�ാ� എ� വിേ�േജാഫീ�ക� �വ��ി��െ��ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) എ� വിേ�ജാഫീ�ക��ാണ് സ��മായി െക�ിടമി�ാ�ത്;  ക��ക�  ഇ�ാ� എ�

വിേ�േജാഫീ�ക� നിലവി��്;

(സി) മതിയായ സൗകര�മി�ാെത �വ��ിേ��ിവ��ത് ഉേദ�ാഗ���് വളെരയധികം

��ി��ക� ��ി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ വിേ�േജാഫീ�കളി�ം ആവശ�മായ സൗകര�െമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയബാധിത��് സ��ാ� �ഖ�ാപി� ധനസഹായം

3060. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയബാധിത��് സ��ാ� �ഖ�ാപി� പതിനായിരം �പ�െട ധനസഹായം ആല�ഴ ജി�യിെല

എ�േപ��ാണ് ലഭി�െത�് താ��ാടി�ാന�ി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചി��നാലി� സ��ാ� ഏെ��� �മി

3061. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� ദൗത�കാല�് ചി��നാലി� സ��ാ� ഏെ��� �മി വ�ാജേരഖക� ചമ�് സ�കാര�

വ��ിക�ം ക�നിക�ം സ��മാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി േദവി�ളം സ�കള��  റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

റിേ�ാ��ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�ം വീ�വ�തായി ക���േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െട

േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��ി ,ചി��നാ� വിേ�ജിെല എ�ാ പ�യ��ം വിശദമായി പരിേശാധി�് അവ�െട സാ�ത

കെ��വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�മി കേ��ം ഒഴി�ി�ാ� നടപടിക�

3062. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കേ�� �മി�െട കണ�് േശഖരി�വാ� സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കേ��ം ഒഴി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഒഴി�ിെ���� �മി,  �രഹിതരായവ��് വിതരണം െച�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�കാര� വ��ി ൈകവശം വ�ിരി�� റവന� �ലം

3063. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല �റ��  വിേ�ജി�  േ�ാ�് ന�� 13-ആ�.ആ�. സ�േ�

ന�� 534/14-�െ��  3 ഏ�� 29 െസ�് റവന� �ലം ഒ� സ�കാര� വ��ി ൈകവശം

വ�ിരി��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലം ഒഴി�ി�് �റ�രി�  ��തായി ആരംഭി�� ഐ.ടി.ഐ.�് ന�കണെമ�്

ആവശ�ം പരിഗണി�് സ�കാര� വ��ിയി� നി�ം എ��ം േവഗം �മി തിരിെക പിടി��തിന് ഒ�

െ�ഷ��  ഓഫീസെറ നിയമി��തി�ം േകാടതികളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���

ഉെ��ി� അത് നീ��തി�ം േവ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�ാകള��െട ഉ�രവ് റ�ാ�ിയ നടപടി

3064. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���നാട് വിേ�ജി�  15  ഏ��  �ലം നിക��ത്

നിേരാധി�െകാ�് ജി�ാ കള��  ഇറ�ിയ ഉ�രവ് റവന� അഡീഷണ�  െസ��റി

റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലം നിക��തിെനതിെര കള��  ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് അഡ�േ��് ജനറലിെ�

നിയേമാപേദശം േതടിയ േശഷമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� അഡീഷണ� െസ��റി കള��െട ഉ�രവ് റ�ാ��തിന് ��് ഇ�ാര�ം സംബ�ി�്

നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� നിയമവ��ിെ� ഉപേദശം എ�ായി��;

(ഡി) ഒ� വിവാദ വ�വസായി ഇടെപ�തിെന�ട��ാണ് അതിേവഗ�ി� ഇ� സംബ�ി� സ��ാ�

ഉ�രവ് വ�െത� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം നടപടികെള�റി�് ഒ� സമ� അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ?



പാ��മി�് കരം അട�വാ� അ�മതി

3065. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  അട��� വ�കിട ��ക ക�നിക�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി��

പാ��മി�് കരം അട�വാ�  സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഈ തീ�മാനം എ�

ക�നിക��് �ണകരമാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  നിേയാഗി� നിരവധി അേന�ഷണ ക�ിഷ�ക�  ഹാരിസെണതിെര റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�ം കരം അട�വാ� അ�മതി ന�കിയതി�െട  38000 ഏ�� പാ��മി�് സാ�ത

ന��കയാേണാ സ��ാ� െച�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�നിക�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി ഏെ���വാ�  നിയമനി��ാണം

നട�ണെമ� രാജമാണിക�ം ക�ീഷെ� നി�േ�ശം അവഗണി�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) ഹാരിസ�  ൈകവശം വ�ി�� സ��ാ�  �മി ഏെ��� നടപടി ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയ

േകസി� ഉടമ�ാവകാശം �ാപി�വാനായി േകസ് സിവി� േകാടതിയി� �ട�വാ� േകാടതി

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ��കാരം സിവി�  േകാടതിയി�  േകസ് രജി��

െച�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�െകാ�്എ�് വ��മാ�േമാ?

നദീതീര�ളിെല കേ��ം

3066. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നദീതീര�ളിെല കേ��ം തട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് നദീതീര�ളിെല കേ��ം കെ��ിയെത�്

വ��മാ�േമാ; അവ ഒഴി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ��മി കേ��ം

3067. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ��മി കേ��ം ഓേരാ ജി�യി�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ഓേരാ ജി�യി�ം

തിരി�പിടി� �മി എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) കേ���ാ�െട ൈകവശം ഇനി�ം ബാ�ി�� �മി തിരി�പിടി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� േകാടതി വ�വഹാര�ളാൽ നടപടികളി� കാലതാമസം േനരി��വ ഏെത�ാമാണ്?

���നാ�ിെല �മി തരം മാ�വാ� �റെ��വി� ഉ�രവ്

3068. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���നാ�ിെല  15 ഏ�� �മി തരംമാ�വാ� ജി�ാകള�� അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി� കള��െട ഉ�രവ് റ�ാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഇൗ വിഷയ�ി� സ�ീകരി� നിലപാ�ക� അറിയി�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല റവന� �മി

3069. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  െപാ� ആവശ����ായി ഉപേയാഗി�വാ�  കഴി�� റവന� �മി

സംബ�ി� വിവര�� വിേ�ജ് തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ വിേ�ജി�മായി�� �മി�െട വി�ീ���ം സ�െ� ന��  ഉ�െ�െട�� വിവര��ം

ന��േമാ?

�റേ�ാ�് �മി�് പ�യം ന���തിന് നടപടി

3070. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വിവിധ �റേ�ാ�കളി�  കാല�ളായി താമസി�വ��വ��് പ�യം

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�് വ��ക�� കീഴി���ം അവ�െട വികസന�ിന് ആവശ�മി�ാ��മായ �റേ�ാ�കളി�

താമസി�വ��വ��് എ�.ഒ.സി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�� പരിേശാധന നട�ി അ�മതി ലഭി�ി���ം വനം വ��ി� കീഴിലട����മായ

�റേ�ാ�കളി� കാല�ളായി താമസി�വ��വ��് പ�യം ന���തിന് സ��ാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ളിയില�ാറയിെല ��ംബ���് പ�യം ന���തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?



പ�യം അ�വദി��തിന് നടപടി

3071. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത ൃ�രി�� മ�ല�ിെല െച�കാനം �േദശ�ളി� മി��മി ൈകമാറി വാ�ിയവ��് പ�യം

അ�വദി��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�് ഇനി�ം എ� േപ��് പ�യം ന�കാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�യവിതരണം

3072. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പ�യ�ിനാ�� എ� അേപ�ക� ലഭ�മായി�െ��് പ�ായ�്

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല എ� ��ംബ���് ഇൗ സ��ാ� പ�യം ന�ിയി��് എ�് പ�ായ�്

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം പ�യം ലഭ�മാ�വാ�� അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ി�ി�ാ� അേപ�ക��് എ�േ��് പ�യം ലഭ�മാ�വാ� സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�യ�ി�� അേപ�

3073. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗ��  വിേ�ജിെല െച�ാലേ�ാണം,  ച�വിള വീ�ി�  ��മാര�  -  �ധ ദ�തിക�െട

പ�യ�ി�� അേപ� ലഭ�മായി�േ�ാ?

(ബി) നി�ധന പ�ികജാതി ��ംബാംഗ�ളായ ഇവ�  380/25,380/26  എ�ീ സ�േ� ന�രി��

വ����് പ�യം ന�കണെമ�ാവശ�െ��്  11.08.2015-� സമ��ി� അേപ�യി�േമ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േവന� മഴയിെല �റവ്

3074. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം േവന�  മഴയി�  �റവ് വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�

ശതമാനം �റവാണ് േരഖെ���ിയത്;



(ബി) േവന� മഴയി��ായ �റവ് സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�ത്;

(സി) �ളയ�ിന് പി�ാെല വ� െകാ�ം േവന�  മലേയാരേമഖലയി�  വ��ഷിനാശം ഉ�ാ�ിയ

�തിസ�ിയി� ��ി��� ക�ഷക��് എെ�ാെ� ആശ�ാസ നടപടികളാണ് െെകെ�ാ�ത്;

വിശദമാ�േമാ?

�ര� നിവാരണ�ി� പരിശീലനം

3075. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�നിവാരണ�ിനായി �തിയ േ�ാേ�ാേ�ാ�ം �ാേ��ഡ് ഓ�േറ�ിംഗ്

േ�ാസീജ��ം �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ര�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� അത് െെകകാര�ം െച��തിന് വിവിധ വ��ക��് ഉ�

കഴിവ് വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓഖി �ര��ം �ളയ�ം ന�കിയ അ�ഭവപാഠ�ളി�  നി�ം ഭാവിയി�  ഇ�രം

�ര����ായാ�  അതിെന േനരി��തി�� ��ക�ത�  സ�ീകരി��തിന് വിവിധ

വ��ക��് ആവശ�മായ പരിശീലനം ന���േ�ാ?

കഠിനമായ േവന��ട്

3076. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� അ��കാലെ�ാ�ം ഈ വ�ഷം േനരി� അ��ം കഠിനമായ േവന��ട്

േനരിേട�ി വ�ി�ി�ാ എ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) ഈ വർഷം �ര�താപം �ലം എ�േപ�  മരി�  ;എ� േപ�  ചികി� േതടി;  ഏെതാെ�

ജി�കളിലാണ് ഈ വർഷം �ര�താപം ഏ��ം ��ത� റിേ�ാർ�് െച�ത്; വ��മാ�േമാ?

കാലാവ� ��റിയി�്

3077. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാനി െകാ��ാ�് ഒറീ�യി� ആ�ടി�് വ�ി� നാശന��� വ��ിയി�ം മ�ഷ�ജീവന്

കാര�മായ ന�ം സംഭവി�ാതി��ത് �ത�മായ കാലാവ� ��റിയി�ിെ� അടി�ാന�ി�

സ��ാ� �ര� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ത് െകാ�ാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഓഖി�ം �ളയ�ം ഉ�ായേ�ാ� ഒറീ��് ന�കിയത് േപാ�� ��റിയി�ക�



കാലാവ� നിരീ�ണ േക��ി�  നി�ം ലഭി�ി�ം ��കണ�ിന് ജീവ�  ന�മാ�വാ�

ഇടയാ�ിയത് സം�ാനെ� �ര�നിവാരണ സംവിധാന��  അതിന് അ��തമായി

സ�മാകാതി��ത് �ലമാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ?

ആല�രിൽ മഹാ�ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി�വ��് ധനസഹായം

3078. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  മഹാ�ളയ�ി�  വീ�ക��ം വീ�പകരണ���ം നാശന�ം

സംഭവി�വ�ം സമയ�് അേപ� സമ��ി�ാ� സാധി�ാ��മായവ� പാല�ാട് കള���്

സമ��ി�ി�� അേപ�ക�  പരിേശാധി�് അ�ഹരായ ��വ�  േപ��ം ധനസഹായം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ൈവകി സമ��ി� അേപ�ക�  പരിഗണി��തിന് പാല�ാട് ജി�ാ കള���് �േത�ക

അ�മതി�ം നി�േ�ശ�ം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ ?

�ര�നിവാരണ മാ��േരഖ

3079. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണ �വ��ന���� �തിയ മാ��േരഖ�െട കരട് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േഫാനി �ഴലി െകാ��ാ�ിെന ഒഡീഷ സർ�ാർ ഫല�ദമായി �തിേരാധി� അ�ഭവം �ടി

ഉ�െ���ി ��ത മാ��േരഖ�െട അ�ിമ േരഖ ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� ���ിക�

3080. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം

���ിക��ായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� ആെക �ക എ�െയ�് യഥാ�മം വ��മാ�േമാ

;

(ബി) ടി വ�ഷ�ളി�  യഥാ�മം ഓേരാ ജി��ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക എ�വീതം എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതി�  എ� ���ിക�  വീതം ഓേരാ ജി�യി�ം നട�ിലാ�വാ�  കഴി�െവ�ം

വിനിേയാഗി�െ�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസനിധിയി� നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� േറാഡ ് �ന��ാരണ

���ിക�െട നി��ഹണ�ിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാണ് തട�ം എ�ം വിശദമാ�േമാ ;



(ഇ) ഇ�കാര�� തട��� നീ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

മഴ�ാല�ര� �തിേരാധ മാ��േരഖ

3081. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയകാലെ� �ര�നിവാരണ �വ��ന�ളിെല േപാരാ�ക�  സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി മഴ�ാല �ര��തിേരാധ

മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത മാ��േരഖയിെല �ധാന നിബ�നക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

�ളയബാധിത�െട �നരധിവാസം

3082. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയബാധിതെര �നരധിവസി�ി�വാ�  ���  ജി��െട �ലയം വിേ�ജി�  ഭവനനി��ാണ

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇതിനാ�� �മി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ� െസ�് �മിയിലാണ് പ�തി

നട�ിലാ��ത്;

(സി) ��ത �ല�് വീട് നി��ി�് ന���തിന് ഏത് ഏജ�സിയാണ് �േ�ാ�് വ�ി��െത�ം

എ� വീ�കളാണ് നി��ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

മ�ിടി�ി�ം ഉ��െപാ��ം ഉ�ായ �േദശ�് താമസി�� ജന��െട �ര�ിതത�ം

3083. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയകാല�് വ�േതാതി�  മ�ിടി�ി�ം ഉ��െപാ��ം ഉ�ായ �േദശ�്

താമസി�� ജന��െട �ര�ിതത�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�� കാലവ�ഷകാല�് ഇ�രം �േദശ�ളി� ��ത� �ല�് മ�ിടി�ി� ഉ�ാ�വാ��

സാധ�ത കണ�ിെല��് എെ�ാെ� �ര�ാ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;



(സി) ഏ��ം ��ത� ��ബാധിത�േദശ�ളായി കണ�ാ�ിയി��ത് ഏെതാെ� ജി�കെളയാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളയബാധിത�േദശ��

3084. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�വ�ഷ��ായ അതി��മായ �ളയ�ി�  മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ാം �ല�െളയാണ് �ളയബാധിത�േദശ��െട പ�ികയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അതി��മായ �ളയ��ായ മ�ാ��ാട് �നിസി��  േമഖലകെള ��ത പ�ികയി�

ഉ�െ���ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ളയബാധിതരായ ��വ� ജന���ം സ��ാ� ധനസഹായം ലഭി��തിനായി മ�ാ��ാട്

നിേയാജകമ�ല�ിെല ��വ�  �ളയബാധിത �േദശ�െള�ം ��ത പ�ികയി�

ഉ�െ���വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െവ�െ�ാ��ര�ം തടയാ� ��ക�ത�

3085. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നി�ിത സമയപരിധി��ി� െപ�� മഴ�െട അളവ് സമീപകാല�് ���െവ�്

വിദ�� വിലയി��ിയി��തായി �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം തീ�ത �ടിയ മഴ െപ�േ�ാ�  മഴ െവ�ം മ�ിേല�ിറ�ാെത വളെര െപെ��്

ജലാശയ�ളിെല�ി െവ�െ�ാ� ഭീഷണി ഉ�ാ�� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇ��ലം

വ�� കാലവ�ഷ�ാല�് �ര�സാധ�ത വ��ി�തായി �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ കാര��ി� എെ�ാെ� ��ക�ത� നടപടികളാണ് �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ േഭദഗതി

3086. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമ േഭദഗതി�കാരം 2008ന് ��് നിക�ിയ െന�വയ�ക� ഫീസ്

ഒ��ി �മവ��രി�ാെമ� നിബ�ന �കാരം �മവ��രി��തി�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ;



(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���നാട് ഒ� സ�കാര� ക�നി�്  15  ഏ��  െന�വയ�

നിക��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ലം േഡ�ാ ബാ�ി�  ഉ�െ���ം  2008� ��പ് നിക�ിയ�മാേണാ;  ഇത്

സംബ�ി�് വിേ�ജ് ഓഫീസ�, �ഷി ഓഫീസ�, ജി�ാ കള�ർ എ�ിവ�െട റിേ�ാ��ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ടി �ലം തരം മാ��തിന് എറണാ�ളം ജി�ാ കള�ർ അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

നടപടി�മ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  അ�മതി ന�കിയിെ��ി�  എ�െകാെ��്

െവളിെ���േമാ?

ത�ീ��ട�� പരിവ��നം െച� �മിയി� �തിയ നി��ാണം നട��തിന് ഫീസ്

3087. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008 ന് ��പ് ത�ീ��ട�� പരിവ��നം െച� �മിയി� �തിയ നി��ാണം നട��തിന്

ഫീസ് അട�് ��ത �മി �മെ����തിേല�ായി �റെ��വി� ച�ം സംബ�ി�്

ഉയ��വ�ി�� വ�ാപകമായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �മിയി� നാ��ം അ��ം വ�ഷ���് ��പ് വീട് നി��ി�വ� അത് െപാളി�് �തിയ

വീട് വ��തിന് നി�ിത ഫീസ് അട�് �മി �മെ���ണെമ� വ�വ� ആയിര�ണ�ിന്

സാധാരണ�ാെര�ം പാവെ�� ക�ഷക��ംബ�െള�ം വിഷമ�ിലാ�ിയി�� അവ�

പരിഹരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2008  േനാട��് മ�ി�നിക�ിയ �മിയി�  �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�ം  2008  ന്

വ�ഷ��� ��േപതെ� െെകവശ�� �മിയി�  (നിലം/ത�ീ��ടം)  �ിതിെച� പഴ�ം

െച� വീട് െപാളി�് �തിയ വീട് നി��ി��തി�ം ഒേര ച�ം �ാബല��ിലാ�ിയത്

�നഃപരിേശാധി�് ന�ായവില�െട നി�ിത ശതമാനം എ�തി�പകരം വിവിധ �ാ�കളാ�ി

താ�ാനാ�� നിര�് നി�യി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ���ിയ െന�വയ�/ത�ീ��ടം

3088. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�, ത�ീ��ടം എ�ീനിലകളി� േഡ�ാബാ�ി� ഉ�െ���ിയ �മി അതി� നി�ം

ഒഴിവാ�ി കി��തി�� അേപ�ക� ഏ�രീതിയിലാണ് പരിഗണി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�വയ�,ത�ീ��ടം എ�ിവിട�ളിെല നി��ാണ�മായി ബ�െ��് കള��െട

പരിഗണനയി�� അേപ�കളി� എ� തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ��ത്എ�റിയി�േമാ; ഇത്



സംബ�ി�് ആരാണ് അേന�ഷണം നടേ��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) അവേലാകനസമിതി�െട�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട�ം റിേ�ാ��ി�െറ അടി�ാന�ി� ന���

ഉ�രവ് സഹിതം െപ�മി�് അേപ� സമർ�ി�ാൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

�ടർനടപടി സ�ീകരി��തിൽ കാലതാമസം വ��� എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ആയത് പരിേശാധി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��പ് നിരസി� െപ�മി�് അേപ�ക�  അ��ല റവന� ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�

�നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ?

വിവിധ പ�തിക��ാ�ളള �മി ഏെ����

3089. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിവിധ പ�തിക��ായി എ� ഏ�� �മിയാണ്

സ��ാ� ഏെ���ിരി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെ��� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�വെര വിവിധ പ�തിക��ായി ഉപേയാഗി�ിരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �രഹിത��് �മി വിതരണം െച��തി�േവ�ി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം

കെ��ിയ �മി എ� ഏ�റാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� നി�ം എ� �രഹിത��് എ� �മി വീതം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

േപര�ർ-വ�തല പാല�ിെ� �ലെമ��്

3090. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� െപാ�മരാമ�് വ��്  29.50 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി ന�ിയി��

േപര�ർ-വ�തല പാല�ിെ� �ലെമ��് നടപടിക�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലെമ��മായി ബ�െ��� സാ�ഹിക �ത�ാഘാത പഠനം ���ികരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ലെമ��് നടപടിക�  എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് ���ീകരിേ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല ലാ�് അക�ിസിഷ� നടപടിക�

3091. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ി�കീഴി� മല�റം ജി�യി� ലാ�് അക�ിസിഷ� ഓഫീ�ക� എവിെടെയ�ാമാണ്

�വ��ി��ത്;



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ജി�യി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് �മി

ഏെ���� നടപടിക� ���ീകരി�െത�ം അതിനായി എ�് �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കി

എ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എ�.എ.  നടപടിക�  അന�മായി നീ�േപാ�� സാഹചര���  കണ�ിെല��്

എ�.എ.�ണി�കളി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിയമി�വാ�ം ഭൗതിക സൗകര���

െമ�െ���വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജിന് �മി

3092. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ഗവ�െമ�് വനിതാ േകാേളജിന് പാണ�ാട് ഇ�െക� എജ�സി�ിയി� അ�് ഏ��

�മി ഏെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏറനാട് തഹസി�ദാ�, െപരി��മ� ആ�.ഡി.ഒ.,  റവന� വ��്,  െസ�േ�റിയ�്

എ�ിവിട�ളി� ��ത ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ����  നടപടിക�  ���ീകരി�് എ�േ��് ഉ�രവ് ന�കാ�  സാധി�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

��യാ�-കാ�ാണി-ചാവ�ാട് പാത വീതി ���

3093. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��യാ�-കാ�ാണി-ചാവ�ാട് പാതയി�  എനാമാവ് കി���  പ�ി�് സമീപ�� ഇ��ിയ

ഭാഗം വീതി���തിനായി ഏെ��േ�� �മി�െട വി�ീ��ം എ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േപ�െട �മിയാണ് ഏെ���ാ��ത്;

(സി) ��ത �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� ഗവ. എ�.പി. �� �മി ൈകമാ�ം

3094. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  വിേ�ജിെല േ�ാ�് ന��  39  റീസ�േ� ന��  183/5�െ�� േകാ���  ഗവ.

എ�.പി. �ളിെ� 22 െസ�് �മി�ം േകാ��� ആര�ൈവദ�ശാല�െട ഉടമ�തയി�� 24

െസ�് �മി�ം പര�രം ൈകമാ���മായി ബ�െ��് നിലവി�� ഫയലി� സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ലാ�് റവന� വ��് ക�ീഷണ� പരിേശാധി�് സമ��ി� റിേ�ാ��് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



വ��മാ�േമാ;

(സി) മല�റം കള��െട�ം ലാ�് റവന� വ��് ക�ീഷണ�െട�ം റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പാ��ിന് എ�� േശഷം വി� �മി തിരിെ���ാ� നടപടി

3095. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാരി�  നി�് പാ��ിന് എ�� േശഷം സ�കാര� വ��ിക�ം �ാപന��ം വി� �മി

തിരിെ���ാ� സ��ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിന് സാധ�മാ�� തര�ി� �പരി�രണ നിയമ�ി� േഭദഗതി െകാ�വരാ� റവന�

വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എം.ജി.  രാജമാണിക�ം റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ നിയമേഭദഗതി�് സർ�ാർ

ഒ���ത്; എ�ി� നിയമേഭദഗതി വ��തി�െട ആയിര�ണ�ിന് ഏ�� �മി ഏെ���ാ�

സ��ാരിന് കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� ൈബ�ാസിെ� �ലം ഏെ���� നടപടി

3096. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�േപ� ൈബ�ാസിെ� �ലം ഏെ���� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�്  5  വ�ഷം കഴി�ി�ം �ലം ഏെ����  നടപടികളി�  േനരി��

കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ� മ�ി തല�ി� ഉേദ�ാഗ��െട േയാഗം വിളി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വികസന �വ��ന���് തടസമാ�� �ലേമെ���ലിന് ഉ�ാ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��; വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മാളിേയ�� ഓവ� �ി�ജ്

3097. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല മാളിേയ�� ഓവ� �ി�ജി�േവ�ി ആെക എ� �ലമാണ്

ഏെ����െത�ം �ലവില എ�െയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�വെര എ� �മാണ�� രജി�� െച�െവ�ം ഇനി എ� �ലം �ടി ഏെ���ാ�െ��ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �മി ഏെ����  നടപടി ഏ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



ഹാരിസ�സിെ� ൈകവശ�മി�് കരം

3098. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�സിെ� ൈകവശ�മി�് കരം സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� തീ�മാന�േ�ാ;എ�ി� ഇത്

സം�ാന�ിെ� പ�തിേയാളം വ�� േതാ�ം േമഖലെയ ��കക��് തീെറ�താ�  വഴി

�റ�െമ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) ഹാരിസ��ം സമാനസ�ഭാവ�� മ� ക�നിക�ം ൈകവശം വ�ിരി��ത് എ� ഏ��

�മിയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരം സ�ീകരി�ാ�� സ��ാ�  തീ�മാനം കരം സ�ീകരി��െത�് ശിപാ�ശ െച�

രാജമാണിക�ം റിേ�ാ��ിന് വി��മാ�േമാ; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വ��ക� ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം

3099. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിവിധ സ��ാ� വ��ക� ത�ി� �മി ൈകമാ��തി�� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

�മി�െട തരം മാ��ത് സംബ�ി� നിബ�നക�

3100. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട തരം മാ��ത് സംബ�ി� നിബ�നക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാല�ളായി നിക�െ���ം നിക� കിട���ം േഡ�ാബാ�ി�  ഉ�െ���ം,നിലവി�  �ഷി

ഇ�ാ��മായ �മി�െട തരം മാ��തി�ളള വ�വ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലം നിക��ത് ശി�ാ�ഹമാേണാ;എ�ി�  ആയതി�ളള ശി�ാനടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിക� കിട���ം ഡാ�ാബാ�ി�  ഉ�െ�ടാ��മായ �മിയി�  വീട് വ��തിന് �േത�ക

അ�മതി ആവശ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തരിശ് കിട�� �മിയി�  ഉടമ�െ� അ�മതി �ടാെത �ഷി െച��തിന്

വ�വ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?



സ��ാ� ഏെ���ി�� മി��മി സംബ�ി� വിവരം

3101. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� െഹ��  മി��മി

ഏെ���ി�െ�� വിവരം താ��് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാ� ഏെ���ി�� മി��മിയി� എ� െഹ�� മി��മി ഇ�വെര വിതരണം െച�ി�െ��ം

ഇതി� �രഹിതരായവ��് എ� െഹ�� മി��മി വിതരണം െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷെ� ൈകവശമിരി�� �മി

3102. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  മലയാളം �ാേ�ഷെ� ൈകവശമിരി�� �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി�്

റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന്  2005  �ത�  ഏെത�ാം ക�ീഷ�  /ക�ി�ികെളയാണ് സ��ാ�

�മതലെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ക�ീഷ�  /ക�ി�ിക�  സമ��ി� റിേ�ാ��ക�  �കാരം ��ത �ാപനം

ൈകവശെ���ിയിരി�� സ��ാ��മി സംബ�ി� വിവരം ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�െന അനധി�തമായി ��ത �ാപനം ൈകവശം വ�ിരി�� �മി തിരിെക പിടി��തിന്

സ��ാ� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ� ൈകവശം വ�ിരി�� �മി�് ത�േ�േരാ േപാ�വരേവാ കരെമാ�േ�ാ നട�ിയി�േ�ാ ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�

3103. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� പിറവം മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�  �ന��രി��തിനായി

സ��ാരി� അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�ാ അേപ�ക�ം പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ി�  തക�� പിറവം മ�ല�ിെല ��വ�  �ാമീണ േറാ�ക�ം അടിയ�രമായി

�ന��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ?

വാടാന��ി പ�ായ�ി� ധനസഹായം ന�കാ�ത് സംബ�ി� പരാതി



3104. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വാടാന��ി പ�ായ�ി�  കഴി� �ളയ�ി�  വീട് ന�െ�� �േറാളം

േപ�െട ധനസഹായ�ി�� അേപ�കളി�  േഫാേ�ായി�,  അ�ാ�്െമ�ി�,  െലാേ�ഷ�

വ��മ�,  േഫാേ�ാ വ��മ� എ�ി�െന�� കാരണ��  പറ�് ധനസഹായം

ന�കാ�ത് സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ത�മായ അേന�ഷണം നട�ാെത ധനസഹായം നിേഷധി�തായി ആേ�പ�� നടപടി

�ന:പരിേശാധി�് അ�ഹതെ��വ��് ആവശ�മായ ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ർ ജി�യി� �ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ ���ികൾ

3105. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര� �തികരണ നിധിയി� ഉ�െ���ി 2018-19� ��ർ ജി�യിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

�ന��ാരണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ർ ജി�യി�  2017-18�  �ഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതിയായ ���ികളി�

ഏെത�ാം ���ിക� ���ീകരി�; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ?

തഴ�ര �ാ��് വിേ�ജ് ആഫീസ്

3106. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജാഫീ�കെളയാണ് �ാ��് വിേ��ക�

ആ��തിന് തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തഴ�ര വിേ�ജാഫീസിെന �ാ��് വിേ�ജ് ആഫീസ് ആ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) തഴ�ര വിേ�ജ് ആഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

3107. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെ� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി��്;

(ബി) െപാ�ജന സ���ം ഏെറ�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ഇൗ സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാെര ��് ഓഫീ�കളി�  നിയമി��കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ?

ജനസൗ�ദ വിേ�ജാഫീ�ക�

3108. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജാഫീ�ക� ജനസൗ�ദ ഓഫീ�ക� ആ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ��് ഓഫീസ് പ�തി ആവി�രി�തി�െട െപാ�ജന���് വിേ�ജാഫീ�ക� വഴി ലഭ�മാ��

േസവന�� േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് സാധി��േ�ാ;

(സി) േസവനാവകാശ നിയമ�കാരം നി�േ�ശി�ി�� സമയപരിധി��ി�  വിേ�ജാഫീ�കളി�

നി�� േസവന�� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം കാലവിളംബം ഉ�ാ��േ�ാ; എ�ി� അത്

പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) നി�തി സ�ീകരി�� കാര��ി� ഉ�ാ�� ���� പരിഹരി��തിന് മാ��നി�േ�ശ��

ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം താ��് �പീകരി��തിന് നടപടി

3109. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം േക�മാ�ി ഒ� താ��് എ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇൗ വിഷയ�ി�  സ��ാരിെ� അ�ഭാവ���മായ ഇടെപട�ക�  ഉ�ാ�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

റീസ�െവ

3110. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസി�  സ�േ�യ�മാെര നിയമി��ത് സംബ�ി� ഫയലി�േമ�  തീ�മാനം

ആയി�േ�ാ;

(ബി) റീസ�േ� സ�കാര� ഏജ�സി�്ന�കാ� തീ�മാനം ആയി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര� ഏജ�സി നട�� റീസ�േ� യി�  സ��ാ�  സ�േ�യ�മാ�െട പരിേശാധന�ം

നടപടി�ം ആവശ�മാേണാ;

(ഡി) റീസ�േ� നട�ി�മായി ബ�െ��് എ� സ�േ�യ�മാെരയാണ് നിലവി� ആവശ���െത�്

വ��മാ�േമാ?



ജീവന�ാ�െട എ�ം

3111. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��� ജി�യി� �ട��ാ�മതി ആവശ��� സ�െ� , റവന� ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം

അവിെട േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക സഹിത�ം അറിയി�ാേമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളിെല �ാഫ് പാേ��

3112. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാറിയ കാല�ിന് അ��തമായ വിധ�ി�  േജാലി െച��തിന് വിേ�ജാഫീ�കളി�

നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� തട�മാ��െവ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജാഫീസ�മാ�െട േജാലിഭാരെ��റി�് പഠി� ക�ീഷ�ക�െട റിേ�ാ��ക�െട

അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�ത് �ലം പല വിേ�ജാഫീ�ക�െട�ം �വ��നം താളം

െത��െവ��ം ജന���് ഇ��ലം വളെരയധികം ��ി��് േനരി��െവ��ം

വ�തയാേണാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ ��ം പരിഹരി��തിനായി വിേ�ജാഫീ�കളിെല നിലവി�� �ാഫ് പാേ��

അടിയ�രമായി ���ി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആര��ാവിെല �ിയ എേ��ിെ� േപാ�വരവ്

3113. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  മലയാളം �ാേ�ഷ�  വി� ആര��ാവിെല �ിയ എേ��് േപാ�വരവ് െച�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത എേ��ിെ� കരം സ�ീകരി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് വീ� വ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അവർെ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

കരം അട�വാ� സാധി��ിെ�� പരാതി

3114. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�നംതി� െവ�മണി കളീ��  പടി�ാേ�തി�  േജ�ബ് േജാ�  എ� വി��ഭടന്

പി�സ��ായി ലഭി�  43  െസ�് �മി�െട കരം കഴി�  23  വ�ഷമായി അട�വാ�

സാധി��ി�ാെയ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതി�് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇലേ�ാണിക് േടാ��  സ�േ� നട�ി വ�വിെ� �പേരഖ�ം റിേ�ാ��ം കള���്

ൈകമാറിയി�ം പരാതി�് പരിഹാരം കാണാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വിഷയ�ി� അടിയ�ര തീ�മാനം ൈകെ�ാ�് േജ�ബ് േജാണിന് കരം അട��തിന്

അ�മതി ന��േമാ;വ��മാ�േമാ?

എസ്.ടി. േകാളനി നിവാസിക��് വീട് െക��തിനായി �മി

3115. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  േബഡ�� െച��ാട് എസ്.ടി.  േകാളനി നിവാസിക��് വീട്

െക��തിനായി േബഡ�� വിേ�ജി�  േകാളനി���� ഒേര��  �മി എസ്.ടി.  വ��ിന്

ന���തി�� ഫയലി�  എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമ��മി�് അവകാശം ഉ�യി� വ��ി േരഖ ഹാജരാ�ാ� സാഹചര��ി�  ഈ �മി

വീടി�ാ� െച��ാട് എസ്.ടി. േകാളനി നിവാസിക��് ന���തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ിരി താ��ിെല വിവിധ പ�തിക�

3116. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവ�ിരി താ��ി�  എ� ഏ��  �മി

സ��ാരിേല�് ക�െക�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  �മി ലഭ�മായി�ി�ാ�തിനാ�  ബജ�കളി�  �ഖ�ാപി�ി�� വിവിധ പ�തിക�

ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത താ��ി� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� വിവിധ പ�തിക� ആരംഭി�വാൻ േയാഗ�മായ എ�

അളവ് �മി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ി�  േനാ��് വിേ�ജി�  സ��ാ�  ഏെ��� �മി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നദികളി� മണ� ഓഡി�്



T 3117.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം നദികളി� മണ� ഓഡി�് നട��തിനായി ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മണ� ഓഡി�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ഇതിനായി എ� �കയാണ് ഏജ�സിക��് ന�കിയത്;വ��മാ�േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി��ം പാ� വ�വ�ക� ലംഘി��മായ പാ��മി/എേ��ക�

3118. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി��ം പാ� വ�വ�ക� ലംഘി��മായ ഏെത�ാം എേ��ക�, പാ��മി

എ�ിവ ഈ സ��ാരിെ� കാല�് തിരിെക പിടി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �മി ഏ��ം ��ത� തിരിെകപിടി�ത് ഏത് ജി�യിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�യ വിതരണം

3119. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ�യ വിതരണ�ിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം അ�മതി ലഭി� വന�മിയി�

അവേശഷി��വ��് പ�യം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� െക�ി�ിട�� േക�ക� തീ��ാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ര�ാം േ�ഡ് സ�െ�യ�മാ�െട �ാന�യ� ഒഴി�ക�

3120. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് �ത� 2019 മാ��് വെര ര�ാം േ�ഡ് സ�െ�യ�മാ�െട എ� �ാന�യ�

ഒഴി�കളാണ് നിലവി� വ�ത്;

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

(സി) 2019  ജ�വരി  1  �ത�  േമയ്  31  വെര എ� േപരാണ് സ�െ�യർ ത�ികയിൽ നി�ം

വിരമി�ത് ;േ�ഡ് തിരി� വ��മാ�േമാ ?



സ�േ� �േരഖ വ��ി� �ട��ാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� ത�ികക�

3121. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 07.07.2018 െല സ.ഉ  (ആ�.�ി)  2673/2018/ആ�.ഡി.  �കാരം സ�േ� �േരഖ വ��ി�

�ട��ാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� ത�ികക�  വ��മാ�േമാ;  ��ത ത�ികക��്

�ട��ാ�മതി ന�കാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�േ� �േരഖ വ��ി� സ�േ�യ� ത�ിക�് �ട��ാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; �മി സംബ�മായ

പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  സ�േ�യ�മാ�െട േസവനം ലഭി��ി�ാെയ� പരാതി ഉയ��

സാഹചര��ി� �ട��ാ�മതി ന�കാ�തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  സ�േ� �േരഖ വ��ി�  ത�ികക�  �റ�െച�തി�� കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�േ� �േരഖ വ��ി�  നി�ം ഏെത�ാം വ��കളിേല�ാണ് സ�േ�യ�മാെര വ��ിംഗ്

അേറ�്െമ�് വ�വ�യി� നിയമി�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സർേവയർ േ�ഡ് II ത�ികയി� േജാലി െച��വർ

3122. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർേ� ആ�് ലാൻഡ് െറേ�ാർഡ് സ് വ��ിൽ-  െഡ��േ�ഷൻ,  വർ�ിംഗ്അേറ�്െമ�്,

കരാ�, എംേ�ായ് െമ�്,  ദിവസ �ലി എ�ീ വ�വ�കളി� എ� േപ� സർേവയർ േ�ഡ്  II

ത�ികയി� നിലവി� േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിൽ നി�ം മ�� വ��കളിൽ നി�മായി സർേ� ആ�് ലാൻഡ് െറേ�ാർഡ് സ്

വ��ിൽ െഡ��േ�ഷൻ,  വർ�ിംഗ് അറ��്െമ�്എ�ീ വ�വ�യിൽ എ� േപ�

േജാലിെച��െ��് അറിയി�ാേമാ?

റിസ�െ� നടപടിക�

3123. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയ വിേ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�

�തലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീസ�െ� നിലവി� വ� വിേ��കളി� ഓ�െെല� കരം അടവിന് സൗകര�ം നിലവി�േ�ാ,

ഇെ��ി�  ഏെതാെ� വിേ��കളിലാണ് ഇതിന് സൗകര�മി�ാ�െത�ം എ�െകാെ��ം

അറിയി�ാേമാ;



(സി) എ�ാ വിേ��കളി�ം ഓ�െെല� നി�തി അടവിന് സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ;വിശദമാ�േമാ?

�സംബ�മായ േരഖക�െട െവബ് അധി�ിത ഏേകാപനം

3124. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �സംബ�മായ േരഖക�  െവബ് അധി�ിതമായി ഏേകാപി�ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദവിവര��  െവളിെ���േമാ;  ഏെതാെ� വ��ക��ാണ് ��ത

പ�തി ഉപേയാഗെ���ാ� കഴി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തന സാേ�തികവിദ�ക�  ഉപേയാഗി�് സ�േ� െച�തിന് േശഷമാേണാ ��ത േരഖക�

െവബ് �േഖന ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�� �സംബ�മായ േസവന��െട േവഗത വ��ി�ി��തിന് ഈ

പ�തി �ണകരമാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല ഒഴി�ക�

3125. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� എ�െയ�് ത�ിക തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  എ��തലാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ആയത് യഥാസമയം നിക�ാ�

കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല ത�ികക��് �ട��ാ�മതി ന�കാ� നടപടി

3126. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല ത�ികക� െവ�ി�റ�ാ�/നി��ലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� ത�ികകളാണ് ഇ�കാരം നി��ലാ��ത്; ��ത ത�ികക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� ത�ികക��ാണ് �ട��ാ�മതി ലഭി�ാ��ത്; �ട��ാ�മതി ലഭി�ാ�� െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവിെല ത�ികക��് �ട��ാ�മതി ന�േക�ാെയ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഇ�കാരം തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മി സംബ�മായ പരാതിക�  പരിഹരി�ാ�  സ�േ�യ�മാ�െട േസവനം ലഭി��ി�ാെയ�

പരാതി ഉയ�� സാഹചര��ി� �ട��ാ�മതി ന���തിന് ത�ാറാ�േമാ; ഒ� വിേ�ജി� ഒ�

സ�േ�യ� എ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

'�ഹ�ീ'പ�തി

3127. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി� '�ഹ�ീ'പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�കരായ �ണേഭാ�ാ��െട �മി�െട അളവിന് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ പ�തിയി�െട എ� േപ��് ആ��ല�ം ന�കിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി�ാനായി അേപ�ക� സമ��ിേ�� വിധം വിശദമാ�ാേമാ?

െചലവ് �റ��ം പരി�ിതി സൗ�ദപര�മായ ഭവന നി��ാണം

3128. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചലവ് �റ��ം പരി�ിതി സൗ�ദപര�മായ ഭവന നി��ാണ രീതിക�

സം�ാന�്നട�ിലാ��തി�ം �ചരി�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ��ം പരി�ിതി�ം ഇണ���ം ��തി �ര��െള അതിജീവി���മായിരി�ണം

ഭാവിയിെല ഓേരാ നി��ാണ �വ��ന�ം എ� അവേബാധം െപാ�ജന�ളിേല�് എ�ി�ാ�

സാധ�മാ�ം വിധം �തിയ ഭവന സാ�രത ആവി�രി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ രംഗ�് േകരള സം�ാന നി��ിതി േക�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

�ളയ�ി� തക�� വീ�ക� �ന�നി��ി�ാൻ ഭവനനി��ാണസഹായ േക���

3129. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്



,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം �ലം ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ വീട് തക��വ��് വീ�വ�് ന���

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തി �ര��ി�  തക�� വീ�ക�  �ന�നി��ി��തിനായി ഭവനനി��ാണസഹായ

േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��മായി �മിയി�ാെത �റേ�ാ�ി�  താമസി�ി��വരി�  �ളയെ��ട��് വീട്

ന�െ��വ��് ഇതിനകം എെ��ി�ം സഹായം ന��വാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  ഇവരി�

എ�േപ��് ഇതിനകം വീട് ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�േശഷം പരി�ിതി��ബല �േദശ�ളി�  താമസി��വെര എ�കാരമാണ്

�നരധിവസി�ി�െത�് അറിയി�േമാ; ഇ�കാര�� എ�േപ��് വീ�ം �ല�ം ലഭ�മാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

കടലിെല �ാ�ിക് മാലിന��� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

3130. �ീ.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) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കടലി�  അടി�്��� �ാ�ിക് മാലിന���  മ��സ��ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക��ം

ഭീഷണിയായതിനാ� അത് നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ പ�തി നിലവി�  ഏെതാെ� ഹാ�ബ�കളിലാണ് നട�ിലാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

3131. �ീ.െ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) വ�ഷ�ി�  ര�് ഘ�മായി േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഏ�െ����തിെന�റി�്

ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ� ദിവസമാെണ�ം ഏെതാെ� മാസ�ളിലാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ദിവസെ� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനമാണ് േക�ം നി�േ�ശി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം നിലവി�  വ�തി�േശഷം മ��സ��ി�  �മാ�ഗതമായ വ��നവ്

വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



മ��� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

3132. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ���  േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ��തലാണ് ഏ�െ����െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിേരാധനസമയ�് െതാഴി� ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി എെ�ാെ� ആശ�ാസ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്;

(സി) കഴി� വ�ഷം നിേരാധനം ലംഘി�് കടലി�  േപായവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ത്; അവരി� നി�ം എ�് പിഴ ഈടാ�ി; വിശദാംശം ന��േമാ?

മണെല��് �ലം മ��നാശം

3133. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വൻേതാതി�ളള മണെല��് �ലം ക�ായി കായലിേല�ൾെ�െട നിരവധി മ�����്

വ�ാപകമായ നാശം സംഭവി��ത് തടയാ� വ��് തല�ി� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) മ��സ��ിെ� സംര�ണം ഉറ�് വ��ി ഈ �േദശ�ളിെല അനധി�ത മണ��് തടയാ�

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിവരി�േമാ?

ഗി�െന�് േബാ�കെള സം�ാന�് നിലനി��ാ� നടപടി

3134. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

,, 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) ഗി�െന�് ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം നട�� േബാ�ക�  തമി�നാ�ിേല�് േചേ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  നി�� മ��ബ�നേമഖലയിെല കയ�മതി�് ഗി�െന�് േബാ�ക�െട

തിരി�േപാ�് ഭീഷണിയാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗി�െന�് േബാ�ക�  വഴിമാ��ത്,  അവ െകാ�വ�� മീൻ വാ�� േകരള�ിെല

ക�നിക�െട ബിസിന�ിെന ബാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഗി�െന�് േബാ�കെള സം�ാന�് നിലനി���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?



അട�ംെകാ�ി വലക� നിേരാധി��തിന് നടപടി

3135. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, 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) മ��ബ�ന േമഖലയി�  മ��സ��് നശി�ി�� വിധ�ി�  െച�മീ�കെള േപാ�ം

േകാരിെയ��� അട�ംെകാ�ി വലക� ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ� �ി�േ�ാ ;

(ബി) അട�ം െകാ�ി വലക�  ഉപേയാഗി����ലം ട�കണ�ിന് െച�മ����  നശി�ി�െ��്

ഉപേയാഗ�ന�മായി കടലിേല�് ത�െ��� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) അട�ം െകാ�ി വലക�  ���മാ�ം നിേരാധി��തി�ം നിേരാധനം �ാേയാഗികമായി

നട�ാ���് എ�് ഉറ�് വ���തി�ം അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലാവ�ാവ�തിയാനം മ��സ��ി��ാ�ിയ �റവ്

3136. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം മ��സ��ിന് �റ� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം വ��തല�ി�  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

മ��ബ�നേമഖല�െട സമ�വികസനം

3137. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നേമഖല�െട സമ�വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ി�മായി

ആവി�രി�് നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടലാ�മണഭീഷണി േനരി�� േമഖലകളി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള

�ര�ിതേമഖലയിേല�് മാ�ി പാ��ി��തി�� �നരധിവാസപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കടലാ�മണ�ി�  �മി�ം വീ�ം ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള

�നരധിവസി�ി��തിനായി നട�് സാ��ികവ�ഷം എ� േകാടി �പയാണ്

വകയി��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ ?



മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാ�ൈല�് േഫാ�

3138. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാ�ൈല�് േഫാ�  വിതരണം െച��ത് �ര�ാഭീഷണി

ഉ�ാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േഫാ�ക�െട വിതരണ�ി���് �ര�ാ ��ക�ത�ക�  ഏ�െ���വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��ത് ;

(സി) േഫാ�ക�െട വിതരണ�ി���പ് �ണേഭാ�ാ�ളായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് പരിശീലനം

ന��േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ് പരിശീലനം ന��ക;  എെ�ാെ� കാര��ളാണ് �ഖ�മാ�ം

പരിശീലന�ി��െ���ക?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

3139. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  നട�ിലാ��തിന് തത��ി�  അംഗീകാരം ലഭി� മാടായി

ജി.ജി.എ�്.എസ്.എസ്.,  പഴയ�ാടി ഫിഷ് മാ���്,  ക��രം ഫിഷ് മാ���് എ�ിവ�െട

നിർ�ാണ�ിന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന�കാേമാ ?

ഫിഷ�െമ� േ�ാള�ഷി�്

3140. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശേമഖലയിെല ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  ഫിഷ�െമ�  േ�ാള�ഷി�്

അ�വദി�് ന���േ�ാ; ഇതിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ��ി�ം �തിവ�ഷം അ�വദി�� �ക എ�യാണ്;  �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് �തന പ�തിക�

3141. �ീ.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) �ളയകാല�് ര�ാ�വ��ന�ിന് ��ൈകെയ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

ഉ�മന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�ം ഉ�മന�ി�മായി �തനപ�തിക�  ആവി�രി�

�ാവർ�ികമാ��തി� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��്�ാ�്

3142. �ീ.െ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) െപാഴി�രിെല മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി കാേരാട് പ�ായ�ി�  നി��ി�� �ാ�്

നി��ാണ���ി�െട െട��  നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ� േകാടിയാണ്

അട���കെയ�ം നി��ാണ���ി ഏെ���ത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�ം ���ീകരിേ�� കാലാവധി എ� വ�ഷമാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന�നരധിവാസ പ�തി

3143. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം േകാ��േറഷനിെല പ�ിേ�ാ�ം ഡിവിഷനിെല ക�.എസ്.എസ്.എസ്.  േകാളനിയിെല

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഭവന�നരധിവാസ പ�തി�ായി ഫിഷറീസ് വ��ി�  നി�ം എ�

�പയാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പ�തി�് സാേ�തികാ�മതി ന�കി നി��ാണ�വ��ന��

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േഫാ��്െകാ�ി േബാ�് �ര��ി� മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് ധനസഹായം

3144. �ീ.േ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) േഫാ��്െകാ�ി േബാ�് �ര��ി� മരണെ��വ�െട ആ�ിത� േത�ഡ് പാ��ി ഇൻഷ�റൻസ്

െ�യിമിനായി േമാേ�ാ�  ആ�ിഡ�്സ് െ�യിംസ് �ിബ�ണലി�  ഫയ�  െച� േക�ക�

ത�ിയതിെന�ട��് അ�ഹമായ �ക ലഭി��തിനായി സമ��ി� നിേവദന�ി�  നടപടി

സ�ീകരി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�  260/E2/2018/മ.�.വ.  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� �റ�ഖവ��് ഡയറ�� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



ഓഖി�മായി ബ�െ�� ധനസഹായം

3145. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി�മായി ബ�െ��് എറണാ�ളം ജി�യി�  ഫിഷറീസ് വ��് വിതരണം െച�

ധനസഹായ�ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ആവശ����ായി എ� �ണേഭാ�ാ���ാണ് �ക വിതരണം െച�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ��െട േപ�വിവരം,  അ�വദി� �ക,  ഏത് ആവശ��ിനായി �ക അ�വദി�

എ�ിവ വ��മാ�� ലി�് ന�കാേമാ?

ഡിസാ�� റിലീഫ് ഫ�ി� നി�ം ഫിഷറീസ് വ��ിന് �ക

3146. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് ഡിസാ��  റിലീഫ് ഫ�ി�  നി�ം എറണാ�ളം ജി�യിെല വിവിധ ���ിക��ായി

ഫിഷറീസ് വ��് ആവശ�െ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഭി� �കയി�  നി�ം എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  അ�വദി� �ക

െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�ി�െ��ി�  തിരി�ട� �ക എ�െയ�ം എ�െകാെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി� �ക ഏെത�ാം കാര����ായാണ് വിനിേയാഗി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഫ�് വ��ിക��് അ�വദി�ി�െ��ി�  േപ�വിവര�ം �ക�ം

എ�ാവശ��ിനായാണ് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ��� പാ��ിട പ�തി

3147. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് സ��� പാ��ിടം ല��മി�് നട�ിലാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കടലാ�മണ�ി�  �മി�ം വീ�ം ന�െ���വെര �നരധിവസി�ി�വാ�  പ�തി

നട�ിലാ��േ�ാ; എ�ി� ഇൗ പ�തി �കാരം കഴി� വ�ഷം എ�േപ��് വീട് അ�വദി�;

(സി) കടലാ�മണം ��മായ തീര�േദശ�ളി� 52 മീ�റി�ളളി� താമസി��വെര �ര�ിതമായി

�നരധിവസി�ി�വാ�  ഇൗ സ��ാ�  ആവി�രി� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം കാേരാട് വിേ�ജി�  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ായി �ാ�് നി��ി��



പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്; േവെറ ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഇ�കാരം �ാ�് നി��ി��

പ�തി ആരംഭി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ശീതീകരണ സംവിധാന�� മ��മാ���ക�െട �ംഖല

3148. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ഉപേഭാ�ാ�െള�ം ��ണം െച�� ഇടനില�ാ�െട ഇടെപട�

നിയ�ി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മ��േലല�ം വിപണന�ം നിയ�ി�വാ�ത�� ഒ� നിയമനി��ാണം െകാ�വ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) മ���ിെല ഹാനികരമായ രാസവ���െട സാ�ി��ം അറി��തിന് സി.െഎ.എഫ്.�ി.

വികസി�ി� െട�് കി�ക�  �േയാജനെ���ി മ���ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���

നടപടി നിലവി�  കാര��മമ� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) �ചിത��ം ��ി�ം ഉറ�ം ശീതീകരണ സംവിധാന��� മ��മാ���ക�െട �ംഖല

�ാപി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;ഇതിനായി എെ��ി�ം േക�സഹായം ലഭ�മാേണാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��ാട് മ� ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നവീകരണം

3149. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ാട് മ� ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നവീകരണ���ി�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിന്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മ��മാ���ക�

3150. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം മ��മാ���കളാണ് കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�്

നവീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; ഓേരാ മാ���ി�ം വിനിേയാഗി�

�ക വ��മാ�േമാ?



െന�ാ�ി�കര ടൗൺ െപാ�മാ���്

3151. �ീ.െ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 നഗരസഭയിെല ടൗ� െപാ�മാ���് ആ�നികവ��രി��തിന് ഡി.പി.ആ�.

�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ� േകാടി �പ�ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ടൗ� െപാ�മാ���ിെ� ഡി.പി.ആ�. ���ീകരി�ത്ഏത് വ�ഷ�ി� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. �കാരം ഏെത�ാം ���ികളാണ് െന�ാ�ി�കര ടൗ�  മാ���ി�

മ��ബ�നവ��് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ���ി ആരംഭി��തിന് ���ീകരിേ�� നടപടി�മ��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

3152. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി മാ���ക�

നവീകരി��തിെ� നടപടിക� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല പ�ി�� ന��ാട് ച��ം വിള���� പ�ായ�ിെല മലയം ച��ം

നവീകരി��ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

െെവ�ി� കാള��് ഫിഷ് ലാ�ിങ് െസ��

3153. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  കാള��് ഫിഷ് ലാ�ിങ് െസ��  �വ��ന�മമാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി െനേഗാഷ�ബി�  പ�േ�സ് ആ�് �കാരം �മി ഏെ����തിന്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ �ക ഏ�

ശീ�ഷക�ി� നി�മാണ് അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മിേയെ���� നടപടി�ായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���െ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) �മിേയെ���� ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഉ�നാട� മ���ഷി ഊ��ിതമാ�ാ� നടപടി

3154. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലസ��മായ പാറമടക�, റിസ�േവായ�ക� �ട�ിയവയിെല മ���ഷി�െട

സാധ�തക�  �േയാജനെ���ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ���ഷി ഊ��ിതമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ?

മ��െഫഡിന് കീഴിെല �ാഥമികസംഘ��

3155. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  മ��െഫഡിന് കീഴി�  �വ��ി�� �ാഥമികസംഘ��

ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമികസംഘ��  ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഉ�നാട�

മ��ക�ഷകെര�ം ��ത സംഘ�ി� ഉ�െ���ാനാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാ�് ഗാ�ഡ്, ഫിഷറീസ് വ��് എ�ിവ�െട അനാ�

3156. �ീ.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) �ളയ�ര��ി�  ഒേ�െറ ജീവ�ക��് ര�കനായ മ��െ�ാഴിലാളി പാ�ിക്

െഫർണാ�സിന് കടലി�  വ�് അ�ഖം ബാധി�േ�ാ�  േകാ�് ഗാ�ഡ്,  ഫിഷറീസ് വ��്

എ�ിവ�െട സഹായം േതടിയി�ം അത് ലഭി�ി�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ; എ�ി� അേന�ഷണ�ി� െവളിവായ കാര���

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള�റി�� സ�േ�

3157. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ജി�യിെല തീരേദശ േമഖലയി�  അ�ത് മീ��  പരിധിയി�  അധിവസി��

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള�റി�� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  എ� ��ംബ�ളാണ്

ഉ�െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െട �നരധിവാസ�ിനാ�� പ�തി ഏത്



ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�ളം �ത�ാ�െക�് മൾ�ി�ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി

3158. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഇരി�ളം �ത�ാ�െക�് മൾ�ി�ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി�െട

നിലിവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന�� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന�ളി� എെ��ാമാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം ഇതി�

ഏെത�ാം ���ിക� ���ീകരി�വാ�െ��ം ���ീകരി�ാ� ���ിക� എ�േ��്

���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹാ�റി�െട ���േതാതി�� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ള��-കാേരാട് പ�ായ�ി� മ��ബ�നവ��ിെ� ���ിക�

3159. �ീ.െ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) �ള��-കാേരാട് പ�ായ�ി�  മ��ബ�നവ��്  2018-19  വ�ഷ�ി�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയ മരാമ�് ���ിക� ഏെത�ാമാണ് ; അതിെ� േപ�വിവരം, അട�� �ക എ�ിവ

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2019-20-�  �ള��-കാേരാട് തീരേദശേമഖലയി�  മ��ബ�നവ��് നട�ി�  വ��ാ�

ഉേ�ശി�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

െച��രിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�മായി ബ�െ�� ���ികൾ

3160. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�മായി ബ�െ��് െച��രി� എ� ���ികളാണ് നിലവി��ത്;

വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� ആരംഭി��തി�ം ���ീകരി��തി��� കാലതാമസം ഓേരാ ���ി�െട�ം

വിവരണ�േളാെട വിശദമാ�ാേമാ?

ത ൃ�ണി�റ മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ���ിക�



3161. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത ൃ�ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ി� ഈ സ��ാ� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന

നട�ിയ �വ��ന��െട പ�ിക ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  ���ിയായത്,  പണി നട�വ��ത്,  �ട�ാ��ത്,  ഭരണാ�മതി ലഭ�മായത്

എ�ി�െന തരംതിരി�് �ക സഹിതം അറിയി�േമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗിെ� ഫ�്

3162. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗിെ� ഫ�പേയാഗി�് തീരേദശ േറാ�ക�  നി��ി��തി��

മാനദ��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാസ�േകാഡ് ജി�യി� മാനദ��� �കാരം

നി��ി� േറാ�ക�ഏെതാെ�യാെണ�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗിെ� കീഴി�  ഇേ�ാ�  നി��ാണം

നട�െകാ�ിരി�� േറാ�ക�  ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി� േറാ�ക�,

െട�� െച� േറാ�ക�, ���ി �ട�ാനായി എ�ിെമ�് െവ� േറാ�ക�, എ�ിേമ�് എ��

േറാ�ക�, എ�ിേമ�് എ��ാനിരി�� േറാ�ക�  സംബ�ി� വിശദാംശം മ�ലം തിരി�

ന�കാേമാ;

(ഡി) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ി��തി�� നിലവി��

മാനദ��ളി�  മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി� �തിയ സ��ാ�

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

3163. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െകാ�ി മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

അഭി��ിെ����തിന് ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് നാളി�വെര എ� �ക

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീരേദശ േറാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക,  എേ�ാെഴാെ�

അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാ�ക�െട ���ി ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട െട��  നടപടി �ർ�ിയായി�െ��ം ഇനി െട��  െച�ാ�� േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?



കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെല �ലി��ിെ� അ����ണിക�

3164. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെല തക�� �ലി��ിെ� അ����ണിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

അഴി�ഖ�് അടി���� മ�ം എ��ം ��ജ് െച�് നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അഴി�ഖ�് സി��  ൈല�് �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ��� കാല�് മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� െച�യാന��െട �ര��ായി എെ��ാം

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

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലെയ ലാഭ�ിലാ�വാ� നടപടി

3165. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി� സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക�ം ആയതിെ� ഫലമായി വ�േച��ി�ളള മാ���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായെ� ലാഭ�ിലാ�വാ�  സ�ീകരി�ി�ളള �േത�ക നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല �വ��ന��

3166. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അട�കിട�ി�� എ� ക�വ�ി സം�രണ ഫാ�റിക� ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം

�റ�് �വ��ി�ി�െവ�ം ക�വ�ി േമഖലയി�  എ� െതാഴി�  ദിന��  അധികമായി

��ി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി കയ�മതിയി� ശരാശരി എ� �പ�െട അധികവ�മാനം �തിവ�ഷം േനടാനാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

വില നി��യ സമിതി നി�യി� േതാ��ി വില

3167. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷ�, ആറളം ഫാം എ�ിവിട�ളി�  നി�ം േതാ��ി വാ��തിന്

സ��ാ� വില നി�യി�ി�േ�ാ; നി�യി� പരമാവധി വില കി.�ാമിന് എ�യായി��;

(ബി) കാ�ഷികാദായ ക�ീഷണ�, �ി�സി��  െസ��റി എ�ിവ�  അംഗ�ളായ വില നി��യ

സമിതി േതാ��ി�െട വില  123  �പയി�  നി�ം  110  �പയായി �റ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ തീ�മാന�ിന് േശഷ�ം അ��ിെട കാ��് ഇതിെന�ാ�  ഉയ�� നിര�ി�  സ�കാര�

വ��ികളി� നി�ം േതാ��ി വാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ� �പ നിര�ിലാണ് വാ�ിയെത�ം അതി�� കാരണെമെ��ം വ��മാ�േമാ?

ഇറ�മതി െച� ക�വ�ി�രി�ിെ� ��പേയാഗം

3168. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�നി�ം വ�േതാതി� ക�വ�ി�രി�് ഇറ�മതി െച�തിെന �ട��് സം�ാനെ�

ക�വ�ി വ�വസായം തക��െയ േനരി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഇറ�മതി െച� ക�വ�ി�രി�് സം�ാനെ� ക�വ�ി�രി�മായി മി�് െച�്

കയ�മതി നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� േദാഷകരമായി ബാധി�� ഇ�രം �വണതക�െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി ക�നിക�െട �ന��ാരണപ�തിക�

3169. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല ന��ിലായ ക�വ�ി ക�നിക�െട �ന��ാരണ�ിനായി

നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ന��ിലായ ��ത ക�നിക�മായി സ��ാ�  എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നിക��് ധനസഹായം ന��വാനായി േ��് െലവ�  ബാേ��് ക�ി�ി�െട

േയാഗ�ി� സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത േയാഗനടപടി�റി�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

കാഷ� ഫാ�റിക� ൈഹെടക് ആ��തിന് പ�തി



3170. �ീ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) സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� കാഷ� ഫാ�റിക�  ൈഹെടക് ആ��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹെടക് കാഷ� ഫാ�റികളി� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി�� സൗകര��� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല ����

3171. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, 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) ക�വ�ി വ�വസായേമഖലയി�  ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി ��ത�  േന�ം ൈകവരി�െമ�

ല���ി� 2017- � ഈ സ��ാ� ക�വ�ി വ�വസായ േകാ��േറഷെന ഒഴിവാ�ി കാഷ�

േബാ�ഡ് �പീകരി� േശഷം കഴി� ര�് വ�ഷ�ളിെല േബാ�ഡിെ� �വ��ന ലാഭം/ ന�ം

എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �വ��ി�വ�ി�� എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

അട� ��ിെയ�� കണ�് ന�കാേമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിെല െച�കിട സംരംഭക�െട ����  പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിയിെല െതാഴിലാളിക��് ആശ�ാസ ധനസഹായം

T 3172.�ീ.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) അട�്കിട� ക�വ�ി ഫാ�റിയിെല െതാഴിലാളിക��് ആശ�ാസ ധനസഹായം വിതരണം

െച��തിനായി സം�ാന ക�വ�ി െതാഴിലാളി ആശ�ാസ േ�മനിധിയിേല�് േലാക് സഭാ

തിരെ���ിന് ��് സ��ാ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�കാരം അ�വദി�ത്  ;ഒ� െതാഴിലാളി�് എ�് �കയാണ്

ന�കിയത്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) െതാഴിലാളിക��് അ�വദി� �ക വ�ാജേരഖ ചമ�്ത�ിെയ��വർെ�തിെര േബാ�ഡ് പരാതി

ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് പണം ന�കാെത സം�ാനെ� വിവിധ

േക��ളിേല�് ഉേദ�ാഗ��  �േഖന പണം വിതരണം െച��െകാ�ാണ് ഇ�ര�ി�ളള

ആേരാപണ�ിന് സാഹചര���ായെത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് പണം ന�േക� എ� തീ�മാനം ഏത് സാഹചര��ിലാണ്



േബാ�ഡ് എ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട േജാലി

3173. �ീ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) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� �വ��ി� വ�� ക�വ�ി ഫാ�റികളി� െതാഴി�ച� ലംഘന�� നട��ി� എ�്

ഉറ�വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട േജാലി ആയാസരഹിതമാ��തിന് എെ��ാം പരിശീലന

പ�തിക� നട�ിലാ�ം; വിശദീകരി�േമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക��്ആശ�ാസ ധനസഹായമായി അ�വദി� �ക

3174. �ീ.െ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) അട�് കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് ആശ�ാസ ധനസഹായം

ന���തിനായി ഇ�ഴി� േലാക് സഭ െതരെ���ിന് ��് സം�ാന ക�വ�ി

െതാഴിലാളി ആശ�ാസ േ�മനിധിയിേല�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� േകാടി �പയാണ് ഇ�കാരം അ�വദി�െത�ം ഓേരാ െതാഴിലാളി�ം എ� �ക വീതമാണ്

ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�ാജേരഖ ചമ�് ഈ �ക അപഹരി�വർെ�തിെര േബാ�ഡ് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട ബാ�് അ�ൗ�് �േഖന േനരി�് പണം ന�കാെത വിവിധ േക��ളിേല�്

ഉേദ�ാഗ��  �േഖന പണം വിതരണം െച��െകാ�േ� ഇ�ര�ി�� �മേ�ടിന്

സാഹചര���ായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ബാ�് അ�ൗ�് �േഖന പണം ന�േക� എ� തീ�മാനം േബാ�ഡ് ൈകെ�ാ�വാനിടയായ

സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

കാഷ�േബാ�ഡിെ� �വ��നം

3175. �ീ.െ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) ഈ സ��ാ�  �പീകരി� കാഷ�േബാ�ഡിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇത് �പീകരി�തി�െട ഉ�ായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ��ി�െട �ണേമ�െയ �തിനിധീകരി�� ഒൗ�്േട�  എ� േ�ഡ് വിലയി��ിയാേണാ



േബാ�ഡ് �േഖന വിേദശരാജ��ളി� നി�് േതാ��ി ഇറ�മതി െച�െകാ�ിരി��ത്;

(സി) േ�ഡ് �റ� േതാ��ി�് ആ�പാതികമായതി�ം ��ത�  വില ന�കിയ

സാഹചര���ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന സ��കലാശാല

3176. �ീ.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) മ��േമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി �വ��ി�� �ാപനമായ േകരള ഫിഷറീസ് സ��പഠന

സ��കലാശാല നിലവി�  എെ�ാെ� േകാഴ് �ക�ം പ�തിക�മാണ് നട�ിവ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�്  2008ന് േശഷം ഇ�വെര ബി.എഫ്.എസ്.സി െ�ാഫഷണ�  േകാ�ിന്

പഠി�ി�� ഒ� വിദ�ാ��ി�േപാ�ം േകരള ഫിഷറീസ് ഡി�ാ��്െമ�ി�  േജാലി േനടാ�

കഴി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത അവ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

10-06-2019

�േ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�ി��.


