
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 25, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--341]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 4324 �ത� 4425 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 4426 �ത� 4529 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 4530 �ത� 4617 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 4618 �ത� 4664 വെര

ഒ� മ�ല�ിെ� �മതല ഒ� എ.ഇ. �് ആ�ാൻ നടപടി

4324. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�െട �മതല ൈവ�ി�, എറണാ�ളം,  മ�ാേ�രി

അ�ി�ൻറ് എ�ിനീയ�മാ��ാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഭരണപരമായ സൗകര��ി�ം മിക� േസവനം ഉറ�വ���തി�മായി ഒ� നിേയാജക

മ�ല�ിെല �വ��ന��  ഒ� അ�ി�ൻറ് എ�ിനീയ�െട പരിധിയി�  െകാ�

വ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ര�ാം േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി

4325. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി. ഉ�ി

,, ബി.സത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ര�ാം േകരള സം�ാന ഗതാഗത പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ി വ��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട െമാ�ം അട��  �ക എ�യാെണ�ം ഇതി�  േലാകബാ�ിെ� ധനസഹായം

എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) പ�തി�ായി എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��ം പ�തി�െട കാലാവധി

എ�േ��് അവസാനി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ� നടപടി

4326. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ചില എ�ിനീയ�മാ�െട അനാ��ലം പല േറാ�ക�േട�ം

െക�ിട��േട�ം നിർ�ാണ ���ികൾ അന�മായി നീ�േപാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിർ�ാണ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�� എ�് ഉറ�വ��ാൻ

എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പര�ി�ാട്-കരിേ�ാലി-െമാ���് ഭഗവതി േ��ം േറാഡ് �ന��ാരണം

4327. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഴിമല നാവിക അ�ാഡമി�ായി �ടിെയാഴി�ി� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��െട നിലവിെല

താമസ �ല�ിന് സമീപ�� പര�ി�ാട്-കരിേ�ാലി-െമാ���് ഭഗവതി േ��ം േറാഡിെ�

േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ടാ� െച�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���ിക��് കാലപരിധി നി�യി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

4328. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക��് കാലപരിധി നി�യി��തിന് ഈ സ��ാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി�ിത കാലപരിധി��ി� തകരാറിലായാ�, ബ�െ�� ���ി നട�ിയവെര�ം േന�ത�ം

ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െര�ം കെ��ി ശി�ാ നടപടിക�  ൈകെ�ാ��തി�ം അവ�െട

�ന�നി��ാണ�ി�ം എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ���ി നട�ി�ി�  ��തര �മേ�ട് നട�ിയ എ� േകാ��ാ��മാ�െ�തിെര ഈ

സ��ാരിെ�റ കാല�് നടപടി സ�ീകരി�;  എ�കാര�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  അവ�

ആെര�ാം; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �മേ�ടിന് ��നി� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഈ സ��ാരിെ�റ കാല�് നടപടി

സ�ീകരി�; എ�കാര�� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; അവ� ആെര�ാം; വിശദാംശം ന��േമാ?



���ീകരി�ാ� മരാമ�് ���ിക�

4329. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ കാല�ളിൽ മരാമ�് വ��മായി ബ�െ��് ���ിക�  െച��തിന്

കരാറിേല�െ��ക�ം േജാലിക�  യഥാസമയം ���ിയാ�ാെത ഉേപ�ി� േപായി���മായ

���ിക� സംബ�ി�് വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം േജാലിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� ���ീകരി�ാ� ഇ�രം ���ിക� കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ിെ� പരിഗണനയി�� അഴിമതിേ��ക�

4330. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-16  െല സ��ാരിെ� കാലയളവി�  പി.ഡ�ള�.ഡി.  �മായി ബ�െ��് രജി��

െച�ി���ം ഇേ�ാ�  വ��ിെ� പരിഗണനയി���മായ അഴിമതിേ��ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത േക�കളി� എ� എ�ം വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി സംബ�ി� പഠനം

4331. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ്,  സി�ം �ഡി ഓ�  പ�ി�്

വ��്സ് ഡി�ാ��്െമ�് എ� േപരി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പഠന�ിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഇേ�ണ� വിജില�സ് സംവിധാനം എ�ാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി സംബ�ി� നടപടി

4332. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ി� അഴിമതി സംബ�ി�്

എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ കാര��മത വ��ി�ി��തിന് നടപടി

4333. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെന കാര��മത�ളളതാ�ി മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എ�േ�ാളം ഫലം ക�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മരാമ�് പണികളി� േസാഷ�� ഓഡി�് നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിംഗിെന ശ�ിെ���ി പാലാരിവ�ം പാലം

നി��ാണ�ി�  വ� പാക�ിഴക�  േപാെല�� സംഭവ��  തട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരി�ിതി�് ��ത�  ആഘാത��ാ�ാ��ം �ളയ�ം മഴ�ം തരണം െച���മായ

േറാ�ക� നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ൈസ�  േബാ�ഡ്,  സി��  െെല�ക�, �ാഷ് ബാരിയ�ക�, റി���ക�  എ�ിവ

സം�ാനെ� എ�ാ േറാ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

4334. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് നി��ാണ �വ��ന��െട കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ��െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി റീജ�ണ� ഡിൈസ� ഓഫീ�ക�ം ക�ാളി�ി

ക�േ�ാ� ലാ�ക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് േകരളാ ൈഹേവ റിസ��് ഇ��ി���് നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സാേ�തിക,  സാേ�തിേകതര ജീവന�ാ��് ഇത് സംബ�ി�്



ഇ��ി���് ന�കി വ�� പരിശീലന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് പണി�് െ�ഡഡ് �ാ�ിക്

4335. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് പണി�് െ�ഡഡ് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�ണെമ�് സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�ക� ടാ� െച�േ�ാ� െ�ഡഡ് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി��േ�ാ എ�് നിരീ�ി��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് െ�ഡഡ് �ാ�ിക് എ�ി� െകാ���തി�� �മതല

ന�കിയി��ത് ആ��ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

േടാ� പിരി�� േറാ�ക�ം പാല��ം

4336. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േടാ�  പിരി�� േറാ�ക�ം പാല��ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ല�ളിെല�ം േടാ� പിരിവ് എ�േ��് അവസാനി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ല�ം വിവിധ വാഹന�ളി�  നി�ം ഈടാ�� േടാ�  �ക എ� വീതമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ല�നി�ം ൈദനംദിനം ലഭി�� േടാ�  �ക എ�യാെണ�് അറി��തിന്

സ��ാ� തല�ി� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട ഒ��വണ നവീകരണം

4337. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�ക�  ഒ��വണെയ�ി�ം നവീകരി�ാ�  ആവശ�മായ ഫ�്

അ�വദി�േമാ?

(ബി) പി.ഡ��.ഡി.  േറാ�ക� നവീകരി�േ�ാ� ഇതിെ� സമാ�രമാ���ം ൈദ�ഘ����മായ

വിേ�ജ് േറാ�ക� നവീകരി�ാ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

റ��, �ാ�ിക് േവ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം

4338. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നാ�റൽ റ��  േമാഡിൈഫഡ് ബി�െമ�  (Natural  Rubber  Modified

Bitumen), �ാ�ിക് േവ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് നി��ി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നി��ി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി�് അ�വദി� �ക

4339. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം  2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ

വ�ഷ�ളി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�ക�  അ����ണി െച��തി�ം �ഴിക�

അട��തി�മായി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� േകാടി �പ വീതം അ�വദി�ി��്;  ഇതിെ� ജി�

തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണ-�തിപ� േഭദമി�ാെത സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളിെല�ം േറാ�ക�െട

അ����ണിക� യഥാസമയം നട���െകാ�് ��കാല�ളിെല േപാെല േറാ�ക� തക��്

ജന��െട പരാതി ഉ�ാ��ി� എ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ?

പ�ായ�് േറാ�ക� ഏെ����

4340. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് േറാ�ക� ഏെ���ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഏെ���ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ബ�്േബക� നി��ി�ാ� നടപടി

4341. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളി�  ബ�ക�  നി���തിനായി ബ�്േബക�  ഇ�ാ�തിനാ�

ബ�ക� േറാഡരികി��െ� നി�േ��ി വ���െകാ�് ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇേത�റി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) �ധാനെ�� െപാ�മരാമ�് േറാ�കളി� ഗതാഗത തട�ം ഒഴിവാ��തിനായി ബ�േബക�

നി��ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



േറാ�നി��ാണ�ിന് �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�

4342. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് �തിയ സാേ�തികവിദ�ക�

�ാവ��ികമാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തക�� േറാ�കളിെല ടാ�, ക�് �ട�ിയ അവശി���  റീെെസ�ി�  െച�് േറാ�ക�

�ന�നി��ി�വാ�� സാേ�തികവിദ� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

വിജയ�ദമാേണാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ�� േറാ�ക�െട സംര�ണം

4343. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ േറാ�ക� നി��ി�േ�ാ� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി മാ���ം െവ�േത

കിട���മായ പഴയ േറാ�ക�  ഏെത�ി�ം രീതിയി�  ഉപ��മാ�ി സംര�ി��തിന്

പി.ഡ��.ഡി.�് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ�� പഴയ േറാ�കളിെല �ല�ളി� പാ��്, �േ�ാ�ം

�ട�ിയവ �ാപി�ാ� സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണം

4344. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017  ബജ�് �സംഗ�ി�  ഉ�െ�� നാദാ�രം മ�ല�ി�  എടേ�രി

�ാമപ�ായ�ിെല ���ിേയ�ം ��പറ�് മ�ല�ിെല കരിയാടിേന�ം ബ�ി�ി��

പാല�ിെ� നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ�ഷെ� ബജ�് �സംഗ�ി� ഉ�െ���ം കി�ബി വഴി നി�േ�ശി��മായ ��പറ�്

മ�ല�ിെല കരിയാടിേന�ം വടകര മ�ല�ിെന�ം ബ�ി�ി�� കരിയാട് ���ി��്

പാലം നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല��െട ഡിൈസ� ���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല��െട നി��ാണ�ിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;  അവ�െട

നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�േമാ?



സ��ാ� ക�ാ�േ�ഴ് �ക�െട വാടക

4345. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ീസിൽനി�് വിരമി�േശഷ�ം സ��ാ�  ക�ാ�േ��കളി�  താമസി��വ�െട ��ത

കാലയളവിെല വാടക എ�കാരമാണ് ഈടാ�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��് അ�വദി�ന��� അവസര�ിൽ അവരി�  നി�ം �ൻ�റായി

ഈടാ�� വാടക, ക�ാ�േ��് ഒഴി�� സമയ�് തിരി�് ന�കാ�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� വിരമി�് ക�ാ�േ��് ഒഴി� എ� േപ��് �ൻ�ർ

വാടക തിരിെകന�കിയി�െ��ം ഇനി എ� േപ��് ന�കാ�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

െപരിയയിൽ റ�് ഹൗസ് നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ

4346. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപരിയ വിേ�ജി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉടമ�തയിൽ എ�

ഏ�� �ലമാ��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത �ലം �േയാജനെ���ി അവിെട ഒ� റ�് ഹൗസ് നി��ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല മലേയാര ൈഹേവ ���ി

4347. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട ഭാഗമായി ഭരണാ�മതി ലഭി� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ���ി�െട

നിലവിെല അവ��ം പ�തി�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

എം.ജി. േറാഡ്-സീ േപാ��് എയ�േപാ��് േറാഡിെ� വികസനം

4348. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല �േ��ടി-ത�നം ൈബ�ാസ് വഴി സീ േപാ��് എയ�  േപാ��ി�

എ�ിേ��� എം.ജി. േറാഡ്-സീ േപാ��് എയ�േപാ��് േറാഡിെ� വികസന�ിനായി �ലം

ഏെ����തിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) �ലം ഏെ���് ��ത േറാഡ് അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

നിള േഹാ�ി�� ഐ.പി.ടി. േറാഡ് നവീകരണം

4349. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല �ധാന പാതയായ നിള േഹാ�ി��  ഐ.പി.ടി.  േറാഡ് 

നവീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

(ബി) ��ത പാത നാ�വരിയാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ? ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�തല േമ��ാലം

4350. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 27.9.2016 ന് ഭരണാ�മതി�ം  27.2.2017 ന് കി�ബി  35 േകാടി �പ�് അംഗീകാര�ം

ന�കിയ വ�തല േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� െസ�് �ലമാണ് ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ലെമ��് നടപടിക�  ���ിയാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലെമ��് നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി മ�ല�ി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

4351. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയി�� ��ള�ാനം-മണിയാ�,

െത�ി��-വലിയകാവ് എ�ീ േറാഡ് നി��ാണ പ�തിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ക�  കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ�  ഇേ�ാ�  ആ�െട പ�ലാണ് ഉ�െത�്

അറിയി�ാേമാ?

േപേരാട്-പാറ�ടവ് േറാഡിന് �മി ഏെ����



4352. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േപേരാട്-പാറ�ടവ് േറാഡിന് �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��ി��

പിഎസ്2/213/18  ന�ർ ഫയലി�  നാളി�വെര എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരിെ��്

വിശദമാ�ാേമാ ?

ഠാണാവ്-ച���് േറാഡ് വികസനം

4353. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല ഠാണാവ്-ച���് േറാഡ് വികസനം

നട�ിലാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് വികസനം അടിയ�രമായി നട�ിലാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡിെ� നി��ാണം

4354. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�െട കട�േപാ�� അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡിെ�

നി��ാണം കരാ�കാരെ��ം ഉേദ�ാഗ��െട�ം െമെ�േ�ാ�് കാരണം പാതിവഴിയി�

ഉേപ�ി�െ�� നിലയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ��ം പരിഹരി�് േറാഡ്

നി��ാണം �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� എ�ിേമ�് �കാര�� ഏെത�ാം ���ിക�  നിലവിൽ

���ിയാ�ിയി�െ��ം േശഷി��വ ഏെത�ാമാെണ���ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ഇനം

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ; േശഷി�� ���ിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തി�� ച�വ�ം െെ�ഓവ� നി��ാണം

4355. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18-�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  െയ �മതലെ���ിയ തി��

ച�വ�ം െെ�ഓവ� നി��ാണ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�േ��് സമ��ി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



േകാ�യം നഗര�ിെല േറാഡിെ��ം പാല�ിെ��ം നി��ാണം

4356. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം നഗര�ിെ� �ദയഭാഗ��ടി കട�േപാ�� എ�.ബി.എസ്.േറാഡിെ�

നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി�് ര�്േകാടി �പ  2019-20  െല ബജ�ി�

അ�വദി�ി��േവാ;  എ�ി�  ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തി�� സത�ര

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ�യം എം.സി. േറാഡി�െട�� �ഗമമായ യാ��് അനിവാര�മായ േകാടിമതയിെല �തിയ

പാല�ിെ� നിർ�ാണം ൈവ��തി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിേനാട് േച��� �റേ�ാ�ിെല താമസ�ാ��് പകരം �മി ന�കി പ�തി

എ��ം െപെ��് ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ക�വ�ല-ച�ംക�ം േറാഡ് നിർ�ാണം

4357. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�വ�ല-ച�ംക�ം േറാഡ് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��

െട�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നിർ�ാണം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;  അതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല വാഴേ�ാട്-�ാഴി േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി

4358. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� വാഴേ�ാട്-�ാഴി േറാഡ്

�ന��ാരണ ���ി നട�ിയി�് എ�വ�ഷമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ���, പാല�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി���ം വലിയ േതാതി� ഗതാഗത �ാധാന�ം ഉ��മായ

22കിേലാമീ�� നീളം വ�� വാഴേ�ാട്-�ാഴി േറാഡ്, റീബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�ന��രണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തി��-മല�റം േറാഡിെല ആ�.ഒ.ബി. അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

4359. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി��-മല�റം േറാഡിെല ആ�.ഒ.ബി.  വീതി���തിെ� ഭാഗമാ�� അേ�ാ�് േറാഡിെ�

നി��ാണം നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�ക�ം പാല��ം വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയ�  ന�കിയ

12.12.2018 െല സി.ഇ./ആർ&ബി /എം.എൻ.െജ./2018/10765/ൈ�സ്എ� ന�രി��

ക�ിേനാെടാ�ം സമ��ി�  299 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�േ��് ന��െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

തി�വ� ൈബ�ാസിെ� നി��ാണം

4360. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� ൈബ�ാസിെ� നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിനാ�� �ലം ���മായി ൈകവശം വ�ത് എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈബ�ാസി�  രാമ�ിറ ഭാഗ�� േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ�ിനാ�� �പക�ന

സംബ�ി�് ആശയ�ഴ�ം ഉെ�� വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വാ�വം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഭാഗെ� നി��ാണ ���ിക�  ൈവ�വാ�� കാരണം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��-േപാ�ാേ�രി േറാഡ്

4361. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� മ��-േപാ�ാേ�രി േറാഡ് ���ി തട�െ��ിരി��തിന്

കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവദ�തി േപാ�ക�, ൈപ�ക�  എ�ിവ മാ��തി�� ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആയതിന് കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ല-ച���ം േറാഡ്

4362. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ർ ജി�യിെല ക�വ�ല-ച���ം േറാഡ്,  െപാ�മരാമ�് വ��് എ�ാണ്

ഏെ���െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിനായി എ� മീ�ർ വീതിയിൽ �മി ഏെ���ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17  ബജ�ിൽ ഈ േറാഡിനായി ഏ� �ക വകയി��ിെയ�ം അതി�  എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േറാഡിനായി ബജ�ിൽ വകയി��ിയ �ക മ�് ഏെത�ി�ം ���ികൾ�ായി വക മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

4363. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം ആല��  മ�ല�ി�  വിവിധ പ�തികളി�െട അ�വദി�

െപാ�മരാമ�് േറാഡ് ���ിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി േക�പാ�ക�  സംഭവി� ആല��  മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട

നവീകരണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�; ���ിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി �ലാമേ�ാ� പാത നവീകരണം

4364. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി �ലാമേ�ാ�  പാത അവസാനമായി നവീകരി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

നവീകരണ ���ി ഏ� ക�നിയാണ് നട�ിയത് എ�ം ഏെത�ാം ���ിക�  ഇതി�

ഉ�െ��ി�െ��ം അതിനായി അ�വദി� �ക�ം കരാ�കാര� ൈകപ�ിയ �ക�ം അട���

വിശദാംശ��ം തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ�റ �ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ��� വിജില�സ് േകസിെ�റ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ േക�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മാനാ�ിറ-പാവ�ാട് േറാഡ് വീതി ��ാ� നടപടി

4365. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല മാനാ�ിറ-പാവ�ാട് േറാഡ് വീതി ����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?



മാനാ�ിറ-െവ�ിമാട് ��് േറാഡ്

4366. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗരപാത വികസന പ�തിയി� ഉ�െ�� മാനാ�ിറ-െവ�ിമാ���് േറാഡ് വീതി

��ി വികസി�ി�� ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ:

(സി) ���ി ���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ:  എ�ി�  ആയത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കായപന�ി-��ംചിറ-��യി�-എടേ�രി േറാഡ് പ�തി

4367. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  �ഖ�ാപി� കായപന�ി-��ംചിറ-��യി�-എടേ�രി േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ�.

(ഡീെ��ൽഡ് െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്)  ത�ാറാ�ാൻ ൈവ��ത് സ��ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാൻ േവ�ി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരിെ��ം ആയത്

ത�ാറാ��തിന് നിലവി� തട��ൾ ഉെ��ി� ആയത് എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�.ത�ാറാ�ി ആയതിന് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

ലഭ�മാ��തി�േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിൽ ബി.എം.&ബി.സി. േറാഡ്

4368. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ിെല എ� കിേലാമീ��

േറാഡാണ് ബി�മിനസ് െമ�ാഡം  &  ബി�മിനസ് േകാൺ�ീ�്  (ബി.എം.&ബി.സി.)

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���ത്; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് അ�വദി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ��തിന് ��് ��ത മ�ല�ിെല എ� കിേലാമീ��

േറാഡാണ് ബി.എം.&ബി.സി. നിലവാര�ി� ഉ�ായി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ����ിക�

4369. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017-18  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ി ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  ആരംഭി�ി��

െപാ�മരാമ�് േറാ����ിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� െട�� െച�് കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�് െവ� തീയതി�ം ഓേരാ വ��ം

���ീകരി��തിന് കരാ�കാരന് അ�വദി�ി�� കാലപരിധി�ം അറിയി�േമാ;  ��ത

���ിക� ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� എ� ശതമാനം ���ീകരി�ാ� കഴി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാലവ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��േപ ���ിയാേ�� ��ത ���ിക� ആരംഭി��തി�

കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െട��  െച� വ��് എ�ിെമ�് െച�ി�ം മനഃ���ം ���ി ആരംഭി�ാതിരി��

കരാ�കാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗരപാതാവികസന പ�തി

4370. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗരപാതാവികസന പ�തി�െട ര�ാംഘ� ���ിക�െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�� േറാ�ക�െട േപ�ം നീള�ം െചല�വ�� �ക�ം എ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ?

പ�നംതി� റിംഗ് േറാഡിെല അനധി�ത കേ���ൾ

4371. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േരഖകൾ �കാരം പ�നംതി� ടൗണിെല റിംഗ് േറാഡിെ� വീതി എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിംഗ് േറാഡി�  സ�േ� നട�ി ക�ക�  ഇ�� ���ി ���ിയായി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) റിംഗ് േറാഡി� െപാ�മരാമ�് വക �ല�് എ�േ�ാളം അനധി�ത കേ���ൾ ഉെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അനധി�ത കേ���ൾ ഒഴി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ��� മ�ല�ി� തീരേദശ ൈഹേവ

4372. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ��� മ�ല�ി� തീരേദശ ൈഹേവ�െട എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് കട�േപാ��ത്;

ഇതി� പാലം ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല��െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ീകരിേ�ാ;  ഇെ��ി�  എേ�ാ�

���ീകരി�ാ� കഴി�ം;

(സി) തീരേദശ ൈഹേവ�െട പ���  മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� റീ�് പണി ആരംഭി�ാ�

ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശ ൈഹേവ�് �മി ഏെ����തിന് റവന� വ��ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ന�വ��-മ�� കാവ്-ഊരള��-��ാ�ി േറാഡ് നവീകരണം

4373. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�വ��-മ�� കാവ്-ഊരള��-��ാ�ി േറാഡ് നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി� വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�വ�� മ�� കാവിെല കീേ�ാ�് കടവിെല ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായി തീ�� ര�് പാല��

���ി�ണി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആറാ��ഴി-അ�രി-െന�ാ�ഡാം േറാഡിെന �തിയ പാല�മായി ബ�ി�ി�് േറാഡ്

4374. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ി�ാട് �ാമപ�ായ�ി� െന�ാ�ഡാമിന് സമീപം പ�് േകാടി �പ െചലവി� നി��ാണം

���ിയായി വ�� പാല�ിെ� �ണം െപാ�ജന���് ���മായ േതാതി�

ലഭി�ണെമ�ി� ആറാ��ഴി-അ�രി-െന�ാ�ഡാം േറാഡിെന െെദവ�രയി� നി�ം െന�ാ�ഡാം

പാല�മായി ബ�ി�ി�് അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ിേ����് എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി സമ��ി�ിരി�� െ�ാേ�ാസ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഗണി�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനാ�� �ട�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

കാ��ാട്-കാസ�േകാട് േറാഡിെല �ാ�് േ�ാ�ക�

4375. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ��ാട്-കാസ�േകാട് െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡി�  അപകട സാധ�ത വളെരേയെറ��

�ാ�് േ�ാ�ക� കെ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) എ�ി� എ� �ാ�് േ�ാ�കളാണ് കെ��ിയെത�ം ഏെത�ാം �ല�ളിലാണവെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് േ�ാ�കളി�  നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�് വാഹന��െട അമിതേവഗം നിയ�ി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അപകട��  ഏെറ നട�� േറാ�കളി�  ആവശ��ിന് �ര�ാ സൗകര�െമാ��ണെമ�്

ബ�െ�� ഉദ�ാഗ��ാ��് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�ം ഏ� തര�ി��

�ര�ാ�മീകരണ�ളാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം റിംഗ് ബൗ�് േറാഡ്

4376. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം റിംഗ് ബൗ�് േറാഡ് നി��ി��തി�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  എ�

�കയാണ് ��ത േറാഡിനായി നീ�ിെവ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

വ��മാ�ാേമാ?

െച��� ൈബ�ാസ് നിർ�ാണം

4377. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 െല ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�� െച��� ൈബ�ാസ് നി��ാണപ�തി�െട

�ാഥമിക നടപടിക�എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��മായ ഗതാഗത���് �ലം യാ�ാ�രിതം അ�ഭവി�� െച��� പ�ണനിവാസികൾ�് 

ആശ�ാസകരമാ�� ��ത പ�തി േവഗ�ി� യാഥാ���മാ��തിന് ഒ� �േത�ക ടീമിെന

�മതലെ���ി നടപടിക� ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� സി.ആ�.എഫ്. ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

4378. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  സി.ആ�.എഫ്.

ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സി.ആ�.എഫ് ഉപേയാഗി�് ���ിക�  നട�ിലാ��തിന് നിലവി�� മാനദ���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?



ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

4379. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  �േരാഗമി�� േറാഡ്

���ിക� ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എേ�ാേഴ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�� പാല�ിെ� �ന��ാരണം

4380. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം,ആല�ഴ എ�ീ ജി�കെള ബ�ി�ി�� അ��  പാലം,  അേ�ാ�് േറാഡിെ�

ക�െ��ക�  തക��ം േമ���ിെല �ാ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി�� പ�ക�  നശി�ം

പാല�ിെ� വശ�ളി�  ആ�മര��  വള��നി����ം കാരണം

േശാചനീയാവ�യിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  അത് പരിഹരി�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�പത് വ�ഷം പി�ി�� ��ത പാലം �ന��രി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

അതിനായി സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇറ�ര ക�ിേ�രി പാലം ൈപ�കപാലമായി സംര�ി�വാൻ നടപടി

4381. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െച���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇറ�ര ക�ിേ�രി പാലം ൈപ�കപാലമായി

സംര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ശിപാ�ശ അടിയ�ര പരിേശാധന�ം

റിേ�ാ��ി�മായി െപാ�മരാമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�  (പാല��)�്  11.2.19  തീയതിയിെല

3242659/M/PWD&R  ന��  ക�ി�െട ന�ിയി�േ�ാ;  ക��കാരം സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േചല�ര മ� ല�ിെല െകാ��� പാലം

4382. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  കി�ബി പ�തിയായി ഉ�െ���ിയ േചല�ര

നിേയാജകമ� ല�ിെല െകാ���  പാലം ���ി�െട നടപടി�മ��  നിലവി�  ഏത്



ഘ��ിലാണ്; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ�  റിേ�ാ��ി�േശഷം പാല�ിെ� ഡിൈസ�  െപാ�മരാമ�് ത�ാറാ�ിേയാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഡിൈസ�  �കാരം ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ��തിന് െപാ�മരാമ�് പാലം വിഭാഗം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ആയത് ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല പാല��െട ���ിക�

4383. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഉൗ�റ പാല�ിെ��ം ഉൗ�റ െറയി�െവ േമ��ാല�ിെ��ം

���ിക� എ�് �ട�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നിലവി�  നട�ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

തി�വ� മ�ല�ിെല അ��ളം പാലം

4384. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ� മ�ല�ിെല ആനി�ാട് പ�ായ�ി� അ��ളം പാലം പണി��തിനായി എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ് ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം പണി ഏെത�ി�ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െച�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ാഴി-��ാ��ി പാലം

4385. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ബജ�് �സംഗ�ി� കി�ബി പ�തിയായി �ഖ�ാപി��ം  19

േകാടി �പ�െട ���ി�് കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി��മായ േചല�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�ാഴി-��ാ��ി പാലം നി��ാണ���ി�െട നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നി��ി� പാലം നി��ാണ ���ി�െട അേ�ാ�് േറാഡിനാ�� �ലം ഏെ���� നടപടിക�

ആരംഭി�േവാ; ഇെ��ി� ഇതിന് എ�ാണ് തട�െമ�റിയി�ാേമാ;



(സി) �ലം ഏെ���� നടപടിക�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് (പാല�� വിഭാഗം) ഇ�വെര

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

പറ�ി� ബസാ�-�ള�ടവ് �േദശ�െള ബ�ി�ി�് പാലം

4386. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് പറ�ി�  ബസാ�-�ള�ടവ് �േദശ�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�് പാലം

നി��ി��തിന് ഇ�വെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല പാല��െട നവീകരണം

4387. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം പാല�ളാണ് ���ി�ണി��തി�ം ബലെ����തി�ം

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) ആല��  മ�ല�ിെല ��ിമട പാലം,  പറ��ം പാലം,  ���ാടം മ�ാട് പാലം എ�ിവ

എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േകാര�ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം

4388. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാര�ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം ���ിയാ��ത്

സംബ�ി�്  2018  ഡിസംബറി�  വ��മ�ി�െട അ���തയി�  േച�� േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന�കാരം മ�ി നി�േ�ശി� സമയപരിധി��ി� പാലം നി��ാണ�ി��

റീ-െട�ഡ�  നടപടി�മ��  ���ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാണ് ���ീകരി�ാ�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി നടപടി�മ�� ���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാട് െവ�ി�ട� ഐല�് പാലം

4389. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഭാഗെ� ജന���് പാലം �േയാജന�ദമാ�� രീതിയി� േറാഡിനായി �ലം ഏെ���ാ�ം



അൈല�െമ�് �മീകരി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�ാതി��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിന് സമീപ�ാ�� ഇ�ിരാഗാ�ി േറാഡ് വെര അേ�ാ�് േറാഡിനായി �ലം

ഏെ���ാതി��തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അൈല�െമ�് മാ�ിയത് സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� നാളി�വെര നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� ര�ാമെ� അൈല�െമ�ി�  നി�് ��ാമെ� അൈല�െമ�ിേല�്

മാ�വാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�� േരഖക�  ഇ�ാ�തിന് കാരണം അറിയി�ാേമാ;

േരഖക� ഉെ��ി� ആയത് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഴീേ�ാട്-�ന�ം പാല�ിെ� നടപടി���

4390. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���,എറണാ�ളം തീരേദശ�െള ത�ി� ബ�ി�ി���ം തീരേദശഹരിതപാത�െട ഭാഗ�മായ

അഴീേ�ാട്-�ന�ം പാല�ിെ� നടപടി���  അന�മായി നി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ര� �ാവശ�ം തറ��ി�ി�� ��ത പാലം നി��ാണ�ിെ� നടപടി�മ��  ആരംഭി�ി�്

എ�വ�ഷമായി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ�നാ�ക���ി�  ഇതിെ� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�െമ�ാണ്

ക���ത്;

(ഡി) നടപടി�മ�� അതിേവഗം ���ീകരി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ാേ�രി കടവ് പാലം നി��ാണം

4391. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017െല ബജ�ി�  ഉ�െ��ി���ം കി�ബി വഴി നട�ിലാ�ാ�  ഉേദശി�ി���മായ

ക�ാേ�രി കടവ് പാലം നി��ാണ�ിെ�റ നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാലം നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാലം നി��ാണം എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െച�കടവ് പാലം



4392. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െച�കടവ് പാലം നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കണെമ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ�ം സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ���ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പ���, ക��ാേ�രി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� �ല�ി�കടവ് പാലം

4393. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���, ക��ാേ�രി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� �ല�ി�കടവ് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  സാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാ��കടവ്,പണി��കടവ് പാല��െട ബല�യം

4394. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ� ല�ിെല കാ��കടവ് പാല�ിെ� ഉറ�്

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിന് ബല�യം സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ബല�യം സംഭവി� പാലം ���ി�ണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പണി��കടവ് പാല�ിെ� ബല�യം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

െവ���ി പാലം ൈപ�ക പ�ികയി� ഉൾെ���ാൻ നടപടി

4395. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരെ��ം പ�ിമെകാ�ിെയ�ം ത�ി�  ബ�ി�ി��  1936-�  നിർ�ി�

െവ���ി പാല�ിെ� ഘടനാേശഷി  (structural  stability)  സംബ�ി�് വിദ��ം

വിശദ�മായ പഠന�ം പരിേശാധന�ം നട�ി,  പാലെ� ൈപ�ക സംര�ണ പ�ികയി�

ഉൾെ���ണെമ�� നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം കാലതാമസം ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

വട�ീ�മാട് പാല�ിെ� ബല�യം

4396. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി  -  പറ�ി�  പീടിക േറാഡിെല വട�ീ�മാട് പാല�ിെ� ബല�യം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  എ�

നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെല കേ����  ഒഴി�ി��തിെ� ഭാഗമായി നട�ിയ സ�േ� നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ�േ� നട�ിയ �ല�ളി� അതി��ി നി��യി�് ക�ക� �ാപി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സ��ഭ�ളി�  അതി��ി നി��യി�് ക�് �ാപി��തിന് �േത�ക ഫ�്

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ം ജം�ഷനിെല േമ��ാലനിർ�ാണം

4397. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ം ജം�ഷനി�  നി��ി�വാ�  ഉേ�ശി�� േമ��ാല�ിെ� നിർ�ാണം സംബ�ി�

നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  േമ��ാല�ിനാ�� േസാഷ�ൽ ഇംപാ�് പഠനം

ആരംഭിേ�ാെയ�ം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ�മതല ഏത് ഏജ�സി�ാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ�ിനായി �ലേമെ��േ��തായി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനാ��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഉള�� േമ��ാലം

4398. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െെല�് െമേ�ാ നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉള�� ജം�ഷനി� നി��ി�വാ�

നി�യി�ിരി�� േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� േസാഷ�� ഇംപാ�് �ഡി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; എ� േകാടി �പയാണ് േമ��ാലം

നി��ാണ�ിനായി അ�വദി�ി�ളളത്;



(സി) ഉള��  ജം�ഷനി�  അ�ഭവെ��� ��മായ ഗതാഗത���് പരിഹരി�വാ�  ഇതിെ�

നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ിയാ�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഉ�� ജം�ഷനിൽ േമ��ാല നി��ാണം

4399. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ൈല�് െമേ�ാ നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ഉ�� ജം�ഷനി� നി��ി�വാ�

നി�യി�ിരി�� േമ��ാലനി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� േസാഷ�� ഇംപാ�് �ഡി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; എ� േകാടി �പയാണ് േമ��ാല

നി��ാണ�ിനായി അ�വദി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ��  ജം�ഷനി�  അ�ഭവെ��� ��മായ ഗതാഗത���് പരിഹരി�വാ�  ഇതിെ�

നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ിയാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ ?

����- അ�മാലി ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�്

4400. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� ���രി� നി�ം ആരംഭി�� എ�.എ�്.  െ� ����- അ�മാലി

ൈബ�ാസിെ� അൈല�െമ�് അ�വ് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േത�ി�ലം-പാണാ� േദശീയപാത

4401. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�ി�ലം-പാണാ� േദശീയപാതയി�  നിലവി�� ഇല�ിക് േപാ�ക�  ഉയരം ��ി മാ�ി

�ാപി��തിനായി െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േദശീയപാതയി�  വ��ി�വ�� അപകട��  പരിഗണി�് അപകട��  ഒഴിവാ�ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാണ�വളവി� കഴി� വ�ഷം സംഭവി� ടാ�� േലാറി അപകട�ി� േറാഡി�ം അ�ബ�

ഭാഗ���ം ഉ�ായ നാശന��� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് ലഭി� െ�ാേ�ാസ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



റാ�ി ഐ.ടി.ഐ. െക�ിട�ിെ� െട�ഡ� നടപടിക�

4402. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി സ��ാ� ഐ.ടി.ഐ.  �് െക�ിടം നി��ി��തി�� േ�ായിംഗ്,  ഡിൈസ� എ�ിവ

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇവ�െട ���ീകരണം ൈവ��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഫ�് അ�വദി�ാ�  സ��ാ�  ത�ാറായ സാഹചര��ി�  ഇതിെ�

േ�ായിംഗ് ഉ�െ�െട�� എ�ാ നടപടിക�ം ���ീകരി�് നി��ാണം െട�ഡ�  െച�ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എ�േ��് ഇത് സാധ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

തല�ഴ സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ക�ാ�േ��് നിർ�ാണം

4403. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ഴ സ��ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല ജീവന�ാ��� ക�ാ�േ��ിെ� നി��ാണം എ�്

ആരംഭി�െവ�ം ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�  ���ിയാ�ി എ�േ��്താമസേയാഗ�മാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

ക���ത്; വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ി� േകാേളജ് െക�ിടനിർ�ാണം

4404. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല ആ�ിവികസന പ�തി �കാരം നി��ാണം നട�വ�� ൈവ�ി� ആ��സ്

ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ം മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

4405. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െെവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബി വഴി

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� അ�വദി�െ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� എ�െയ�ം െട�ഡ� െച�ി��്;



(സി) പ�തിക�െട ���ീകരണ�ിന് േനരി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തിക�െട നട�ി�ിന് കാലതാമസം േനരി�� േമഖലകളി�  പ�തി നട�ി�്

േവഗ�ിലാ�വാ� പരിചയ സ��രായ ഉേദ�ാഗ�െര േമ�േനാ��മതല ന�കി നിയമി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കി�ബി ���ിക�

4406. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കി�ബി സാ��ികാ�മതി ന�കിയി�ം െട�ഡ�  നടപടി

���ിയാ�ാ� േറാഡ് ���ിക�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�കി എ�േ��് െട�ഡ�

െച�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റി�് ആ�് േകാ�് ഉ�െ���ി ഒഴിവാ�ിയ കരാ�കാർ

4407. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ികൾ ���ീകരി��തിൽ മതിയായ കാരണമി�ാെത കാലതാമസം

വ��� കരാ�കാെര റി�് ആ�് േകാ�് ഉ�െ���ി െട�മിേന�് െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  2018-�  ��ത വ�വ� �കാരം എ� കരാ�കാെര െട�മിേന�്

െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത കരാ�കാേരാ അവ�െട അ�� ബ��േളാ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െട�ഡ�കളിൽ

വീ�ം പെ����ിെ��് ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

4408. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി� കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട ൈവ�ം നിേയാജക മ�ല�ി�

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് ��ത മ�ല�ി�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�

ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�



4409. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ്; ഭരണ സാേ�തിക നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി

അവ നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസ��� േറാഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ി മ�ല�ി� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് നട�വ�ഷം

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��െത�ം അവ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒ��വണ തീ��ാ��  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം

േറാ�ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി പണി

���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�ല�ിെല എടവ� പ�ായ�ി�  4/3/16ന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ആര��  െതാടിക

പാല�ിെ� നി��ാണ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�ം എേ�ാ�

���ി ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല പാവറ�ി െസ�റിെല നവീകരണ ���ിക�

4410. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-20  ബജ�് എ�ിേമ�ക�െട അ�ബ�ം  II�  വാല�ം  II�  �മന��  524  �

ഉ�െ���ിയി�ളള,  മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി െസ�റി�  കാന നി��ാണ�ം സി��

സംവിധാന�ം ഉ�െ�െട�ളള നവീകരണ ���ിക�  നി��ഹി��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4411. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് ���ിക��ായി അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് സ�ഡിവിഷ� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� പി.ഡ��.ഡി. ഉടമ�തയി�� �ല��

4412. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� കരി�ഴ പാല�ിന് സമീപം പി.ഡ��.ഡി.  ഉടമ�തയി�

എ� �ലമാ�ളളത്; ആയതിെ� െ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ി� േറാ�ക� അ�ാെത പി.ഡ��.ഡി.�് ഉടമ�ാവകാശ�ളള മ�്

�ല��െ��ി� വി�ീ��മട��ളള വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  പി.ഡ��.ഡി.  ഉടമ�തയി�ളള �ല��  മേ�െത�ി�ം

വ��ക��് ��പ് വി�ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല സി.ആ�.എഫ്. പ�തി

4413. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.എഫ്.  പ�തിയി�  2018-19�  പ�നംതി� ജി�യി�  അ�വദി� േറാ�ക�

എെതാെ�യാണ്; എ� �കയാണ് ഓേരാ േറാഡി�ം അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണം എ�േ��് െട�ഡ� െച�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ബജ�് ���ിക�

4414. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� ബജ�ി� ഭരണാ�മതി�� തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�്

���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വട�ാേ�രി മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

4415. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� ഭരണാ�മതി ലഭി��ം

നിലവി� ���ീകരി�ി�ി�ാ��മായ ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ിെമ�് കാലാവധി തീ�� ���ിക�േ�ാെയ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ�

തട��െളെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി� െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ാ�വ�േ�ാെയ�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� തട��െളെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ?



രജിേ�ഷ� വ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

4416. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബിനാമി േപരി�  ആധാര��  രജി��  െച��ത് അവസാനി�ി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� വ��ിെ� �വ��നം കാലിക�ം കാര��മ�മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

4417. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന്

കി�ബി �േഖന എ� �ക അ�വദി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �േദശെ� സ�കാര� വ��ി സൗജന�മായി വി�ന�കിയ �ല�് െക�ിട നി��ാണം

�ട��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) തട��� നീ�ി െക�ിടം പണി ആരംഭി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവ�ിനിെല ���ി�ി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടനിർ�ാണം

4418. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട നി��ാണം നട�വ�� ൈവ�ിനിെല ���ി�ി സബ് രജി�ാ�

ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ� �കാര�� നി��ാണ കാലാവധി എ�വെരയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാസ�േകാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം

4419. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി�ത് ഏത് വ�ഷ�ിലാെണ�ം

നി��ാണെ�ലവ് എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം നിലവി�  വ�തിന് േശഷം നാളി�വെര നട�ിയ അ����ണിക�ം അതിന്



െചലവായ �ക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� അടി വി�ീ��മാണ് െക�ിട�ി��െത�ം ഓഫീസിെന ആ�യി�� െപാ�ജന��െട

�തിദിന ശരാശരി എ�ം എ�യാെണ�ം അതിന�സരി�� സൗകര���ം സംവിധാന��ം

ഇവിെട ഉേ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം പണിയാ� ആേലാചന�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െസമി �ീഡ് െറയി�പാത നിർ�ാണം

4420. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� െറയി�പാത�െ�ാ�ം െസമി �ീഡ് െറയി�പാത നി��ി��തി��

സാധ�താപഠന റിേ�ാ��ിെ� കരട് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് പരിേശാധി�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  പ�തി�െട �തീ�ിത െചലവ്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിർ�ാണ ���ികൾ എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െപാ���ം ൈബപാസിെല ആ�.ഒ.ബി.

4421. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി��  മ�ല�ിെല െപാ���ം ൈബപാസിെല ആ�.ഒ.ബി.  �േവ�ി �ലം

ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ി�ാവശ�മായ എ�ിേമ�് ചീഫ് എ�ജിനീയ� (േറാ�ക�ം പാല��ം) 07.11.18-െല

സി.ഇ./ആ�&ബി/എം.എ�.െജ./10355/2015 �കാരം സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇതിന്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) തി��  നഗര�ിെല ഗതാഗത ���് �റ��തിനായി വിഭാവനം െച�ി�� ഈ ���ി

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

േകാ�ി�ളം െറയി�െവ േമ��ാലം

4422. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േകാ�ി�ളം െറയി�െവ േമ��ാല�ിന് കി�ബി സാ��ികാ�മതി

ന�കിയി�് എ� മാസമായി; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി െട�� െച�ാ� നിലവി�� തട�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) തട��� നീ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വാ���ി െറയി�േവ േമ��ാലം

4423. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 ബജ�ി� ��ത് േകാടി �പ വകയി��ിയി�� എറണാ�ളം ജി�യിെല വാ���ി

െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ ���ിക�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�് കി�ബി അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െകാ�ി�  േപാ��് ��് അംഗീകാരം ന�കിയ ര�് അൈല�െമ�ക�  നട�ിലാ��തി�

േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േമ��ാല�ിന് പകരമായി അ��പാസിെ� െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണനിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാജ�റാണി എ�്��് തി�വന��രം െസ��� വെര നീ�ണെമ� ആവശ�ം

4424. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��-െകാ�േവളി രാജ�റാണി എ�്��് െ�യി�  െകാ�േവളിയി�  നി�ം തി�വന��രം

െസ��� െറയി�േവ േ�ഷ� വെര നീ�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ശിപാ�ശ െറയി�േവ�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െ�യി�ക��് ��തായി േ�ാ�ക�

4425. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�� െ�യി�ക��് ഏെത�ി�ം േ�ഷ�കളി�  ��തായി േ�ാ�ക�

അ�വദി�ണെമ�് െറയി�േവേയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േ�ഷ�കളി�  ഏെത�ാം െ�യി�ക�െട േ�ാ�കളാണ് ��തായി

ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ഈ അ��യനവ�ഷം പഠി�� ��ിക�െട എ�ം

4426. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ അ��യനവ�ഷം ആറാം ���ി ദിവസം കണ�ാ�ി ഒ�് �ത� പ�് വെര

�ാ�കളി�  പഠി�� ��ിക�െട എ�ം ഗവ�െമ�് എ�ഡഡ്,  അ�  എ�ഡഡ് തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഗവ�െമ�് എ�ഡഡ് േമഖലയിൽ ഈ വ�ഷം അ�ത് ��ികളി�  താെഴ പഠി�� എ�

��ക� ഉ�്; ഇ�രം ��ക�െട പ�ിക ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം സം�ാന�് �റ് ��ികളി� താെഴ പഠി�� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��ക�െട

പ�ിക ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ അ��യനവ�ഷം എ�േറാ�െമ�് േറേഷ�ായി�  ഉ�ായ വ�ത�ാസം എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

4427. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ ��ിെ� ഭാഗമായി അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� പഠനം

ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത നിലവാര�ി�� അ��ാപനം ഉറ�ാ�� രീതിയി�  അധ�ാപക��് പരിശീലനം

ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സമ� ശി� പ�തി

4428. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ശി� പ�തി �കാരം  2018-19 � എ�് �കയാണ് േക�ം അ�വദി�ത്;  ഇതി�

എ�് �ക ഇതിനകം ലഭി�;  ഈ �ക എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ിലാ�വാനാണ്

വിനിേയാഗി�ത്;

(ബി) 2019-20� സമ� ശി� പ�തി �കാരം എ�് �കയാണ് േക�ം വകയി��ിയി��െത�ം

എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് ഇതി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

�� തല�ി� പരിശീലനം ന��� പ�തി



4429. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െ�ാഫഷണ� േകാ�ക��� പരീ�യി� പെ����തിന് വിദ�ാ��ിക��്

�� തല�ി� പരിശീലനം ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക� വഴിയാണ് പരിശീലനം ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

4430. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�

�വ��ന�� നട�ിയി��്; ഇതിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�ഭാഷാ പഠനം നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി

4431. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെ�മറി തലം �ത�  ഹയ�  െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷാ പഠനം നി�ബ�മാ�െമ�

�ഖ�ാപനം�ാവ��ികമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ബ�ഭാഷ എ� നിലയി� ഇം�ീഷ് ഭാഷാ പഠനം ��ത� െമ�െ���ി െപാ�വിദ�ാലയ��

ആക�ഷകമാ�വാ�� �മ�� വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ�ാദമിക മാ��  �ാനി�െട ഭാഷാേശഷി ഉറ�ി��തി�� �വ��നം നട�ിയി�േ�ാ;

ഇതിനായി നട�ിലാ�ിയ കാര��� എ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പല ��കളി�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ി��തിന് ഇം�ീഷ് ഭാഷാ അ��ാപകെര

നിയമി�ി�ി�ാെയ�ത് ��കളിെല ഇം�ീഷ് പഠനെ� കാര�മായി ബാധി�ി�� സാഹചര��ി�

ഇം�ീഷ് അ��ാപക�െട ത�ിക ��ി�് ഇ�ാര��ി�� �റവ് നിക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഭാഷ�ം ഗണിത�ി�ം ഉൗ�� നൽ��തി�� പ�തിക�

4432. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ �ാ�ി�ം ��ിക�  ആ��ിേ�� ഭാഷാപര�ം ഗണിതപര�മായ േശഷി ��ിക�

േനടിെയ�് ഉറ�് വ���തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) പഠന പി�ണ ആവശ��� ��ിക��് ഏ�െ���ിയ �േത�ക പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

ഇതി�െട പഠന�ി� പി�ിലായി��വെര �േ�ാ�് െകാ�വ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) നിര�ര വിലയി���ക�  ��ത�  ഫല�ദമാ�ാ�  2019-20  അ��യനവ�ഷ�ി�

നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ അ��യന വ�ഷം ൈ�മറി തല�ി�  ഗണിത�ിന് ��ത�  ഉൗ��  ന��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി നട�ിലാ�� കാര���  എെ�ാെ�യാണ് എ�്

െവളിെ���േമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് ആ��ല���

4433. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െ�ഷ�� ��കളാണ് ഉ�ത്; ��ത ��ക��് സ��ാ� എെ��ി�ം

�ാ�് ന���േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  എ� �പ വീതമാണ് ഓേരാ �ളി�ം �ാ�ായി

ന�കിവ��ത്;  ഇവയി� എ�ഡഡ് ��ക� ഉേ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ�;  ഇവിട�ളി�

അ�വദി�ി�� ത�ികക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കെള എ�ഡഡ് ആ�വാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ  ;  ��ത ഉ�രവ് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്

നട�ാ�ാതി��ത്;

(സി) ��ത ��ക��് ഈ വ�ഷം തെ� എ�ഡഡ് പദവി ന�കി എെ�ാെ� ആ��ല���

ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

4434. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ഏറനാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ��കളി�  ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം നി��ി��തിനാ�� പ�തി

അ�വദി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ��കളി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ലാബ് നവീകരണ പ�തിയി� ഏറനാട്

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെള ഉ�െ���ിയി�െ��ം അതി�  ഏെത�ാം

��കളി� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� വിവിധ പ�തിക�െട ഭാഗമായി ഏറനാട് നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെള തിരെ���ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അവയി�  ഏെത�ാം ��ക�െട നവീകരണ ���ിക�  ആരംഭി�ി��്;  ഭരണാ�മതി



ന�കിയവ, ���ി ആരംഭി�വ, ഇനി�ം നടപടി�മ�� ���ിയാ�ാ��വ എ� �മ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി��ായ വ��നവ്

4435. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം ആരംഭി�േശഷം സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളിെല

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;2017-18,2018-19,2019-20

അ��യന വ�ഷ�ളി� ഉ�ായ വ��നവ് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ��കളി� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� േമ�പറ� കാലയളവി� എ�് മാ�മാണ്

ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  നി�� വിദ�ാ��ിക�െട

െകാഴി�േപാ�് നിര�ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�/ എ�ഡഡ്

��കളിെല കഴി� �� വ�ഷെ� വിശദാംശം�� ന��േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന് നടപടി

4436. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക�� ��ംബ�ളി�  നി�� ��ിക�, അനാഥരായ ��ിക�, മാതാപിതാ�ളാ�ം

ബ��ളാ�ം പീഡി�ി�െ�� ��ിക� �ട�ി പലകാരണ�ളാ� പഠന�ി� മികവ് �ല��ാ�

കഴിയാ� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തിന് �േത�ക പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിക�െട െതരെ���്,  െതരെ���ി�  �ാ�് ടീ��  വഹി�� പ�്,

ഇവ��ാവശ�മായ വിദ�ാഭ�ാസം ന��തി�� അ��ാപക�െട പ�് എ�ിവ സംബ�ി�

മാ��നി�േ�ശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ിക�െട സാ�ഹ� സാ��ിക ൈവകാരിക ����  മന�ിലാ�ാ�� കഴിവ് േനടാ��

�േത�ക പരിശീലനം അ��ാപക��് ന�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� ��ിക��് �ാ�ക�  നട�� സമയ�മം സംബ�ി� വിവര��

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി�െട �േരാഗതി കാലാകാല�ളി� വിലയി��ി തി���ക� ആവശ�െമ�ി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് 

4437. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം ആരംഭി�തിന് േശഷം  2017-18,  2018-19,  2019-20  എ�ീ

വ�ഷ�ളി� എ�.പി, �.പി, ൈഹ��കളി� ഉ�ായ വ��നവ് �േത�കമായി ന��േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  ��കളി�  നി�ം വിദ�ാ��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് ഉ�ായി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�

2017-18,  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�  ഇ�കാരം �.പി,  എ�.പി,  ൈഹ��

തല�ി� െകാഴി�േപായ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം 2019

4438. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം  2019െ� കരട് റിേ�ാ��ിേ��  സം�ാന സ��ാരിെ�

അഭി�ായ�� േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ി�ം �പാ�ശകേളാട് സം�ാന സ��ാ�  വിേയാജി�്

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത കരട് റിേ�ാ��ി� ന�നപ����് ആശ� ഉ�ാ�� എെ��ി�ം നി�േ�ശം ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� അതിേ�� എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കരട് റിേ�ാ��ിെല നി�േ�ശ��  2009െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�മായി

ഒ�േപാ��ത� എ� വിമ�ശനം ��യി���ി�േ�ാ;

(ഇ) 2009  െല നിയമം മാ�ിെയ�താ�� അവസരമായി േക� സ��ാ�  ഈ കരട് നയെ�

ഉപേയാഗി�െമ� അഭി�ായം സ��ാരി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. പരീ�ാഫല�ിെല അശാ�ീയമായ േ�ഡിങ് രീതി

4439. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ�യിെല േ�ഡിങ് സ�ദായം �ലം ഒൻപത് എ ��ം ഒ� എ-�ം

ലഭി�� ��ി �ൾ എ �സ് ലഭി� ��ിെയ�ാ� മാ��് ��ത�െ��ി�ം േ�ഡ് �റ�തിെ�

േപരി�  അ�ഭവി�� സ�ട��ം മാനസിക സംഘ�ഷ��ം സ�ഹ�ി�  നി��

�ര�ഭവ��ം ��ിെയ മാനസികമായി തള��ം എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) എസ്.എസ്.എ�.സി.പരീ�യി�  എ��തലാണ് േ�ഡിങ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയെത�ം

എ�ടി�ാന�ിലാണ് േ�ഡിങ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

ഇ�െകാ�� േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  േ�ഡിങ് �ലം ��ികളി�  ഉ�ാ�� മാനസികമായ സംഘ�ഷ��ം വിഷമ��ം

ഇ�ാതാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇേ�ാഴെ� േ�ഡിങ് രീതി�െട അശാ�ീയത പഠി��തി�ം പഴയ മാ��്

സംവിധാനം �ടി േ�ഡി�ിേനാെടാ�ം തിരി�െകാ�വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി തല�ി� െതാഴി� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസം

4440. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി തല�ി� അ�ാദമിക് വിഷയ��െ�ാ�ം െതാഴി� ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസം

ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളി� ഏെത�ാം

േകാ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാഡമിക് വിഷയ��െ�ാ�ം െതാഴി�  ൈന�ണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ം ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി മ�ല�ിെല ��കളി�  ��ത�  േകാ�് ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

4441. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ി�  േക�ം വ��ാ�േ�ശി�� മാ���  സം�ാന സ��ാ�

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് �കടമായി ഉ�ാ�ാ�

േപാ��െത�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(ബി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ി��ാകാ�  േപാ�� മാ��ിന�സരി�് സം�ാന�ിെ�

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� എെ��ാം മാ��� വ���തിനാണ് ആേലാചി��ത്?

�സ് വ��േവശന�ിന് തലവരിപണം

4442. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �സ് വ�  �േവശന�ിന് തലവരി വാ��െത�് ഹയ�െസ��റി ഡയറ��

ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഉ�രവ് മറികട�് ��  മാേനെ��ക�  തലവരി പണം

വാ��െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ� സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷൻ എെ��ി�ം ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വ��മാ�േമാ?

�ര� േസവന �വ��ന�ളി� സജീവമായി�� വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��്

4443. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മഹാ�ളയേ�ാട�ബ�ി�് �ര� േസവന �വ��ന�ളി� സജീവമായി�� േകാേളജ് തല

വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��് ന���തിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��തിെ�റ

അടി�ാന�ി� ഹയ�െസ��റി വിദ�ാ��ിക��് �ടി േ�സ് മാ��് അ�വദി�ണെമ�

നിേവദനം  26.04.2019-�  590/19/വി ഐ പി  /എം  /ഇ ഡി എൻ നം.  ക�ിേനാെടാ�ം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി�് അയ�തിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േമഖലയിെല �ീ-െെ�മറി വിഭാഗം ജീവന�ാ�

4444. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് േമഖലയിെല �ീ-െെ�മറി വിഭാഗം ജീവന�ാ��് വളെര ��മായ േവതനമാണ്

ലഭി��െത� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് സ��ാ� േമഖലയിെല �ീെെ�മറി ജീവന�ാ��് ലഭി�� ആ��ല�ം

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െെക�് പ�തി

4445. �ീ.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 െെക�് �ജ�ര നട�ാ��

അ�ാദമിക�ം ഭൗതിക�മായ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െച��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ��� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത പ�തിക�

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഗ�് അ��ാപിക�െട നിയമനാംഗീകാരം

4446. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013-14  അ��യനവ�ഷ�ി�  തി��  െക.എ�്.എം.ഹയ�  െസ��റി �ളി�  ഗ�്

അധ�ാപികയായി േസവനം െച� �ീമതി ഫാ�ിമ ജീ�സി വി.െക.എ�യാളിന്



നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;ഇെ��ി� എ�ാണ് തട�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� ബി.എഡ്.േയാഗ�ത ഇ�ാ� പി. ജി. േയാഗ�ത മാ��� എ� േപർ�് ഗ�്

അ��ാപകരായി നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;ഇതിനായി ഇറ�ിയ

സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വിഷയ�ി�  െസ�് േയാഗ�ത��വർ ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ി�  പി.ജി.�ം

ബി.എ�ം.  േയാഗ�ത ഉ�വെര ഗ�് അ��ാപകരായി നിയമി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  െസ�് േയാഗ�ത��വെര ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  ഗ�് അ��ാപികയായി

നിയമി�െ�� �ീമതി ഫാ�ിമ ജീ�സി വി.  െക.�് നിയമനാംഗീകാരം ന���തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസം ഇട�് വ�് നി��ി േപാ�� ��ിക��് �ട�പഠന�ിന് നടപടി

4447. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� വിദ�ാഭ�ാസം ഇട�് വ�് നി��� ��ിക� ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് ക�പിടി��തി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19  അധ�യന വ�ഷം എ� വിദ�ാ��ിക�  ഇട�് വ�് പഠനം നി��ിയതായി

കെ��ിയി��്;  ഇ�രം ��ിക�െട �ട� പഠന�ിന് സഹായകരമായ എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;?

��ിക� ഇ�ാ�ത് കാരണം ��ിയ ��ക�

4448. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  അ��യന വ�ഷ�ി�  പേ�ാ അതിന് താെഴേയാ ��ിക�  പഠി��

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവിട�ളി� പഠി�� ��ിക�െട എ��ം പഠി�ി��

അ��ാപക�െട എ��ം എ� വീതമാെണ�ം ��ക� തിരി�ം ജി� തിരി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാ� കാലയളവി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��ക� ഇ�ര�ി� ��ികളി�ാ�ത്

കാരണം ��ക��ായി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ��ക�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഇ�ര�ി�  ��ിക�  ഇ�ാ��കാരണം ��ക�

��ക��ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െ�ഷ�� ��ക� േനരി�� �യാസ��



4449. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െ�ഷ��  ��ക�  േനരി�� �യാസ��  ��യി�െ��ി�േ�ാ ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-� െ�ഷ�� �� ഘ�ം ഘ�മായി എ�ഡഡ് ആ�ാ�� ഉ�രവിെല നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; എ� എ�ം എ�ഡ ഡ് ആെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല െ�ഷ��  ��ക�െട  (എ�ഡഡ്/  അ�  എ�ഡഡ്

��ക� ഉ�െ�െട��) ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� എ�ഡഡി�ം സ�കാര� ��കളി�ം മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായി െവ�വിളി േനരി��

��ികെള പഠി�ി�� �ാപന���് ന�കി വ�� സംവിധാന��  എെ��ാെമെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ി�  പരിേശാധന ���ീകരി��ം എ�ാ�  സഹായം

ന�കാ��മായ ഇ�രം �ാപന��  നട�ിെ�ാ�് േപാ��തിന് നിത� െചലവിന്

മതിയായ സഹായ�� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�  ഇ�രം �ാപന���് ന�കി വ�� ആ��ല���  വ��ി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

അ�എ�ഡഡ് ��കളിെല േസവന േവതന വ�വ�ക�

4450. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക�  ഉ�െ�െട�� ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന

വ�വ�ക� നി�യി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� ബി�  മ�ിസഭ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ബി�ിെല �ധാന

വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല ��ിക��് സൗജന� ��ക�ം �ണിേഫാ�ം

4451. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� സ��ാ� എ�ഡഡ് �ാപന�ളി� ഏത് �ാ�് വെര�� ��ിക��ാണ്

��ക�ം �ണിേഫാ�ം സൗജന�മായി ന���ത്;  ഈ ആ��ല�ം പ�ാം �ാ�് വെര��

��ിക��് �ടി ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ?

സം�ാനെ� ��ക�െട എ�ം



4452. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ഗവ�െമ�് ��ക� ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� മാേനെ��് ��ക� ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� അ� എയിഡഡ് ��ക� ഉ�്; ജി�തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� വിദ�ാലയ��െട മാ�� �ാ�

4453. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ത�� വിഭാഗ�ളിലായി ഒ� േകാടി �പ�ം �� േകാടി �പ�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� സ��ാ�

വിദ�ാലയ��െട മാ�� �ാ�  ത�ാറാ��തി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭി��തി�ം

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ��െട മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിന് ഏജ�സിെയ നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല ���ി ദിവസ��

4454. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� ��കളിെല ���ി ദിവസ��െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പരീ�ാഭവ� നട�� െക.ജി.ടി.ഇ. പരീ�

4455. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാഭവ�  നട�� െക.ജി.ടി.ഇ പരീ��് ഒ� ൈട�് ൈറ�ിംഗ് ഇ��ി���ി�  നി�്

നിരവധി ��ികെള പരീ��് അയ�േ�ാ� െമാ�ം ��ിക��ം േവ�ി ഒ� െച�ാ� അട�ാ��

സംവിധാനം ഏ�െ���കേയാ ഓ�ൈല�  വഴി അട��തിന് സംവിധാനം ഒ��കേയാ

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈല�  അേപ� സമ��ി�േശഷം എെ��ി�ം െത�്കെ��ിയാ�  പഴയ അേപ�

റ�െച��തി�ം െത�്തി��ി വീ�ം അേപ� സമ��ി��തി��� സംവിധാനം ഒ��േമാ;

വ��മാ�േമാ;



(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം �ത�മായി ര� �ാവശ�ം പരീ� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��കളിെല താഴെ� നിലയി� വ� മാ�േമ െക.ജി.ടി.ഇ.  ൈട�്ൈറ�ിംഗ് പരീ� നട�ാ�

എ� നി�േ�ശം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ി േക�ീ�ത പ�തിക�

4456. �ീ.��ഷ� കട��ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ വിദ�ാ��ികളി�ം സ�ഹ�മായി േച�� നി�െകാ�് ആശയ��ം

െപാ�ധാരണക�ം �പെ����തി�ം അഭി�ചി�ം സ��ാ�കത�ം നി�പണപാടവ�ം

വ��ി�ി��തി�ം സഹായകമായ വിധ�ി� എെ��ാം വിദ�ാ��ി േക�ീ�ത പ�തികളാണ്

ഈ സ��ാ� ആവി�രി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ത�� േമഖലകളി� �തിഭാശാലികളായ വിദ�ാ��ിക�െട കഴി�ക� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) കലയി�  ൈവഭവ�� നിർധനരായ വിദ�ാ��ികെള ജി�ാ,  സം�ാന തല�ളി�  നട��

വിവിധ മ�ര�ളി� പെ���ി��തിന് ധനസഹായം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ീക��ം ��ിക��ം എതിെര നട�� അതി�മ��  സംബ�ി�് വിദ�ാ��ികെള

േബാധവാ�ാരാ��തിന് ആ���ിക�  ഉ�െ�െട�� എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം അവേബാധ

�ാ�ക�ം അ��ാപക�  �േഖന ഫല�ദമായ കൗ�സിലിം�ം ഏ�െ���ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളിൽ �ണിേഫാം വിതരണം

4457. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ േനരി�് �ണിേഫാം വിതരണം െച��ത് ഏെത�ാം വിഭാഗം വിദ�ാലയ���ാെണ�ം

ഇത് ലഭ�മാ�� ഏജ�സിക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ���് 2019-20 വ�ഷേ��് ആവശ�മായ �ണിേഫാം ���മാ�ം എ�ി�

കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാലയ���ാണ് �ണിേഫാം വാ�ി വിതരണം െച��തിന്

�ക േനരി�് ��ക��് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  വാ�� �ണിേഫാമിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�് എെ��ാം

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



സ��ാരിെ� അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�

4458. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�  സംബ�ി�് സ��ാ�  കണ�്

േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അംഗീകാരമി�ാെത �വർ�ി�ി�� എ� ��ക��ാണ് ��  സ��ാരിെ� കാല�്

അംഗീകാരം ന�കിയത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  എ� അംഗീകാരമി�ാ� ��ക�

�വ��ി���്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളിെല ലാ�ക�

4459. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഹയ�െസ��റി ��കളിെല ലാ�ക�െട

അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തിന് എെ�ാെ� കാര��ളാണ് െച�ി��െത�ം

ഏെതാെ� ��ക��ാണ് ഇതിനായി ഫ�ക�  അ�വദി�ി��െത�ം ജി�തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ക�  അ�വദി� ��വ�  ലാ�ക�െട�ം ���ി ���ിയാേയാ;  ഇെ��ി�

���ിയാകാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാർ�ിക�െട ബാഗിെ� ഭാരം �റ�ാൻ നടപടി

4460. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാർ�ികൾ�് താ�ാനാവാ� ഭാര�� ബാ�മായി വിദ�ാർ�ികൾ �ളിൽ േപാ���ം

വാഹന�ളി�  യാ� െച��തി�ം ��ി��ക�  അ�ഭവി��താ�ം ബാഗിെ� അമിതഭാരം

��ിക�െട ആേരാഗ�െ� ഹാനികരമായി ബാധി��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ സം�ാനെ� �ൾ ��ിക�െട ബാഗിെ� ഭാരം �റ��തിനായി വിദ�ാ�ിക�െട

വലിയ െട�്�് ��ക�ൾ �േ�ാ നാേലാ ഭാഗ�ളാ�ി വിഭജി��തി�ം,എൺപേതാ �േറാ

േപ�� േനാ�് ��ക�ൾ വാ�ാൻ നിർേ�ശി�ക�ം െച��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി��ായ �േ��ം



4461. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയി��ായി�ളള അ�ത���മായ �േ��ം എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 01/04/2018 �ത� 31/03/2019 വെര�ളള കാലയളവി� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�ായി എ�

�ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം

4462. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�ം അംഗ�വാടികളി�ം വിതരണം െച�� ഉ�ഭ�ണ�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) ഉ�ഭ�ണ�ി�  ഇ.േകാളി,സാൽെമാണ� എ�ിവ�െട സാ�ി��ം ക�പിടി��തിന്

അംഗീ�ത ലാ�കളി� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതിനായി എ�് �കയാണ്

നി�യി�ി��ത്?

വാടകെ��ിട�ിൽ �വ��ി�� ��ക�

4463. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� ��കളാണ് വാടകെ��ിട�ിൽ �വർ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക��് സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഉ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ��ിഫി��ക� ലഭ�മാ��തി�� സമയപരിധി

4464. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാഭവനി� നി�് സ��ിഫി��ക� ലഭ�മാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി�

തി���, ഡ��ിേ��് �ട�ിയ ഓേരാ സ��ിഫി��ം അേപ�ക��് ലഭ�മാ��തി��

സമയപരിധി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��മംഗലം ഹയ�  െസ��റി ��  െഹഡ് മാ��  �േഖന  13.08.2018  � ഡ��ിേ��്

എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��ിന് അേപ� സമ��ി� സാ�.പി.െക (രജി.ന��:552932

of  മാ��്  2000)  എ�യാ��് ഇ�വെര�ം സ��ിഫി��് ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  എേ�ാ�

ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



വ��ല മ�ല�ിെല �ാ��് �ാ�് �റിക�

4465. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി� �ാ��് �ാ�് �റിക� �ാപി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളി�ം എ� �ാ�് �റിക�  �ാ��് �ാ�ായി ഉയ��ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആയതിന് എ� �പ വീതം െചലവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനിെയ� ��കളി�, എ� �ാ�് �റിക� �ാ��് �ാ�ായി ഉയ��വാ� നി�യി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ാ��് �ാസ് ��ക�

4466. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ ��കളി�  �ാ��് �ാസ് ��ക�

സ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളി�, എ� �ാസ് ��ക� �ാ��് �ാസ് ��ക� ആ�ി ഉയ��ിെയ�ം ഏത്

ഏജ�സിയാണ് ���ിക� നട�ിലാ�ിയെത�ം വിശദമാ�േമാ?

വെ��ാട് �.പി. �ളിെന ൈഹെടക് നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ���ി

4467. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  ഒ�േകാടി �പ അ�വദി�് ൈഹെടക് നിലവാര�ിേല�്

ഉയ��� വെ��ാട് ഗവ�െമ�് �.പി.  �ളിെല ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി എ��തലാണ് �ട�ിയെത�ം നിലവി�  എ� ശതമാനം ���ികളാണ്

���ീകരി�ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് എ� �കയാണ് ���ി നട�� ഏജ�സി�്

ൈകമാറിയി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഫ�് ൈകമാറി കി��തി�ളള കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ക�െട ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ����തിന് ലഭ�മായ ഫ�്



4468. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലകളിെല ��ക�െട ഭൗതികസാഹചര�ം െമ�െ����തിന് ലഭ�മായ

ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ�ത് �ലം എ� േകാടി �പയാണ് �ഷറി അ�ൗ�കളി�

ഉപേയാഗി�ാെത കിട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അ�മതി ന�കിയി�ം അ�ൗ�ി�� പണം പി�വലി�ാേനാ

വിനിേയാഗി�ാേനാ ത�ാറാകാ� �ഥമാധ�ാപക�െ�തിെര എ�കാര�� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  െക�ിട��െട വാ�ഷിക അ���പണിക�  നട�ി ��ിതി സാ��പ�ം ��

�റ��തിന് ��് �ഥമാ��ാപകർ സമ��ി�ണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശം പാലി�ാ� എ�

�ഥമാ��ാപകർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

��രി�� മ�ല�ി� അ�വദി� �ാ��് �ളാസ് �റിക�

4469. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��രി��  മ�ല�ിെല ഏെതാെ�

വിദ�ാലയ���ാണ് �ാ��് �ളാസ് �റിക�ം ക����ക�ം അ�വദി�െത�ം എ� വീതമാണ്

ഇവ അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് നി��ാണം

4470. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�വാ� തീ�മാനി� മ�ട എ.ഇ.ഒ.

ഓഫീസിെ� നി��ാണം ഭരണാ�മതി �റെ��വി�് കാലേമെറയായി�ം ആരംഭി�ാ�

കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന���ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�ംവിധം അ�വദി� ആ�ി വികസന ഫ�്

െചലവഴി�ാൻ സാധി�ാെത േപായതിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� വിശദീകരണം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് അ�േയാജ�മായ �ല�് െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപ�വ േബാ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിെല ൈഹെട�് പ�തി

4471. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ൈഹെട�് വിദ�ാലയപ�തി �കാരം നി��ാണ �വ��ന��  നട�വ�� ക����ി

മ� ല�ിെല െപ�വ േബാ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളിന് , എ�ിേമ�് �കാരം അധിക �ക

അ�വദി��തി�േവ�ി പി.ടി.എ.�ം �ൾ അധി�ത�ം ന�കിയിരി�� നിേവദന�ി�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  മാേനജിംഗ് ക�ി�ി  13.05.2019  � ബ�.വിദ�ാഭ�ാസവ��്മ�ി�് ന�കിയ

നിേവദന�ി� സ�ീകരി�വ�� �ട�നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി പാതിവഴിയി�  നി�േപാകാെത അടിയ�രമായി �ർ�ീകരി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�

4472. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�് പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�െട �േരാഗതി

4473. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല

മ�ര�റ�് എ�്.എസ്.എസ്-െന അ�ാരാ� നിലവാര�ി� എ�ി�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മികവിെ� േക�മായി ഉയ��� മ�ടയിെല ��കളിൽ അ�മായി ബ�െ��് നട��

�വ��ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ��ന��െട േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ചല�് ഫ�്

4474. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക�� േവ�ി�� ചല�് ഫ�ി� േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�ം

അേപ�ക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത അേപ�കളി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

4475. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം നട�ിലാ�ിയ േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല

സ��ാ� ��കളി� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ഉ�ായി�� വ��നവ് ��ക�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ സ��ാ�

�ളി�ം നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

4476. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േകാടി,  ��േകാടി,  അ�േകാടി എ�ി�െന �ക െചലവഴി�് അടി�ാന സൗകര�

വികസനം നട�� ��കളിെല ���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�് േകാടി വീതം അ�വദി� എ�ാ ��ക�ം െട�ഡ�  നടപടി ���ീകരി�് ���ി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��് േകാടി വീതം അ�വദി� വിഭാഗ�ിെല െട�ഡ� �േരാഗതി,  ���ി �േരാഗതി എ�ിവ

അറിയി�ാേമാ; ���ി ആരംഭി��തിന് തട��� നിലവി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി� ഒ� േകാടി, ��േകാടി, അ�േകാടി വിഭാഗ�ി� ഉ�െ�� ��ക�െട

���ി �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; െട�ഡ� നടപടി�െട വിശദാംശ��, ���ി അന�മായി

നീ�േപാ��തിെ� കാരണ�� എ�ിവ അറിയി�ാേമാ?

സമ� ശി� അഭിയാ� �കാരം ��കളി� േസാളാ� പ�തി

4477. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� ശി� അഭിയാ�  പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ�  േമഖലയിെല എ�.പി  ,  �.പി.

��കളി� േസാളാ� പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ� ��കളി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ�ണെമ�ാണ് സം�ാന സ��ാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ത്;  നിലവി�  എ� ��കളി�  നട�ിലാ�വാ�  അ�മതി

ലഭി�ി��്;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് സമ� ശി� അഭിയാ�  പ�തി �കാരം ഒ� �ളിന് എ�്



�കയാണ് അ�വദി��െത�് വ�കതമാ�േമാ?

സമ� ആേരാഗ� േപാഷകാഹാര പ�തി

4478. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ��ിക��് േവ�ി�� സമ� ആേരാഗ� േപാഷകാഹാര പ�തി കാേലാചിതമായി

പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഇതിനായി ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �� ഉ�ഭ�ണ പ�തി നിലവി� �ഥമാ��ാപകെ� �മതല ആയതിനാ� അവ��് �ളിെല

അ�ാഡമിക് കാര��ളി�  ��ത�  �� െച��വാ�  സാധി�ാ� അവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�ം പരിഗണി�് �� �ഥമാ��ാപകെര ഇ�ാര��ി� നി�് ഒഴിവാ�ി തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�െള ഇതിെ� �മതല ഏ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ിക��് പാ�ം ���ം ന��� പ�തി വ�ാപകമാ�ിയി�േ�ാ ഇതിനാ�� �� തേ�ശ

തല�ി� ��ംബ�ീ �ണി�കളി� നി�ം േശഖരി�വാ� കഴി��േ�ാ;

(ഇ) ��ിക��് പഴവ���� �ടി ന��� പ�തി ആവി�രി�വാ� പ�തി�േ�ാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി

4479. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈഹെടക് ��  പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈഹെടക് ഉപകരണ��െട ഉപേയാഗം പരിേശാധി�വാ� ൈക�് നട�ിയ ഓഡി�ിെ�

�വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഡി�ിെ� അടി�ാന�ി�� അ�ിമ റിേ�ാ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  അതി�

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട െക�ിട നി��ാണം

4480. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല

സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട െക�ിട നി��ാണം

ഉൾെ�െട�� അടി�ാന വികസന �വ�ന�ൾ�ായി വ��ിെ� �ാ�/േനാ��ാ�

ഇന�ി� എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് നൽകിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിൽ ഏെത�ാം സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അടി�ാന

വികസന �വർ�ന�ൾ�ാണ് �ക അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിൽ

എം.എ�.എ.ഫ�ി�  നി�ം എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ഏെത�ാം �ൾെക�ിട���ാണ് സാേ�തികാ�മതി ന�കി ���ി ആരംഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി ഇ�രം എ� ���ിക��് എ�ിേമ�് ലഭ�മാ�ി സാേ�തികാ�മതി ന�കാ�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഭരണാ�മതി കി�ിയ ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ി ���ി ആരംഭി��തി�ം

�ട�നടപടി േവഗ�ിലാ��തി�മായി എറണാ�ളം വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

4481. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അതിെ�

നിലവിെല �ിതി എ�ാണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�.പി.,�.പി.��ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ�ശ�വ��രി�െ�� ��ികെള �ഖ�ധാരയി� െകാ�വ��തി�� നടപടിക�

4482. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി,  തീരേദശ,  േതാ�ം േമഖല േപാെല�� പാ�ശ�വ��ത സ�ഹ�ളി�  നി�ം

പിേ�ാ� േമഖലകളി�  നി��� വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തിന് �േത�ക

പ�തി നട�ാ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാ�ശ�വ��രി�െ�� ��ിക�െട സാം�ാരിക പ�ാ�ലം മന�ിലാ�ി ��കളി� അവ�െട

നിലനി���  ഉറ�ാ��തി�ം അവെര �ഖ�ധാരയി�  െകാ�വ��തി�ം സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ളി� നി��� ��ിക��് കഴിവ�ം അവ���േയാജ�മായ േക��ളി�



വ�് വിദ�ാഭ�ാസം ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� ഏജ�സികെള�ം വ��കെള�ം ഈ പ�തി നട�ി�ി�  പ�ാളിയാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

�� പാഠ��ക�ളി� �തിയ വിഷയ��

4483. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� ��  പാഠ��ക�ളി�ം പഠന�വ��ന�ളി�ം

െകാ�വ� പരി�ാര�� എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി. പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  പാഠ��ക�ളി�  മാ�ംവ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� �ാ�കളിെല പാഠ��ക�ളി�  മാ�ം വ��ിെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ പാഠ��ക�ളി� ഏെതാെ� വിഷയ�ളാണ് ��തായി ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്;

(ഡി) നേവാ�ാനം,  �ളയം,  �ളയാന�ര �വ��നം എ�ിവ�് ��ത�  ഊ��  ന���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� �ാ�കളിെല പാഠ��ക�ളിലാണ് ��ത വിഷയ��

��തായി ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��ം അധ�ാപക��ം നിയമ അവേബാധം

T 4484.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� പ��ാം തരം വെര പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് നിയമ അവേബാധം

ന���തിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹയ�െസ��റി തലം വെര�� അധ�ാപക��് നിയമ അവേബാധം ന���തി��

പരിശീലന പരിപാടിക� സംഘടി�ി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം

4485. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം ഉയ���തിനായി സമ� ശി�ാ പ�തി അ�സരി�്

േക� സ��ാ� പണം അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �കയാണ് അ�വദി�ത്;



(സി) ഈ പ�തി �കാരം �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  എെ�ാെ� കാര���

നട�ിലാ�വാനാണ്ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ീ-�� േമഖലയിെല ���� കെ��ാൻ എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.

4486. �ീ.എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-�� േമഖലയിെല ���� കെ��ി നി�േ�ശ�� സമ��ി�ാൻ സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ

ഗേവഷണ പരിശീലന സമിതി  (എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി)െയ �മതലെ���ിയി�ം നാളി�വെര

ആയതിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മതല നി��ഹി��തിനായി ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ�െരയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠനം നട��തിനായി നാളി�വെര എ� �ക എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.െചലവഴി�ി��് ;

ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഏരിയാ ഇ��സീവ് േ�ാ�ാം അ�സരി�് അ�വദി�ി�� ��ക�

4487. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏരിയാ ഇ��സീവ് േ�ാ�ാം അ�സരി�് അ�വദി�ി�� എ� ��ക�  ഇേ�ാ�

�വ��ി�വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ��ക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� എ� എ��ിന് െക�ിട നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം ന�കിയി��്;

(സി) എ� ��ക��ാണ് �ാ�് ന���ത്; അവ ഏെത�ാമാണ്; ഇവ എ�ഡഡ് ��കളാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� �ാ�് ന�കാ��ം �വ��ി�വ���മായ െകാ�വ�ി െക.എം.ഒ. എ�.പി. �ളിന്

ധനസഹായം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.ടി ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4488. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഗവ�െമ�് ��കളി�  എ�.പി.എസ്.ടി ത�ികയി�  നിലവി�  എ�

ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ; സബ് ജി� തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) 2019  ഏ�ി�  ഒ�ി� േശഷം എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019  െല അ��ാപക�െട വിരമി��  �ല��ായി�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത വ�ഷെ� ഫിേ�ഷെ� അടി�ാന�ി��ാ�� േവ��സിയിേല�് ഈ അ��യന

വ�ഷം തെ� അ��ാപക നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി ജി.�.പി.എസ് �ളിന് �തിയ െക�ിടം

4489. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി ജി.�.പി.എസ് �ളിന് െപാ�വിദ�ാഭാസയ��ിെ� ഭാഗമായി അ�വദി� ഒ�

േകാടി�െട െക�ിട നി��ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ാ�ത് എ�് െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� െക�ിടം െപാളി�് �തിയ െക�ിടം പണി��തിനാ�  �ാസ് �റിക�െട

അഭാവം �ളിെ� �വ��ന�െള ബാധി�െമ��തിനാ�  എ��ം െപ��് നി��ാണം

���ിയാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി� മതിയായ ��ികളി�ാ� ��ക�

4490. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  അ��ായന വ�ഷം സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി�  മതിയായ ��ികളി�ാ�

��ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;  എ�. പി.,  �.  പി.,  ൈഹ�� എ�ിവ�െട വിശദാംശം

�േത�കമായി ന��േമാ;

(ബി) 2018-19 അ��ായന വ�ഷ�ി� ഇ�കാര�� ��ക�െട എ�ം വിശദാമാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ�ം നട�ിലാ�ിയത് �ലം സ��ാ� േമഖലയി� മതിയായ ��ികളി�ാ�

��ക�െട എ��ി� �റവ് ഉ�ാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െകാട�ാട് ജി.എം.ആർ.എസിൽ �സ് � േകാ�്

T 4491.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�� െകാട�ാട് ജി.എം.ആർ.എസിൽ �സ് � േകാ�്

അ�വദി�വാൻ ൈവ����ലം ഇവി�െ� നി�ധനരായ പ�ികജാതി വിദ�ാ��ിക� േനരി��

�യാസ�� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയത് പരിഹരി�വാൻ ഈ വ�ഷം തെ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



െെഹ��കെള ഹയ� െസ��റി ��കളായി ഉയ��ാ� നടപടി

4492. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െെഹ��കളായി �വ��ി��വെയ ഹയ� െസ��റി ��കളായി ഉയ���തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െെഹ��കെള ഹയ�  െസ��റി ആയി ഉയ���തിന് മ�ട നിേയാജക

മ�ല�ിെല എ� ��കെള െതരെ���ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ��കെള െതരെ���� േവളയി�  മ�ടയിെല മ�ട േചരിയം െെഹ�ളിെന

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

�സ് വ� �േവശന�ിന് തലവരി

4493. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� �സ് വ� �േവശന�ിന് വ� �ക േകാഴ വാ��താ�ം പി.ടി.എ

ഫ�്,  ��  വികസനഫ�്,  െക�ിട നി��ാണഫ�് എ�ീ േപ�കളി�  അനധി�തമായ

പിരി�ക� നട��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�തമായി �ക ഇടാ�� �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക�  ഇതിനകം

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�േമാ?

ഒ�ാം �ളാ�് �ത� പ��ാം �ളാ�് വെര ഒ� ഡയറ�േറ�്

4494. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാം �ളാ�് �ത�  പ��ാം �ളാ�് വെര�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� ഡയറ�േറ�ിന്

കീഴിലാ�� നടപടിെ�തിെര ഹയ�  െസ��റി അ��ാപക�  ആശ� അറിയി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ�െട ആശ�ക� അക��തിന് വിവിധ അ��ാപക സംഘടനക�മായി ച��

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ച�� വിജയ�ദമായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാം �ളാ�് �ത� പ��ാം �ളാ�് വെര�� �ാ�കളി� പഠി�ി�� അ��ാപക��്

ബി�ദാന�ര ബി�ദം നി�ബ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� �തിയ നിയമന�ളി�



അത് ബാധകമാ��തിന് നിലവി�� ച�ം േഭദഗതി െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഉപരിപഠന�ിന് അ�ഹരായവ�

4495. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ി� 2019-� എസ്.എസ്.എ�.സി./�സ് � /വി.എ�്.എസ്.ഇ.

പരീ�യി� എ� വിദ�ാ��ിക� ഉപരിപഠന�ിന് അ�ഹരായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  നിേയാജക മ�ല�ി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി�  എ� സീ�കളാണ് �സ്

�/വി.എ�്.എസ്.ഇ. േകാ�ക��് ഉളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മലേയാര േമഖലയി�  ഉപരിപഠന�ിനായി �സ് �/  വി.എ�്.എസ്.ഇ.  അധിക ബാ�ക�

അ�വദി��തി� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഹയ�െസ��റി േകാ�ക�

4496. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഹയ�െസ��റി േകാ�ക�  ��തലായി അ�വദി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത�  ബാ�ക�  അ�വദി��തി�ം �സ് വ�  സീ�ക�  വ��ി�ി��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയ�ളി�  �തിയ േകാ�കേളാ ബാ�കേളാ

��തലായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

4497. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം  (2011-16)  െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�  അധ�ായന വ�ഷാരംഭ�ി�  �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി�  3  വ�ഷ�ളിലായി അ��യന വ�ഷാരംഭ�ി�  എ� ��ികളാണ് െപാ�

വിദ�ാലയ�ളി� അ�ിഷ� േനടിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അശാ�ീയമായി �വ��ി�� എ� അ�

എ�ഡഡ് ��കളാണ് അട���ിയി��ത്?



അ��യന വർഷ�ിൽ �തിയതായി േചർ� ��ിക�െട കണ�്

4498. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2019-2020 അ��യന വർഷ�ിൽ െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ �തിയതായി േചർ� ��ിക�െട

കണ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ഇതിൽ ആൺ��ിക�േട�ം െപൺ��ിക�േട�ം കണ�ക�

തരംതിരി�് ന�കാേമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� ��തലായി േച�� ��ിക�െട കണ�്

4499. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2019-20  അധ�ായന വ�ഷ�ി�  13.06.2019  -െല കണ�ക�െട അടി�ാന�ി�

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� 2018-19 അധ�യന വ�ഷെ��ാ� എ� ��ിക� ��തലായി

േച��െവ�ാണ് കണ�ാ��ത്;  ആയത് ഒ�് �തൽ പ�ാം �ാ�് വെര തരം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

ലഹരി ഉപേഭാഗ�ം വ�ാപന�ം തടയാ� നടപടി

4500. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�� തല�ി� മദ��ിെ��ം മ�് ലഹരിമ��ക�െട�ം ഉപേഭാഗ�ം വ�ാപന�ം തട��തിന്

വിദ�ാഭ�ാസവ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കട�ർ ഗവഃഹയ� െസ��റി �� ഓഡിേ�ാറിയം നിർ�ാണം

4501. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1919-�  �ാപിതമായ കട�ർ ഗവഃഹയ�  െസ��റി ��  ഓഡിേ�ാറിയം നി��ാണ�ി�

േവ�ി �� മാേനജിംഗ് ക�ി�ി 30/04/2019-� ന�കിയ നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�േവ�ി വിദ�ഭ�ാസ വ��് എെ��ി�ം �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�

സംബ�ി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം



4502. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��് ഫ�് അ�വദി�ി��്;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളി�  ���ി ആരംഭി� എ�ം ഓേരാ �ളിേല�ം ���ി�െട നിലവിെല

�ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

��ഡാെജ പ�ായ�ിെല ൈഹ��

4503. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ഡാെജ പ�ായ�ി�  മലയാളം മീഡിയ�ി�  ൈഹ��

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� നിലവി�� എ�.പി. �ൾ അ�േ�ഡ് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്-� മി�ഡ് �േവശനം

4504. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ് ബാ�േ�രി  (ബാ�േ�രി േബാ�സ് ��)മി�ഡ് �േവശനം

ആവശ�െ��്സ��ാറി� നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ ?

പ�ി�� സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��

4505. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി.ഒ(ആ�.�ി)നം.4198/17/ഇ ഡി എൻ . തീയതി 6.11.17 �കാരം ഭരണാ�മതി ന�ിയി��

പ�ി��  സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിെല ലേബാറ�റി,  ൈല�റി നി��ാണ�ിെ�

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�മറി �� അ��ാപക നിയമനം

4506. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിവിധ ജി�കളി�  അധ�ാപക നിയമന�മായി ബ�െ��് പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി�

നിലവി�� റാ�് ലി�ക� ഏെത�ാം;

(ബി) വിവിധ ജി�കളി�  അ��ാപക നിയമന�മായി ബ�െ��് നിലനി�� ഒഴി�ക�  എ�;  ജി�

തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല ൈ�മറി ��  അ��ാപക നിയമനം �തിയ റാ�് ലി�ി�  നി�ം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ; എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് ;

(ഡി) �തിയ ലി�ി� നി�ം ൈ�മറി അ��ാപക നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട�ം

ഉേ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�  നി�േ�ശം എെ��് വ��മാ�േമാ;  ��വ�  ഫയലിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭാഷാധ�ാപക ത�ികക�

4507. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം വിദ�ാ��ിക�െട �റവ് കാരണം അറബിക്,

സം�തം,  ഉ�� ത�ികക� പല ��കളി�ം പാ��് െെടം ആ��തിേനാ ത�ിക ���മായി

ഇ�ാതാ��തിേനാ ഇടയായി�േ�ാ;

(ബി) ഭാഷാധ�ാപക ത�ികക� ന�െ���ത് ഒഴിവാ�ാ� ഓ�ഷണ� വിഷയ�ളായ ഭാഷാധ�ാപക

ത�ികക�െട വിഷയ�ി�  ഇളവ് ന�കി അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം ���ി

നി�യി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;െവളിെ���േമാ?

ഹയ� െസ��റി അ��ാപക ത�ികയിെല �േമാഷ�

4508. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റിയി� �നിയ� അ��ാപകന് സീനിയ� അ��ാപകനായി �േമാഷ� ലഭി�വാ�

നിലവിെല മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി വിഭാഗ�ിെല �നിയ�  അ��ാപക��് സീനിയ�

അ��ാപകരായി �േമാഷ� ലഭി�വാ�� മാനദ�ം എ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016  ��  മാസ�ിന് േശഷം ഹയ�  െസ��റി അ��ാപകരി�  �നിയ�  (ഇം�ീഷ്)

ത�ികയി� നി�ം എ� േപ��് സീനിയ� ത�ികയിേല�് �േമാഷ� ലഭി�; വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല അധ�ാപക നിയമന��

4509. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യി�  ഇേതവെര നട�ിയ

അധ�ാപക നിയമന��െട കണ�് ത�ിക തിരി�് വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വയനാട് ജി�യി�  നട� അധ�ാപക നിയമന��  ത�ിക

തിരി�് വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല �ീ-ൈ�മറി അ��ാപക�െട േവതനം

4510. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല �ീ-ൈ�മറി അ��ാപക��് അ�ഹമായ േവതനം ലഭി��ി�ാെയ�

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ��കളിെല �ീൈ�മറി വിഭാഗ�ി�  േജാലി െച��വ��് ന��� ശ�ളം

എ�ഡഡ് ��കളിെല �ീൈ�മറി വിഭാഗ�ി� േജാലി െച��വ��ം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല എ�്. എസ്.എ.( ഇം�ീഷ് )ഒഴി�ക�ം നിയമന�ം

4511. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 28.11.2017-ൽ നിലവിൽവ� കാ�ഗറി ന�ർ  664/2012 �കാര�� േകാ�യം ജി�യിെല

എ�്.  എസ്.എ.  ഇം�ീഷ് റാ�് ലി�ി�  നി�ം നാളി�വെര നിയമനം നട�ാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�് നിലവിൽ വ� തീയതി�േശഷം എ� െ�ാ��ഡ് അധ�ാപകർ�് നിയമനം

നൽകിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017ൽ നിലവിൽ വ� ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നട�ാൻ കഴി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ജി�യി� എ�്.  എസ്.എ.  ഇം�ീഷ് ത�ികയിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉെ��ം

2021 �ൺ മാസം വെര�� �തീ�ിത ഒഴി�കൾ എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

��തായി ��ി� ഹയ�െസ��റി അ��ാപക ത�ികക�

4512. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഹയ�െസ��റി, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി

വിദ�ാലയ�ളി� എ� �തിയ അ��ാപക ത�ികക� ��ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�.പി./�.പി. അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�



4513. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ�.പി./�.പി.  അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കളി�  എ� േപ��ാണ് ഇേ�ാ�  അൈഡ�സ് ന�കിയി�ളളെത�ം ഇനി�ം

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.�ി., �.പി.എസ്.�ി. ഒഴി�ക�

4514. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നിലവി�� എ�.പി.എസ്.�ി., �.പി.എസ്.�ി. റാ�് ലി�റ�കളി� നി�ം

ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമന�ി� േശഷം ഇനി എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��ം ഇവ റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) എ�.പി.എസ്.�ി.,  �.പി.എസ്.�ി.  ത�ികകളിെല ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിന്

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

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല സ��ാ�, എ�ഡഡ്,അ� എ�ഡഡ് ��ക�

4515. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സ��ാ�,എ�ഡഡ്,അ� എ�ഡഡ് തല�ി� �വ��ി�� എ�

ഹയ� െസ��റി, ൈഹ��ക� ഉെ��് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ളി�  പഠി�� ��ിക�െട�ം അ��ാപക�െട�ം എ�ം  (േനാ�  ടീ�ിംഗ്

�ാഫട�ം) ��ക� തിരി� ന�കാേമാ;

(സി) എ� കാലമായി ഈ ��ക� �വ��ി�വ��െ��് ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ഴി� എസ്.എസ്.എ�.സി.,  �സ് � പരീ�കളി�  േമ��റ� ��കളി�  എ�ാ

വിഷയ�ളി�ം എ �സ് േനടിയ ��ിക�െട എ�ം �� തിരി�് ന�കാേമാ?

�ീെെ�മറി ടീ��മാ�

4516. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ീെെ�മറി ടീ��മാ� ഉെ��ം ഇവരി� �ിരം ജീവന�ാ� എ�െയ�ം

താ��ാലിക ജീവന�ാ� എ�െയ��� വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) ��ത ടീ��മാെര താ��ാലികാടി�ാന�ി�  നിയമി��െത�െനെയ�ം അതിെ�

മാനദ��� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക���ാട് അസി��് എഡ�േ�ഷൻ ഓഫീസ�െട കീഴി��

മണിയൻതരം ഗവ. എ�.പി. �ളി� നിലവിൽ �ീെെ�മറി ടീ�� ഉേ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ആരാെണ�ം എ��തലാണ് നിയമനം ന�കിയെത�ം എ�െന ഏെത�ാം

മാനദ��� അ�സരി�ാണ് നിയമനം ന�കിയെത�ം വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല കായിക അ��ാപക നിയമനം

4517. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� 5 �ത� 10 വെര �ാ�കളി� കായിക വിദ�ാഭ�ാസം

സംബ�ി� പാഠ��ക��ം,  തിയറി�ം,  �ാ�ി��  പരീ��ം നിലവി�െ��ി�ം ��ത

വിഷയം പഠി�ി�വാനാവശ�മായ അ��ാപകെര നിയമി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �.പി.��കളി�ം,  െെഹ��കളി�ം കായിക അ��ാപക ത�ിക നി��യി��തി��

മാനദ�ം കാേലാചിതമായി പരി�രി�് ��ത അ��ാപകെര പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.പി.എസ്.എ. (മലയാളം മീഡിയം) ഒഴി�കളി� നിയമനം

4518. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.എ  (മലയാളം മീഡിയം)  ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

നിലവി� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� കാ�ഗറി ന��  387/2014,  എ�.പി.എസ്.എ.  (മലയാളം

മീഡിയം)  തി�വന��രം ജി�യിെല റാ�് ലി�ി�  നി�ം  05.04.2019  െല അൈഡ�സ്

�കാര�� എ�ാ േപ��ം നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം എ� േപ� േജാലിയി� �േവശി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ജി�യിെല നിലവി�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

4519. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��മായി െക�ിടമി�ാ��ം വാടക െക�ിട�ി�  �വ��ി���മായ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�� മല�റം നിേയാജക മ�ല�ി� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട േപര് വിവരം ഉപജി�ാ/വിദ�ാഭ�ാസജി�ാ തല�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ. ��ക��് അ�മതി

4520. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് സി.ബി.എസ്.ഇ.

��ക�  ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�െമ�ം

ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി.ബി.എസ്.ഇ.  ��ക��് അ�മതി ന���തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��ക�െട ന�നപ� പദവിയിെല അവ��ത

4521. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹ�ളി�  നി�ം ഹയർെസ��റിയായി ഉയ��ിയ ന�നപ� പദവി��

��ക��് ��ത പദവി െതളിയി�� സ��ിഫി��ക� േവണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ

; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈഹ�ളായിരി�േ�ാ�  ലഭി� ന�നപ� പദവി ��ത ��ക�  ഹയർെസ��റിയായി

ഉയ��േ�ാ�ം നിലനി��േമാ;  ഇെ��ി�  ഇത് സംബ�ി�് യഥാസമയം വ��തവ��ി

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഹയർ െസ��റി ��ക�െട ന�നപ� പദവി സംബ�ി�് വ��തയി�ാ�ത് ഈ വ�ഷെ�

ക��ണി�ി ക�ാ� �േവശനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�െ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;എ�ി�  പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്?

സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതി അംഗ�ളായ എ�ഡഡ് �� അ��ാപക�

4522. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക��് സഹകരണ സംഘ��െട ഭരണസമിതിയി�

അംഗ�ളാ��തിന് വില�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല �സിഡ�ായി �വ��ി�� എ�ഡഡ് ��  അ��ാപക��്

ഓണേററിയം /�സിഡ�് അലവ�സ് വാ��തിന് തട��േ�ാ;



(സി) എെ��ി�ം വില�് ഏ�െ���ിയി�െ��ി� ആയത് ഏത് ച� �കാരം എ�് വിശദമാ�േമാ?

�� �ണിേഫാം വിതരണം

4523. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യന വ�ഷെ� ��  �ണിേഫാം വിതരണ�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

ഏെത�ാം �ാ�ി� പഠി�� ��ിക��ാണ് �ണിേഫാം �ണി േനരി�് ന���ത്;

(ബി) ഏെത�ാം ��ിക��ാണ് �ണിേഫാം വാ��തിന് പണം ന���ത് എ� കാര�ം

അറിയി�ാേമാ;  �ണിേഫാം �ണി േനരി�് ന��േ�ാ�  േലാവ�  ൈ�മറി,  അ��  ൈ�മറി

�ാ�കളിെല ഒ� ആ���ി�ം,  െപ���ി�ം നി�യി�ി�� �ണി�െട അളവ് എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�.പി.  വിഭാഗ�ി�  ഹാഫ് �ൗസറി�� �ണി മാ�ം  (50  െസ.മീ.  )  ന���ത് �ലം

��ിക��് �യാസ��ാ��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െപ��ിയി�ം ഇ�ാവശ��ം ആ രീതി

�ടരാ� തീ�മാനി�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േനരി�് വിതരണം െച�� �ണിേഫാം �ണി േകരള�ി� എവിെട നിെ��ാം ആണ് വാ�ിയത്;

േകരള�ിന് �റ�് നി�് വാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ എവിെട നിെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� േനരി�ാേണാ ഏെത�ി�ം ഏജ�സി വഴിയാേണാ �ണിക� വാ�ിയത് ; പ�േ�സ് രീതി

അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) േനരി�് വിതരണം െച�� �ണിക��് ഒ� മീ�റിന് എ� �പ നിര�ിലാണ് സ��ാ�

വാ�ിയത്; ഇതിന് ആെക എ� �പ െചലവഴി� എ�റിയി�ാേമാ; േനരി�് �ണി ന���തിന്

പകരം പണം �� വഴി ന��േ�ാ� വിവിധ �ാ�കളിെല ��ിക��് നി�യി�ി�� നിര�്

അറിയി�ാേമാ;

(ജി) എ� ��ിക��ാണ് ഇ�കാരം പണം ന���ത്;  �ണിേഫാം േനരി�് �ണിയായി എ�

��ിക��ാണ് ഈ വ�ഷം ന���ത്; ഒ� ��ി�് ശരാശരി എ� �പയാണ് �ണി വാ�ാ�

െചലവഴി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കളി� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം

4524. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെത�ാം ��കളി� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാനം നി��ി��തിനാ�� �ീം അ�വദി�ി�െ��ം

ഏെത�ാം ��കളി� ��ത �ീം നട�ിലാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ലാബ് നവീകരണ പ�തിയി�  പ�ാ�ി

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കെള ഉ�െ���ിയി�െ��ം അതി�  ഏെത�ാം



��കളി� പ�തി നട�ിലാ�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

4525. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� മ�ല�ിെല രാജാസ് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിന് മാനദ��ളി�

ഇളവ് വ��ി �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്(എസ്.പി.സി)  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാറാ�ര എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി �ളി� എസ്.പി.സി.അ�വദി�ണെമ� പി.ടി.എ.�െട

അേപ� പരിഗണി�േമാ;  ഇത് പരിേശാധി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) രാജാസ് ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളി�ം മാറാ�ര എ�ഡഡ് ഹയ�  െസ��റി

�ളി�ം എസ്.പി.സി.അ�വദി�ണെമ� കാര�ം ആഭ��ര വ��മായി ബ�െ��്

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പതിന�ി�ം ഇ�പ�ിയ�ി�ം ഇട� �ായ�� വിദ�ാ��ിക� പഠി�� ��കൾ

4526. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി� പതിന�ി�ം ഇ�പ�ിയ�ി�ം ഇടയിൽ �ായ��

വിദ�ാ��ിക� പഠി�� എ�.പി., �.പി., ൈഹ��ക� എ�െയ���്;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ��ത� ��ക� ഉ�ത് ഏത് ജി�യിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� അ�എ�ഡഡ് ��ക�

4527. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ�െട ജി� തിരി�� ലി�് ത�ാറാ�ി െവബ് െെസ�ി�  �സി�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െ�ഷ����ക��്എ�ഡഡ് പദവി

4528. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� വിദ�ാ��ിക��ായി �വ��ി�� െ�ഷ����ക� എ�ഡഡ്

��കളാ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��ക��് നിലവി� സ��ാ� �ാ�് ന�കിവ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ക��ായി �േത�ക പാേ�ജ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാ�രതാമിഷനിെല േ�ാജ�് േകാ�ഡിേന��

4529. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രതാമിഷനി�  ജി�ാ േ�രക് ത�ിക�് പകരം ജി� േ�ാജ�് േകാ�ഡിേന��  എ�

സാ���ിക ത�ിക ��ി�് േകാടിക�  ഖജനാവിന് ന�ം വ��ിയതായ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) സാ�രതാമിഷനി�  അസി��് ഡയറ��  ത�ികയി�  �വ��ി��ത് നി�ിത

േയാഗ�തയി�ാ� വ��ിയാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സാ�രതാമിഷ�  �വ��ന���� ഫ�്  2017  വെര അ�വദി�ി��ത് ഇ�രം

സാ���ിക ത�ികക��് േവ�ി ��ി�െ�� ബാ�് അ�ൗ�കളി�െട ആയി�േ�ാ;

(ഡി) ജി�കളി�  േ�ാജ�ക�  ഉ�ാകാ� സാഹചര��ി�  ഇതിനായി  44  ത�ികക�  എ�െന

��ി�െവ�ം കരാ�  വ�വ�യി�  �വ��ി��വ��് �ാന�യ�ം

ന�കിയെത�െനെയ�ം പരിേശാധി�േമാ?

�മി കേ��ം തട��തിന് നടപടി

4530. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി കേ��ം തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �മികേ��ം ഒഴി�ിെ���തിെ� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അവധി ദിവസ�ളിലാണ് ��ത� �മികേ��ം എ�ത് കണ�ിെല��് ആയത് തട��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കേ���� തട��തിന് ജാ�ത ��ാ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ; ഈ ��ാ�ക�െട �വ��നം

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) �മി കേ���ിെനതിെര സ�ീകരി�� നടപടിക� ��ത� കാര��മമാ��തിനായി നിലവി��



�സംര�ണ നിയമം ശാ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േബസിക് ടാ�് റജി�� തി���തി�� നടപടി�മ��

4531. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട അടി�ാന േരഖയായി കണ�ാ�� േബസിക് ടാ�് രജി��  തി���തി��

വ�വ��െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2008ന് �േ� നിക�ിയ�ം എ�ാ� േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ�ടാ��ം േരഖകളി� നിലം എ�

കാണി�ിരി���മായ �മി വീട് വ��തിന് ഉ��െട�� മ�ാവശ����് ഏ� രീതിയി�

ഉപേയാഗി�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരളാ �വിനിേയാഗ നിയമ�ിെ�റ ച�ം �പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റവന� ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം

4532. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ�� ReLIS ( റവന� ലാ�് ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം) േകരള�ിെല

എ�ാ വിേ�ജ്, താ��് ഓഫീ�കളി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�� അടി�ാന സൗകര���  വിേ�ജ്  /  താ��് തല�ളി�  എ�െ���ിയി�േ�ാ

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് ജന�ളി�  അവേബാധം വള���തിന് വിേ�ജ്/  താ��് തല�ളി�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഉേ�ശി�� തര�ി�  േസവന��  െപാ�ജന���് ന�കാ�  ഇ�വഴി

സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;?

�ഡ ് വ��ക� നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസം

4533. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഡ ് വ��ക�  നട�ിലാ�� കാര��ി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഡ് വ��ക�  റവന� വ��് േനരി�് ഏെ����തിനായി റവന� എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ്

�പീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� നിലവി�� േക�ക�

4534. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി�  നിലവി�� േക�ക�  തീ��ാ��തി�ളള നടപടി�മ��

ലളിതമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�വീസ് ഇനാം �മി സംബ�ി� ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� എെ�ാെ�

േഭദഗതികളാണ് വ��ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളിെല േക�കെള സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി��തിന് വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാെര �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട �മതലക�

4535. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ�െട പദവിയി� നി�ി�മായ �മതലക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) എെതാെ� സ��ിഫി��കളാണ് ഒ� വിേ�ജ് ഓഫീസ� ന��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസറി� നി�ി�മായി�� �മതലക� നി�വഹി��തിന് പര�ാ�മായ സൗകര���

ന��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���ം അവിട�ളിെല

േജാലിഭാര�ിന�സരി�് ആവശ�മായ �ാ�ം ലഭ�മാേണാ;

(ഇ) ജന��  ഏ��ം ��ത�  ആ�യി�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�് ന�� േസവന��

െമ�െ��താ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(എഫ്) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട പദവി�ം ആ��ല���ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� �ിരം സ�േ�യ� ത�ിക

4536. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് തല�ി� �മി സംബ�മായ പരാതിക� �ടി വ�� സാഹചര��ി�

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� �ിരം സ�േ�യ� ത�ികക� ��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േടാറ�സ് സ�ദായം നട�ാ�ിയേ�ാ�  ഉ�ായ േന���ം േകാ���ം



വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം വിേ��കളിലാണ് േടാറ�സ് സ�ദായം നിലവി��ത്;

(ഡി) ഭാവിയി�  ഉ�ാകാ�� അതി��ി���ം,കേ��ം എ�ിവ ഒഴിവാ�വാ�ം സ�േ�

റി�ാ��ക�െട �ത�ത�ം,സം�ാന സ��ാരിന് സാ��ിക േന��ം ഉ�ാ��തിനാ�

സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം േടാറ�സ് സ�ദായം നട�ിലാ�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

ത�ീ�തട നിയമമ�സരി�� േഡ�ാ ബാ�് വി�ാപനം

4537. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പ�ായ�കളി�  േഡ�ാബാ�് വി�ഞാപനം െച�ി�ി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതിക�െട അധികാരം ത�ീ��ട നിയമമ�സരി�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇവ െവ�ം റിേ�ാ��ിംഗ് ഏജ�സിക� മാ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ത�ീ��ട നിയമമ�സരി�് സ�കാര� സംരംഭക�ം െപാ�ഗണ�ി� വ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ കല�േറ�ിെല ഫയ�ക�െട നിജ�ിതി

4538. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി� എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ഇ�വെര കാസ�േകാട് ജി�യിൽ

േസവനമ��ി� കള��മാ� ആെരാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് കള�േറ�ി�  എ� െസ��ക�െ��ം,ഓേരാ െസ�നി�ം എ� ഫയ�ക�

തീ��ാ�ാെത കിട��െ��ം,എ�കാലമായി ��ത ഫയ�കൾ

തീർ�ാകാെതയിരി��െവ�ം അവ ഏത് വിഷയ�മായി ബ�െ�� ഫയ�കളാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� �ളയകാല ധനസഹായം

4539. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െല �ളയം ബാധി�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�  താമസിേ��ി വ� േകാഴിേ�ാട്

ജി�യി� നി�� എ� േപ��ാണ്  10,000 �പ വീതം ധനസഹായം ന�കിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം ഗ� ലഭി� എ� േപ��് ര�ാം ഘ��ി�  ന�േക�  6,200  �പ ന�കാ�

ബാ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �ക ന�കാ� ബാ�ി��വ��് ആയത് എേ�ാ� ന�കാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��ക�െട �ന:സംഘടന/�പീകരണം

4540. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ��ക�െട �ന:സംഘടന,  �തിയ വിേ��ക�െട �പീകരണം എ�ിവ

നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേ��ക�െട �ന:സംഘടന�് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വിേ��കളിെല ശരാശരി ജനസംഖ� എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിേ��ക�െട �ന:സംഘടന�് േവ�ി ഏെത�ി�ം ക�ി�ിെയേയാ ക�ീഷേനേയാ

നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

���� വീ�ിൽ േദവസ�ാ�െട അേപ�

4541. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ലാ�റ് ൈ�ബ�ണ�  െ��ഷ��  തഹസീ�ദാ�  ഓഫീസി�  പ�യം ലഭി�വാനായി

അേപ� സമ��ി� േദവസ�, ���� വീട്, മീന�� താ��്, �റവില�ാട് വിേ�ജ്, മ��നാട്

എ�യാ��് പ�യം ന��വാ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�യം ലാ�റ് െ�ബ�ണ� െ�ഷ�� തഹസീ�ദാ� ഓഫീസ് നി��ലാ�ിയ��ലം ഇേ�ാ�

ഈ അേപ� ഏത് ഓഫീസിേല�ാണ് ന�കിയിരി��ത്;

(സി) ടിയാന് എേ��ം പ�യം ന��വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ലാ�ിയ േകാ�യം ലാ�റ് െ�ബ�ണ� െ�ഷ�� തഹസീ�ദാ� ആഫീസി�പകരം എ�്

സംവിധാനമാണ് ��ത ഓഫീസി�  ന�കിയിരി�� അേപ�കളി�  സ�ീകരി�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��കളിെല റീസ�െ� നടപടിക�

4542. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനനെ� എ� വിേ��കളി�  റീസ�െ� നടപടിക�  ���ിയാെയ�ത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ജി�,താ��് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �വാസിക�  ഉ�െ�െട��വ��് ത��െട േപരി�ം മാതാപിതാ��െട േപരി��� �മിെയ

സംബ�ി� വിവര�ൾ അറി��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം ഏ�െ���ിയാ�

സഹായകമാ�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) റീസ�േ� �കാര�� വിവര��  െപാ�ജന���് അറി��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ;ഇെ��ിൽ ഓ�ൈല� സംവിധാനം നട�ിലാ��ത് പരിഗണി�േമാ?

പാ��ടി�ിക

4543. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ക അട�ാ� �ാപന��െട�ം സംഘടനക�െട�ം പാ�ം റ�് െച�് �മി

തിരി�പിടി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി� പാ��ടി�ിക ലഭി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� �പ എ�് അറിയി�ാേമാ?

വിേ�േജാഫീ�കളിൽ ഔേദ�ാഗിക വാഹനം

4544. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേ�േജാഫീ�കളി� ഫീ�ഡ് പരിേശാധന നട��തിന് ഔേദ�ാഗിക വാഹനം

ലഭ�മാേണാ;ഇെ��ി�  ഏത് രീതിയിലാണ് ഓഫീസ�മാ�  വിേ�ജിെ� അതി��ിയിെല ��വ�

�ല�ളി�ം േനരി�് അേന�ഷണം നട��ത്;ഇതി��ാ�� െചല�ക� ഏെത�ി�ം രീതിയി�

ന���േ�ാ;

(ബി) മതിയായ ഔേദ�ാഗികവാഹന��  ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ സമയബ�ിതമായി അേന�ഷണം

���ിയാേ��ി വ�� സാഹചര��ിൽ അേപ�ക� ഉേദ�ാഗ��െട യാ�ാസൗകര�ം ഒ��ി

ന�േക�ി വ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിന് സഹായി�� സാഹചര�ം സ��ാ�  ഒ��ി ന�കാ�ത്

ഉേദ�ാഗ�െര അഴിമതി�ാരാ��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തി കാരണം മരി�വ�െട എ�ം

4545. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� �ളയകാല�് കാലവ�ഷെ��തി കാരണം എ�േപ��ാണ് ജീവ�

ന�മായെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� വീട് തക��് മരി�വ� എ�േപരാണ്; ഉ��െപാ�ലി� വീണ് മരി�വ� എ�േപരാണ്;

ഡാം �റ��കാരണം െവ��ി� ഒലി�േപായി മരണെ��വ� എ�യാണ്; െെവദ�തി േഷാേ��്

മരി�വ�െട എ�ം എ�യാണ് വ��മാ�ാേമാ?



നവേകരള നി��ാണ�മായി (റീബി�ഡ് േകരള) ബ�െ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

4546. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ�മായി  (റീബി�ഡ് േകരള)  ബ�െ��് റവന� വ��് നട�ിലാ��

പ�തിക�ം സ�ീകരി� നടപടിക�ം ജി�ാ അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നവേകരള നി��ാണ�മായി ബ�െ��് റവന� വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�ം സ�ീകരി�

നടപടിക�ം ആല�ഴ ജി�യിെല വിവിധ താ��ക�െട അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

കരിേ�ാല മലയിെല അനധി�ത നി��ാണ�െള സംബ�ി� അേന�ഷണം

4547. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കരിേ�ാല മലയി�  കഴി�വ�ഷം ഉ��  െപാ�ി  14  േപ�  മരി�

സംഭവെ� �ട��് അവി�െ� അനധി�ത നി��ാണ�െള സംബ�ി�് അേന�ഷണം

നട�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��് എ�തിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

�മി കേ�� േക�ക�

4548. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �മി കേ���മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�

രജി�� െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ ; ഇതിെ� ജി�ക� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ?

കേ�� �മി ഒഴി�ി��തിന് നടപടി

4549. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� ദൗത� സമയ�് ചി��നാലി� സ��ാ� ഏെ��� 70 ഏ�� �ല�് നി�ം 11.5

ഏ�� �മി റിയ� എേ��് ക�നി�െട െെകവശം എ�ിെയ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ി�  ��ത അേന�ഷണ�ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;



(സി) ഉ���േചാല, േദവി�ളം താ��കളി� സമാന രീതിയി�� �മി കേ��ം നട�തായ ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം �മി ഒഴി�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി കേ�� േക�ക�

4550. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇ�വെരയായി വിവിധ സ��ാ� �മി കേ�� േക�കളിലായി തീ��്

ക��ി�് എ� അളവ് �മി തിരിെക പിടി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കേ�� �മിക� തിരിെക പിടി��തിന് േകാടതികളി� നട� വ�� േക�ക� ഫല�ദമായി

ൈകകാര�ം െച�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� �മി കേ��ം സംബ�ി�് ഏ��ം ��ത� േക�ക� നട� വ�� ജി� ഏെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം െച��ാട് അരീ�ര��ിെല പ�യ വിതരണം

4551. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല െചക�ാട് അരീ�ര��ിെല 160-ഓളം വ�� താമസ�ാ�െട പ�യ

വിതരണ�ിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ���ീകരിേ����്;

(സി) ��ത �മിയി� ഇേ�ാ� എെ��ി�ം േ� ഉ�രവ് നില നി���േ�ാ;

(ഡി) പ�യ വിതരണം എ�് സാധ�മാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല വന�മി പ�യ��ം

4552. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല വന�മി പ�യ��ം പരിഹരി��തിനായി  16.1.2019  ന് റവന� വ��്

മ�ി�െട അധ��തയി� േച�� േയാഗതീ�മാന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 1977  ന് ��് വന�മി ൈകവശം വ�ിരി��വ��്,  സം�� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��്

ലഭ�മ�ാ� േക�കളി�,  1993  െല �േത�ക �മിപതിവ് ച�ം  6,7  എ�ിവ �കാര�ളള

നടപടി�മ��  പാലി�് പ�യം അ�വദി��തിന് നടപടി എ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;തീ�മാനി�ി�െ��ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) വന�മി പ�യവിതരണ�ിന് തട�മായി നിലനി��� ഏെത�ി�ം സ��ാ� ഉ�ര�െ��ി�



അത് േഭദഗതി െച�് �തിയ സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാ� റിസ�േവായറിന് സമീപം അ�ച�ല �േദശ�് താമസി��വ��് പ�യം

4553. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� െന�ാ� റിസ�േവായറിന് സമീപം അ�ച�ല �േദശ�്

താമസി��വ��് പ�യം ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി�വ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ച�ല �േദശ�് താമസി�� ആ��ാ��് പ�യം ലഭി�ാ�തിനാ� വ� �യവി�യം

നട�ാേനാ േലാെണ��ാേനാ കഴിയാ� �ിതി പരിഹരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) തട���  മാ�ി അ �ച�ല �േദശവാസിക��് �ിര പ�യം ലഭ�മാ�ി ന���തി��

നടപടിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ���ഴ െെകവശ�മി�് പ�യം

T 4554.�ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� േപ��് െെകവശ�മി�് പ�യം

ന�കിയി�െ��് ജി�തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;  പ�നംതി�,  േകാ�യം ജി�കളിലായി

വ�ാപി�കിട�� െപാ���ഴ വനേ�ാട് േച��കിട�� െെകവശ�ാ�െട �മി�് പ�യം

ന���തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനാതി��ി നി�യി� ജ��് �റ�് താമസി��വ��് ��് തല�റ കഴി�ി�ം പ�യം

ന�കാ� കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റവന� മ�ി�െട സാ�ിധ��ി� േച�� േയാഗം പ�യം ന�കാ� തീ�മാനെമ��ി�ം ഇേതവെര

അത് നട�ാ�ാതിരി�ാ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  വനേമഖലേയാട് േച��് ജ��് �റ�്

താമസി��വ��് പ�യം ന�കാ�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�വ മ�ല�ിെല ക�ഷക��ം ക�വട�ാ��ം ന�പരിഹാരം

4555. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി� �ളയം �ലം ജീവേനാപാധി തെ� ന�െ�� ക�ഷക��ം ക�വട�ാ��ം

ന�പരിഹാരം ന��വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത മ�ല�ി�  േറാഡ് �റേ�ാ�ി�ം മ�് �റേ�ാ� �ല�ളി�ം താമസി��

�ളയബാധിത��് �തിയ ഭവനം നി��ി�് ന��വാ�  �ളയാന�ര പ�തിയി�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ് ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

4556. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയ േറാഡ് ���ിക�െട

നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;  മല�റം ജി�ാകള��  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�ല�ി�  2016-2017,  2017-2018,  2018-2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  അ�വദി�

േറാ�കളി�  എ�െയ�ം ���ിയാ�ിയി��്;  വ��മാ�േമാ;  ഈ േറാ�ക�െട

നി��ാണ�� ���ിയാ��തിന് കള�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ളയ �രിത�ി� �ാഥമിക ആശ�ാസ �ക ലഭി�ാ�വ�

4557. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ �രിത�ി� �ാഥമിക ആശ�ാസ �കയായ പതിനായിരം �പ െച��� മ�ല�ിെല

ചില��് ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ചികി�യി�  ആയി��വ�ം േജാലി

സംബ�മായി �ല�ി�ാ�വ�ം എ�ാ� അ�ീ� അേപ� സമ��ി�ി��വ�മായ ഇവ��

�ടി ഈ �ക ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ ജി�യിെല �ളയനാശന���

4558. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�് മാസ�ി��ായ �ളയ�മായി ബ�െ��് റവന�വ��് ആല�ഴ ജി�യി�

നട�ിയ �വ��ന�� താ��് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ നാശന��� കണ�ാ�ിയ മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളയ നാശന���  കണ�ാ��തിന് താ��്,  വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�  സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� സമിതിയി� ഉ�െ��വ� ആെര�ാമാണ്;ആല�ഴ ജി�യിെല ഇതിെ�

�മതല�ാ� ആെരാെ�െയ�് താ��്, വിേ�ജ് അടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  �ളയ�രിതാശ�ാസം ലഭി�ാ�വ��ം ലി�ി�  ഉ�െ�ടാ�  അ�ഹരായവ��ം

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



�ളയബാധിത �േദശ�ളിെല �നരധിവാസ �വ��ന��

4559. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം ഉ�ായി�് പ�മാസം പി�ി�ി�ം �നരധിവാസ �വ��ന��

എ�െമ�ിയി�ി� എ�ത് വ�തയാേണാ ;

(ബി) �ളയ�ി� വീട് ന�െ�� ��ംബ�� ഇേ�ാ�ം ക�ാ�കളി� കഴി�� എ�ത് വ�തയാേണാ ;

���, ഇ��ി, വയനാട് ജി�കളി� ക�ാ�കളി� കഴി�വെര മാ�ി�ാ��ി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയബാധിത��� പതിനായിരം �പ�െട ധനസഹായം ലഭ�മാ��തി� ര�് ദിവസം വീട്

െവ��ിലായിരി�ണം എ� മാനദ�ം ��ി�െച�വി�  വീ�ക�� ഇ��ി,  വയനാട്

േപാ�� മലേയാര ജി�കളിെല ജന�േളാ�� ക�� അനീതിയാണ് എ� ആേ�പം

പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

�ര�നിവാരണ �വ��ന��

4560. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ായ �ളയം കന� നാശന��ം �രിത�ം വ��ിയ സാഹചര��ി�

�ര�നിവാരണ �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി ആവി�രി�ി�� �തന

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര� �തിേരാധ�ി�� അടി�ാന സൗകര���  വികസി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ര� �തിേരാധ �വ��ന�ളി� കാര��മത ൈകവരി��തിനായി അതാത് �േദശ�ളിെല

ആ�ക��് ആവശ�മായ പരിശീലനം ന���തിന് ആപതാ മി� എ� േക�ാവി�ത പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ര� സാധ�തക�  സംബ�ി�് ��റിയി�ക�  ന���തി�� സംവിധാനം ��ത�

ഫല�ദമാ��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ൈക�മംഗലെ� കടേല�ം തടയാൻ നടപടി

4561. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏ��ം വലിയ തീരേദശ മ�ല�ളിെലാ�ായ ൈക�മംഗലം മ�ല�ിെല

എറിയാട്,  എടവില�് എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിെല തീര�േദശ�ളി� നിര�രമാ��ാ��

കട� േ�ാഭ�ം കടേല��ം �ല��ാ�� ���ൾ സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കട�േ�ാഭം �ലം വീ�കൾ തക�ക�ം ഇ�ര�ി�� ��തി�രത�ി� വിേധയമാ�ക�ം

െച� എടവില�്,എറിയാട് എ�ീ പ�ായ�കളി�  ,കഴി� ��് വ�ഷ�ാലം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ന�െ�� എ� വീ�ക��് ന�പരിഹാരം ന�കി  ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;ഭാഗിക�ം ����മായി വീട് ന�െ��വ��് വീട് ലഭ�മാ��തിന് സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഭാഗ�് �േത�കമാ��ാ�� കടേല�െ��റി�് ശാ�ീയമായ പഠനം നട��തി�േവ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�പേയാഗി�� ���ിക�

4562. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� ഇേ�ാ� റിവ� മാേനെ��് ഫ�് എ� �പയാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� 2018-19 വ�ഷ�ി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െചലവഴി� �ക,

���ിക� എ�ിവ മ�ലം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വാഴ�ാട്, ചീേ�ാട്, വാഴ�� �ാമപ�ായ�കളി� ചാലിയാറിെ� കര ഇടി�് ഭീഷണിയായി�ം

അവ െക�ി സംര�ി��തിന് േവ�ി റിവ�മാേനെ��് ഫ�് ലഭ�മ�ാ�തിെ� കാരണം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വാഴ�ാട്,  ചീേ�ാട്,  വാഴ�� പ�ായ�കളി� ചാലിയാറിെ� തീരം െക�ി സംര�ി��തിന്

മേ�െത�ി�ം പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

4563. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം  2016-17,  17-18,  18-19  എ�ീ

സാ��ികവ�ഷ�ളിലായി റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയി�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  അംഗീകരി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ���ിക�

4564. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  റിവ�

മാേനെ��് ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ഓേരാ

���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല റിവർ മാേനജ് മ�് ഫ�്

4565. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  റിവർ മാേനജ് മ�്

ഫ�ിൽ ഉ�െ���ിയ പ�തിക� ഏെത�ാം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ�െയ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ആ�.എം.എഫ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� മാനദ���  ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; എെ��ാം ���ികളാണ് ആ�.എം.എഫ്. ഉ�െ����ത്; വ��മാ�േമാ?

��� - �േ��ര േറാഡ് വികസന�ി�� �ലം ഏെ���്

4566. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� -  ��ി�റം സം�ാന പാത�െട ഭാഗമായ ��� -  �േ��ര േറാഡ് വികസന�ി��

�ലം ഏെ���മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����തിന് ��ടമക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�� �ക സ��ാ�

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� സാഹചര��ി� �മി ഏെ���� നടപടിക� എ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

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

4567. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കി�ബി പ�തി �കാര�� ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല എസ്.എ�  ജം�ഷ�-

�േ�ാ� േറാഡിെ� വികസന �വ��ന���ാവശ�മായ �മി ഏെ����തിേല�ായി റവന�

വ��ിന് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി ഏെ���� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് �േത�ക ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�

സംഘെ� നിേയാഗി�േമാ ;

(ഡി) എ�േ��് �മി ഏെ���� ���ിയാ�െമ�്അറിയി�േമാ?

ക�ാട് മിനി േ�ഡിയം നി��ി��തിന് നടപടി

4568. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ�െട ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് ക�� താ��ി�, റീ.സ.2015�െ�� 74

െസ�് �റേ�ാ�് �മിയി� ക�ാട് മിനി േ�ഡിയം നി��ി��തിന് ഉപേയാഗാ�മതി റവന�

വ��ി�  നി�് ലഭി��തിനായി  26/10/2018  �  ന�കിയ അേപ�യി�  നാളി�വെര

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി  10.12.2018  െല  366/�3/2018  റവന� ന��

ക�ി�െട ക��  ജി�ാ കള�േറാട് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�  ആവശ�െ��ി��ത്

സമ��ി�ി�െ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� ക�� ജി�ാ കള�േറ�ി�� DC KNR/292/19/L4 ന�� ഫയലി� അ�്

മാസ���് േശഷ�ം സ��ാരിേല�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�തി�� കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�� താ��ി� ഈ വിഷയ�ി� നിലവി�� ഫയലി� �ഴാതി വിേ�ജ് ഓഫീസ� ഈ �മി

ക�ാട് േ�ഡിയം നി��ി��തിനാ�� ഉപേയാഗാ�മതി റിേ�ാ��് ന�കിയി�െ��ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��ളം-േതവര പാലം �ലം ഏെ���്

4569. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി പ�തി �േഖന നട�ിലാ�� ��ളം-േതവര

പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം ഏെ����തി�� അേപ� റവന� വ��ി�

ലഭി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ഈ �മി ഏെ���� ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



സ��ാ� �മി�െട കേ����

4570. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �മി�െട കേ����  തട��തിന് േകരള �സംര�ണ നിയമ�കാരം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �മി കേ��ം കെ��ി തട��തിന് റവന� ക�ീഷണേറ�ി� �പീകരി� േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ�

�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത െസ�ിെ� ഇടെപട�  കാരണം എ� കേ����

ഒഴി�ി�വാ� സാധി� എ�റിയി�േമാ;

(സി) െകാ�ം, പ�നംതി�, േകാ�യം, ഇ��ി ജി�കളിലായി ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷ� ക�നി�ം

അവരി� നി�ം അനധി�തമായി �മി വാ�ിയവ�ം ൈകവശം വ�ിരി�� 38000�ി� പരം

ഏ�� �മി തിരി�് പിടി��തിന് സ��ാ� സിവി� േകസ് ഫയ� െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ൈഹേ�ാടതി വിധി വ�ി�് ഒ� വ�ഷം കഴി�ി�ം ഇ�ാര��ി�  അമാ���ാ��ത്

എ�െകാ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �മി�െട കരം സ�ീകരി�വാ� തീ�മാനി�തിെ� സാഹചര�െമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

��വാ�� േപാലീസ് േ�ഷന് �മി

4571. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വാ��  േപാലീസ് േ�ഷന് �മി ലഭ�മാ��തിന് ���  ജി�ാ കള���് േപാലീസ്

അധികാരികളി� നി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�

4572. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  െവളളെ�ാ��ി�  തക�� ഏെത�ാം �ാമീണ േറാ�ക��ാണ്

2018-19 വ�ഷ�ി� ഫ�് അ�വദി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇൗ �വ��ിക� ഓേരാ�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?



�ളയം �ലം ഉ�ായ നാശന���

4573. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി�  കഴി� �ളയം �ലം ഉ�ായ നാശന����് സഹായധനം

ലഭി��തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��് എ�് പറയാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�േപർ�് സഹായധനം അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�ക� ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ നശി�� സംബ�ി� അേപ�ക� എ� എ�ം ലഭി�;

(ഡി) ഇതി� എ� എ��ിന് സഹായം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി

4574. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മാന�വാടി മ�ല�ി�  അ�വദി�

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിക�െട ��വ�  ഗവ�െമ�് ഉ�ര�ക�െട�ം പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� അ�വദി� ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

�ളയാന�രം സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

4575. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� �ളയ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� �താര��ം എ�ാ

വിഭാഗം ജന���ം �േയാജന�ദ�മായി��െവ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) �ളയ�മായി ബ�െ��് നാശം സംഭവി� വീ�ക�െട ഡിജി��  അടി�ാന വിവരേശഖരണം

നട�ിയതി�  വ� പാക�ിഴ �ലം വ�ാപക പരാതി വ�തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  അത്

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�ര ധനസഹായമായ പതിനായിരം �പ േപാ�ം ലഭി�ാ� ആയിര��  ഇേ�ാ�ം

പരാതി�മായി ഓഫീ�കളി� കയറി ഇറ�� �ിതിവിേശഷം എ�കാരമാണ് ഉ�ായെത�്

അേന�ഷി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ഡി) �തിപ� േനതാവ് വഴി സമ��ി�െ�� പരാതികളി�  സമയബ�ിതമായി തീ�മാനം

എ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



ക�ഷകർ�്അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ന���തിന് നടപടി

4576. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി� നില�� താ��ി� ക�വാര��് �ാമപ �ായ�ിെല പല

ക�ഷക��ം അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം ലഭി�ി� എ�ത് ��യിെ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ിടി�ി�  കാരണം വീ�കാെര വിേ�ജ് അധി�ത�  ഒഴി�ി�തിനാ�  വീ�ി�  ആ�താമസം

ഉ�ായി��ി� എ�് പറ �് േ�സി മാത� എ� ക�ഷക�ം വീടിെന �ഷി ആവശ��ി��

ഉപകരണ��  േശഖരി�� േ�ാ�  ആെണ� കാരണം പറ�് െക.ജി.േജാസഫ് എ�

ക�ഷക�ം ആ��ല��ൾ നിേഷധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പരാതിക�  �േത�കം പരിേശാധി�് അ�ഹതെ�� ആ��ല�ം ��ത ക�ഷക��്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ി താ��ിന് സ��മായി ഒാഫീസ് െക�ിടം

4577. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി ആരംഭി� ഇ��ി താ��ിന് സ��മായി ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ��ി താ��് ഓഫീസ് െക�ിടനി��ാണ�ിന്,ജി�ാ പ�ായ�ി�  നി�ം �ലം

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  വാഴേ�ാ�ി�  �വ��ി�� താ��് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ�റ ഉടമ�ാവകാശം

ആ�െട േപരിലാണ്;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��് വിേ��ക�െട വിഭജനം

4578. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് വിേ��കൾ വിഭജി����ലം െപാ�ജ�ൾ�് മിക� േസവനം േവഗ�ി�ം �ത�മാ�ം

ലഭ�മാ�െമ� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സർ�ാരിെ� ��ാം വാർഷിക�മായി ബ�െ��് ��് വിേ��കൾ വിഭജി�� കാര�ം സർ�ാർ

പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��് വിേ��കൾ വിഭജി���മായി ബ�െ��് സം�ാന�് എ� �തിയ വിേ�ജ് െക�ിട�ൾ

നിർ�ി�ി��്;  ഉെ��ിൽ അവ ഉപേയാഗ��ന�മായി നശി�� കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ിടം ലഭ�മായ ��് വിേ��കളിൽ അടിയ�രമായി ജീവന�ാെര നിയമി�� കാര�ം



നാളി�വെര പരിഗണി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് െക�ിടം

4579. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക�ിടമി�ാ� എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��ം െക�ിട സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

���യം വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

4580. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���യം വിേ�ജ് ഓഫീസിനാ�� െക�ിടനി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�െ��ിൽ അതി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പ��� താ��് ഓഫീസി� വാഹനം

4581. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� പ���  താ��ി�  ഓഫീസ് �വ��ന���ായി വാഹനം

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നടപടിക� ഏത് വെര ആെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  പ���  താ��ി�  �തിയ വാഹനം അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� േക�ീകരി�് മിനി സിവി�േ�ഷ�

4582. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  േക�ീകരി�് മിനിസിവി�  േ�ഷ�  ആരംഭി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് നിലവി��

ഫയലിെ� അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) മിനി സിവി�  േ�ഷ�േവ�ി ഏെത�ി�ം �മി കെ��ിയി�േ�ാ;േകാ���  നഗരസഭ ഇ�



സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ണി�റ മിനി സിവി� േ�ഷ�

4583. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മിനി സിവി�  േ�ഷനിെല അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�തക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട ലി�് �ാപി�ാ���ല�� ��ി��് പരിഗണി�് ലി�് �ാപി��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�ണെമ�് ഏെത�ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ലി�് �ാപി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത മിനി സിവി� േ�ഷനി� വ�� െപാ�ജന���ം ജീവന�ാ��ം ��ത� അടി�ാന

സൗകര��� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ��മാ�െട േവതനം

4584. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ��മാരായി ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി

െച�വ�ി��വ��് േവതനം ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വ� താ��ിെല വിവിധ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��ത ജീവന�ാ��് �ടി�ികയായിരി��

േവതനം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം

4585. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േജാലിഭാരം പതി�ട�് വ��ി�ി�ം പതി�ാ�ക��് ��� �ാഫ് പാേ��ം അടി�ാന

സൗകര���മായി �ടേര�ി വ��ത് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വ��നെ� �തി�ലമായി

ബാധി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാര��മമായ ഓ�െെല� േസവന�ി�� സാേ�തിക സൗകര��� ഇതിനകം എ�ായിട�ം

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� കാര���  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്

;വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരെ� �റി�് എെത�ി�ം ക�ീഷ�ക�  ഇതിനകം പഠനം



നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ക�ീഷ�ക�; എെ�ാെ�യാണ് ��ത ക�ീഷ�ക�െട

�ധാന ശിപാ�ശക� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� നട�ാ�ിയ ശിപാ�ശക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസർമാ�െട ശ�ള െ�യിൽ

4586. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20.01.2016  -െല ജി.ഒ.(പി)  നം.  07/2016/ഫിൻ.ന�ർ സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാര��

ശ�ള പരി�രണ�ിൽ സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീസർമാ�െട ശ�ളം  01.07.2014

�ാബല��ിൽ 29200-62400 എ� നിര�ാ�ി �നർനിർ�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ നിലവിൽ വിേ�ജ് ഓഫീസർമാർ�് ��ത നിര�ിലാേണാ ശ�ളം

അ�വദി��ത്;അെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫിസർ ത�ികയിേല�് നിലവിൽ �ാന�യ�ം ന��േ�ാ;ഉെ��ിൽ അവർ�്

29200-62400 എ� നിര�ിലാേണാ ശ�ളം അ�വദി��ത്;ഇെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�േ�യ� േ�ഡ് 2 ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4587. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ി� സ�േ�യ� േ�ഡ് 2 ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി റിേ�ാ��്

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ അ�കാരേ�ാടിെ� നവീകരണപ�തി

4588. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ി�  കി�ബി പ�തി �കാരം നട�� അ�കാരേ�ാടിെ�

നവീകരണപ�തി�െട ഭാഗമായി േതാടിെ� അതി��ി അള�തിരി�് ന�കണെമ� അേപ�

റവന� വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എെ��് അറിയി�േമാ;  നാളി�വെര ഇതി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ �വ��നം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;എ�ി�

എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് അറിയി�േമാ?



െചറിയ നി��ാണ �വ��ന���് എ�.ഒ.സി.

4589. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളള�വ�, ആനവര�ി,  െെബസ�വാലി �ട�ിയ വിേ��കളി�  പ�യം കി�ിയി�ളള

ക�ഷക�െട �മിയി�  നി��ാണ �വ��നം നട��തിന് ജി�ാ കള��  എെ��ി�ം

നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െചറിയ നി��ാണ �വ��ന���് റവന� വ��ിെ� എ�.ഒ.സി.  േവണെമ� നിബ�ന

െകാ�വ�ത് ക�ഷക��് ��ി��് ഉ�ാ�ിയി�ളള സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ി�

�ന:പരിേശാധന നട�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല വിേ��കളി� റീസ�േ� നടപടിക�

4590. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി� റീസ�േ� നടപടിക� ���ിയായി��്;

(ബി) റീസ�േ� നടപടിക�  ���ിയാകാ� വിേ��കളി�  അത് ���ിയാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് റവന� ഓഫീസ് ആ���മായി ബ�െ��് വയനാട് ജി�യിെല

ഏെത�ാം വിേ��ക��് നവീകരണ�ിന്/െക�ിടനി��ാണ�ി�മായി ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��്; ഇതിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കരമ�് നീ�ം െച��തി�� നടപടി

4591. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��ിെല �ട��  വിേ�ജി�  േ�ാ�്  23-�  ഉ�െ�� േഡ� ബാ�ി�  ഉ�െ��

�ല�് കരമ�് നിേ�പി�ക�ം ആയതിെന �ട��് ��ത �ല�ിന് സമീപ�് �ഷി

െച� െകാ�ിരി��ിടേ��� ജല നി��മന മാ���� തട�െ��ി��തായി നാവായി�ളം

�ഷി ഓഫീസ� വ��ല തഹസി�ദാെര േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) അറിയി�െവ�ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േഡ�ാബാ�ി� ഉ�െ��ി�� �േദശ�് നിേ�പി�ി�� കര മ�് നീ�ം െച��തി�� നടപടി

ത�രിതെ���േമാ?

ഇ��ി ���ം സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�



4592. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��ിയിെല ���ം സംബ�ി� നിേവദിതാ പി. ഹര� ഐ.എ.എസ്. ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��്,

�ീ.  ബി� �ഭാക� ഐ.എ.എസ്.  �മി മലയാളം ഡയറ�റായിരിെ� ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��്,

�ീ.  രാജമാണിക�ം ഐ.എ.എസ്.  ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��് എ�ിവ�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�േമാ?

�മി�െട ഉടമ��

4593. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  താ��ിെല ���റ വിേ�ജി�  േ�ാ�്  95,  റീസ�െ� ന��  342/1  �മി�െട

ഉടമ�� ആരാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി�് �നി�തി അട�� ആ�െട േപ�ം വിലാസ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �മി�െട വി�ീ��ം എ�യാെണ�ം കഴി� ഇ�പത് വ�ഷ�ിനിടയി� ��ത �മി

െെകമാ�ം െച�ി�െ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി താ��ിെല �ാഫ് ക�ാ�േ��കൾ

4594. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി താ��ിെല എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �ാഫ് ക�ാ�േ��കൾ ഉെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാന�വാടി താ��ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാർ�ായി പണി ���ിയാ�ിയ �ാഫ്

ക�ാ�േ��കളിൽ ൈവദ�തി,  െവ�ം �ട�ിയ സൗകര��ൾ ലഭ�മാേണാ;  അെ��ിൽ ആയവ

അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ?

ക�നാഗ��ിയി� റവന� വ��് പിടിെ���� വാഹന�� ��ി��തിന് നടപടി

4595. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി�  റവന� വ��് പിടിെ���� വാഹന��ം െജ.സി.ബി�ം മിനി

സിവി�േ�ഷ�  പരിസര�് ��ി����ലം െപാ�ജന����ാ�� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ��ി�ിരി�� വാഹന��  സംബ�ി� േക�ക�  േവഗ�ി�  തീ��ാ�ി

വി�െകാ��കേയാ,  ദിവേസന ആയിര�ണ�ിന് െപാ�ജന�െള�� ഇവിെട നി�ം മാ�ി

മേ�െത�ി�ം െപാ��ല�് ��ി�കേയാ െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്



അറിയി�േമാ?

കിഴേ�േ�ാ�യിെല അനധി�ത കേ��ം

4596. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴേ�േ�ാ�യിെല ബസ് കാ�ിരി�് േക��ിന് പരിസര�ളള ക�വട�ാെര ഒഴി�ി�േ�ാ�

80  ച.  അടി വി�ീ���ളള ബ�ക�  വാടക�രാ�  �കാരം ന�കാ�  തീ�മാനി�  16

ക�വട�ാ� ആെരാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെര മാ�മാേണാ �നരധിവസി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;ഇവ�െട �നരധിവാസ���ി

എേ�ാ� നട�െമ�റിയി�േമാ;

(സി) �നരധിവാസം നട�ിയി�് മാ�േമ േകാ�മതിലിന് ���ളള അനധി�ത െക�ിട�� െപാളി�് മാ�

എ� ഗവ�െമ�് നിലപാട് നിലനി���തിനാ� േകാ�മതി� അനധി�ത കേ���ാരി� നി�്

എേ�ാ� ഒഴി�ി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അനധി�ത�ാെര ഒഴി�ി��തി� മാ�ഷിക പരിഗണന ന�േക� എ� േക�ക�െ��ാണ്

കെ��ിയിരി��ത്;ഇവ��് �േത�ക പരിഗണന ന���തിന് ഉപേദശം ലഭി�ത് എവിെട

നി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഗവ�െമ�് �ലം ൈകേ�റി ക�വട�ാപന��ം താമസസൗകര��ം ഒ���വ��്

ഗവ�െമ�് ചിലവി�  മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി �നരധിവാസ നടപടിക�

ൈകെ�ാള���േപാെല ഭവനരഹിത�ം ജീവിതമാ��മി�ാെത ക�െ���വ�� �ടി ടി

സഹായം വ�ാപി�ി�് ന�കാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ?

സ�യം െതാഴി� ന�പരിഹാരം

4597. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�യം െതാഴിലി�  ഏ�െ��വാ�� അേപ� സമ��ി�് വ�ഷ��  കഴി�ി�ം അ�മതി

ന�കാ�തിനാ�, �ീ.സദാന��, െലനി െലയം വീട്, േച�ാട്, ആല�ഴ എ� വ��ി�് 2.5

ല�ം �പ ന�പരിഹാരം ന�കണെമ�് 2017 ആഗ�് ��ാം തീയതി േദശിയ മ�ഷ�ാവകാശ

ക�ീഷ� ഉ�രവി�തിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ആല�ഴ ജി�ാ കള�േറ�ിെല െക2/28042/18 ഫയലി� തീ�മാനം ൈവ��

സാഹചര�െമ�ാണ്;

(സി) സദാന�ന് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ�  വിധി� �കാര�� ന�പരിഹാരം അടിയ�രമായി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�മാലി വിേ�ജി� െഫയ� വാല� നിര�്



4598. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  അ�മാലി വിേ�ജി�  െഫയ�  വാല� നിര�് സമീപ വിേ��കെള

അേപ�ി�് ഇര�ിയിലധികമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

അ�മാലി, കാലടി, ���� പാറ�ടവ്, ക���ി, ആ�വ, െന��ാേ�രി എ�ീ വിേ��കളിെല

നിര�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി വിേ�ജിെ� പരിധിയി� നി�ം 01.01.2010 �ത� െഫയ� വാല� സംബ�ി� എ�

പരാതികളാണ് എറണാ�ളം ജി�ാ കള���് ലഭ�മായി��ത് ഇതി�  എ� പരാതികളാണ്

തീ��ാ�ാ� ബാ�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി വിേ�ജി�  നി�ം െഫയ�  വാല� സംബ�ി� പരാതിക�െട എ�ം ���തിെ�

കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മാലി വിേ�ജി� െഫയ� വാല� നി�യി�തിെല അപാകത പരിേശാധി�് ശാശ�ത പരിഹാരം

കാ��തിന് ലാ�് റവന� ക�ീഷണെറ �മതലെ���ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഐ.എ.ൈവ,  ൈലഫ്,  �ളയ �നരധിവാസം �ട�ിയ പ�തിയി� �ണേഭാ�ാ���് ഒ�

െസ�് �മി വാ��തിേനാ വി���തിേനാ അ�മാലിയിെല സാധാരണ�ാ��് കഴിയാ�

അവ���തിനാൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

ഈരാ�േപ�യി� മിനി സിവി� േ�ഷ�

4599. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�േപ�യി�  മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����ത് സംബ�ി�് റവന� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

െെ� ഓവ� നി��ി��തിനായി �ലം ഏെ���്

4600. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി ജസീല ജം�ഷനി�  െെ� ഓവ�  നി��ി��തിനായി മേ�രി വിേ�ജിെല  520.8

ച�ര�മീ�� �ലം ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് റിവിഷ�  സ�െ� നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

കാലതാമസ�ി�� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റീ സ�െ� റിേ�ാ�ഡി� വ�ി�� വ�ത�ാസം നാളതീകരി�് റി�ാ�ഡി� ആവശ�മായ േഭദഗതി



വ��ി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� മല�റം സ�െ� െഡപ��ി ഡയറ�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് സ�െ� െഡപ��ി ഡയറ��  ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ാ�  ഏത് ഉേദ�ാഗ�െനയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

സർേ� �േരഖാ വ��ിെല സർേ�യ� ത�ികക�െട എ�ം

4601. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർേ� �േരഖാ വ��ിൽ ആെക സർേ�യ�െട എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഏത്

വ�ഷം �തലാണ് നിലവിെല സർേ�യ� ത�ികക� നിലവിൽ വ�ത്; അതി� �ൻപ് സർേ�യ�

ത�ികക�െട എ�ം എ�യായി��;

(ബി) �ടർ�ാ�മതി ആവശ�മായ സർേ�യ�മാ�െട ത�ികക�െട എ�ം എ�; അതിൽ എ� േപർ�്

�ടർ�ാ�മതി ന�ിയി��്;

(സി) സം�ാന�് ആവശ�മായ സർേ�യർമാർ നിലവി�െ��് സർ�ാരിന് േബാധ��േ�ാ  ;

സർേ�യർമാർ െചേ�� േജാലികളായ �മി അതിരിടൽ,  �മി ഏെ���ൽ േജാലികൾ,പ�യ

സംബ�മായ  (തീരേദശ പ�യ�ൾ ഉൾെ�െട)അള�കൾ,അ�  സർേ�ഡ് ലാ�റ് അളവ്

എ�ിവ സമയ� നട�ാെത തടസെ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ആയത്

പരിഹരി��തിന് �തിയ സർേ�യർമാ�െട ത�ികകൾ ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഒാേരാ വിേ�ജിേല�ം ഒാേരാ സർേ�യർമാെര വീതം നിയമി� േടാറൻസ് സംവിധാനം

നട�ാ��തിെന��ി ആേലാചി�ി�േ�ാ;  േടാറൻസ് സംവിധാനം നട�ാ��േതാ��ടി വ�ഷം

1000 േകാടിേയാളം റവന� വ�മാനം ലഭി��തിെന��ി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഈ

പഠനം നട�വാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േടാറ�സ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തര�ി�� തടസം ഉ�തായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയ� നട�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�േ� �േരഖ വ��ിെല സ�േ�യ� ത�ികക�

4602. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�േ� �േരഖ വ��ി�  സ�െവയ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ്

നിലവി��ത്;സ�േ�യ� ത�ികക� െവ�ി�റ�ി�െ��ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�േ� �േരഖ വ��ി�  ആവശ��ിന് സ�േവയ�മാ�  ഇ� എ�� കാരണ�ാ�  സ�േ�

നടപടിക�  �ട�� സാഹചര�ം �ട��യായി ഉ�ാ��ത് സ��ാരിെ�



��യി�െപ�ി�േ�ാ;�സ�േ� വ��ി�  സ�േ�യ�മാ�െട ത�ികക��് �ട�  അ�മതി

ന�കാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇത് വ��് തല�ിെല പഠന���്

വിേധയമായി�ാേണാ �റവ് വ��ിയി��ത്;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� വിവിധ വികസന �വ��ന��െട ഭാഗമാ�ം വ��ിപരമായ

വ�വകക�െട ത����  പരിഹരി��തി�ം േകാടതി ഉ�െ�െട സ�േ� വ��ിെന

ആ�യി��തിനാ�  സ�േ�യ�മാ�െട ത�ികക�  െവ�ി�റ��ത് �ലം ഇ�ാര��ി�

��ത� സ�ീ�ണത ഉ�ാ�െമ� കാര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) സ�േ� �േരഖ വ��ിെല  942  ത�ികക�െട �ട��ാ�മതി�െട നി�േ�ശം പരിേശാധി�തി�

േശഷം ഇവയി� 635 ത�ികക� അധിക ത�ികകളായി കണ�ാ�ിയതി� ധനകാര� വ��ിെ�

അംഗീകാര�േ�ാ;

(ഇ) സ�േ� �േരഖ വ��ി� നിലവി� താ��ാലിക അടി�ാന�ിേലാ വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�ിേലാ

സ��യ�മാ� േജാലി െച��േ�ാ;ഉെ��ി� ഇതി�� സാഹചര�ം എ�ാണ് ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� റീസ�െ� നടപടിക�

4603. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  റീസ�െ� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എേ�ാ�

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീസ�െ�യിെല അപാകത ��ി�ാണി�ത് പരിഹരി�ാ�  െെവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  എ� അേപ�കളാണ് തീ��് ക�ി�ാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

വ� േപാ�വരവ് അേപ�യിെല കാലതാമസം

4604. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കണയ�� താ��് മണ��ം വിേ�ജ് ഉദയംേപ�� കരയി� തരാതരം വീ�ി� �ീ.െസയിം.

വി.എസ്. വാ�ിയ വ� േപാ�വരവ് െച�കി��തിനായി െച�് വിേ�ജാഫീസ��് അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അേപ� ന�കിയ തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടിയാ�  വ� േപാ�വരവ് െച� കി��തിനായി  21/01/19-�  ൈവ�ം തഹസീ�ദാ��്

അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ അേപ�യി�  5  മാസമായി�ം നടപടി ���ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ� േപാ�വരവ് െച� ന��� കാര��ി� ചില ഉേദ�ാഗ�� അലംഭാവം കാണി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ?



�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�െട മാനദ��ളി�� മാ�ം

4605. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�െട മാനദ��ളി�  േക�സ��ാ�  എെ��ാം �ധാന

മാ��ളാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;  ഇ��ലം സം�ാന�് ഏകേദശം എ� േപരാണ്

ഭവനപ�തികളി� നി�് �റ�ാ�െമ�് ക�തെ���ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഈ പ�തിയി� നി�ം �റ�ാ�� ഭവനരഹിതെര സഹായി��തിന് സം�ാന

സ��ാ� എെ��ാം പരിഹാര മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ാ� േപ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� �തിയ േ�ാജ�ക�

4606. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭവനനി��ാണ വ��് ഏെത�ി�ം �തിയ

േ�ാജ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് എെ��ാം േ�ാജ�കളാണ് നട�ിലാ�ിവ��ത്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഭവനനി��ാണ വ��ിെ�റ ഗ�് ഹൗ�ക�

4607. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� ആ�ാന ഒാഫീസി� സമീപ�ളള ഗ�് ഹൗസി�  സാധാരണ

ജന���ം,  ജന�തിനിധിക��ം,  സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���ം �റിക�  ലഭി��തി�ളള

നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭവനനി��ാണ വ��ിന് സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളി�  ഗ�് ഹൗ�ക�  ഉ�്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� െചയ�മാ�ം േബാ�ഡ് െമ��മാ�ം ആെര�ാമാണ്

;വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �ന:സംഘടന

4608. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  29-03-2019-  �  �ടിയ വ��് െസ��റിമാ�െട

േയാഗ�ി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ��ം ഭവന വ��ിെ��ം �സ�ി ഇ�ാതായതിനാ�

അവ നി��ലാ��ത് സംബ�ി�് റിേ�ാ��് ന�കാ�  പി.&  എ.ആ�.ഡി.  �ി�സി��

െസ��റിെയ�ം ഭവന വ��് അഡീഷണ� ചീഫ് െസ��റിെയ�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

ഇവ നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ� പ�തികേളാ തനത് നി��ാണ പ�തികേളാ ഇ�ാെത നി��ീവാവ�യി�  �ട��

േബാ�ഡിെന �ന:സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെന ഏെതാെ� �തിയ �മതലക�  ആണ് ഏ��ി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��് സമ� ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4609. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ സമ� ആേരാഗ�

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �ടി

ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� എറണാ�ളം മൈറ� ൈ�വിെല ബ�ഹത് പ�തി

4610. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ൈകവശ�� എറണാ�ളം മൈറ�  ൈ�വിെല  18  ഏ��

�മിയി� 3500 േകാടി �പ �ട�ി ബ�ഹത് പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�െമ� 2019-20 -െല

ബ�ജ�് നി�േ�ശ�ി�േമ� ഇ�വെര എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തിക�െട നട�ി�ി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� പ�്

4611. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തിക�െട നട�ി�ി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� പ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എെ�ാെ� നി��ാണ പ�തികളാണ് േബാ�ഡിെന ഏ��ി�ി��െത�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തികളിെല �ാ�് സ��യ��െട നി��ാണ േജാലികൾ ഹൗസിംഗ്

േബാ�ഡിെന ഏ��ി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?



�ഹ�ീ പ�തി

4612. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ �ഡിഎഫ് സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന

വിജയകരമായി നട�ിലാ�ി വ� �ഹ�ീ പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� വീ�ക�

നി��ി��തിന് കഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഇനി എ� അേപ�ക� ഉ�്; 2019-20 കാലയളവി� സ�ിഡി�ായി എ�

�ക ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ിയി��്; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിെല സ�ിഡി �ക 2 ല��ി� നി�ം ഉയ��ി 4 ല�ം �പയാ�ാ�ം ആെക

�ക 6 ല�ം �പയായി ഉയ���തി�ം ഉേ�ശ�േ�ാ?

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� ബ�ജ�് വിഹിത��

4613. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷ�� ബ �ജ�കളിൽ ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് ഏെത�ാം

ഇന�ളിൽ എ� �കവീതം �ാ�/േനാ��ാ�  ഫ�് ശീ�ഷക�ളിലായി ഓേരാ വർഷ�ം

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ബ �ജ�് വിഹിത�ളിൽ എ� �ക സ��ാ� അ�വദി�ി�െ��ം ,അതിൽ എ� �ക

േബാ�ഡ് െചലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് ബ�ജ�് വിഹിത��  വാ�ാെത ലാ�ാ�ിയി�െ��ി�  ആയതി��

കാരണ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിെ� പ�തിെചല�ക� ശരാശരി�് താെഴയാെണ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��തല�ി�

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ��ായി ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

4614. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ��് ഭവന നി��ാണ

വാ�ക�  ലഭി��തിന് േനരി�� ��ി��ക�  പരിഗണി�് അ�ര�ാ��് വീ�നി��ി�

ന���തിന് സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��മായി �മി��, ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വ��് �റ� െചലവി� വീട് നി��ി�ന���



എെ��ി�ം പ�തിക� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� �ല�് േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

4615. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി ഹൗസിംഗ് േബാ��വക �ല�് േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ി��തിന് സ��ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് മെ�െ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന്

ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല �ളയ�രിതബാധിത�െട വീ�ക�െട നി��ാണം

4616. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല �ളയ�രിതബാധിത�െട ��ണമായി തക�� വീ�ക��് പകരം �തിയ

വീ�ക� നി��ി� ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആറ�ള മ�ല�ിെല താ��് അടി�ാന�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായവ എ�;  ഇനി ���ീകരി�ാ�  എ� വീ�ക�

ബാ�ി��്; അവ�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ി�; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിെ� വാ�ാ ബാധ�തക�

4617. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിന് വാ� എ��ി�� വകയി� െകാ��തീ��വാ�� ബാധ�തക�െട

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ബാധ�തകളി�  നി�് ഒഴിവാ��തിനായി േബാ�ഡ് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

വിശദവിവരം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി േറഡിേയാ ബീ��

4618. �ീ. 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) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി ഫിഷറീസ് വ��് േറഡിേയാ ബീ��ക�

വിതരണം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് വ�ഷ�ി�  എ� മ�സ�െ�ാഴിലാളിക�� േറഡിേയാ ബീ��ക�

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏത് ക�നി�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ഈ േറഡിേയാ ബീ��ക� വിതരണം െച�െത�ം

ഏെത�ാം ക�നിക�  െട�റി�  പെ���ി��െവ�ം എ� �പ�ാ� െട��

ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േറഡിേയാ ബീ��ക�  തിരിെ���് നശി�ി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് പറയാേമാ;

(ഇ) ഈ േറഡിേയാ ബീ��ക� െകാ�� �ണ�ം �േയാജന�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇവ നശി�ി�ാ�  �തിയത് വിതരണം െച�േമാ;അതിന് എ� �ക െചലവ് വ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ�� മ��സ��് സംര�ണം

4619. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ���ിെല മ�� സ��് സംര�ണ�ി�ം വ��നവി�മായി സം�ാന ഗവെ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ���ിെല മ�� സ��് സംര�ി��തിനായി േകരളം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഇ��യിെല തീര സം�ാന��  നട�ിലാ�ണെമ�് േക� ഗവെ��് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ?

െച�ാനം തീര�് നട�ാ�ിയ സംര�ണ �വ��ന��

4620. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തീരേദശേശാഷണം �റ��തി�ം കടലാ�മണ�ി�  നി�ം കരെയ�ം

മൽസ�െ�ാഴിലാളികെള�ം സംര�ി��തി�മായി നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ��ാം;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് െകാ�ി മ�ല�ി��െ��� െച�ാനം തീര�് ഈ സ��ാ�

കാലയളവി� നട�ാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െച�ാനം തീരെ� ���ികൾ�് ഈ സ��ാ� നാളി�വെര വകയി��ിയ

�ക എ�;  അതി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവായി  ;പ�തിക�  തിരി�്

വ��മാ�േമാ?



േ�ാളിങ് നിേരാധനം

4621. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ�വ�ഷം �തലാണ് േ�ാളിങ് നിേരാധനം നിലവി� വ�ത്;  േനരെ� എ�

ദിവസമായി�� േ�ാളിങ് നിേരാധനം ഏർെ���ിയി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം ര� ഘ��ളിലായി നിേരാധനം ഏ�െ���ാ� ഇത് സംബ�മായി പഠനം നട�ിയ

വിദ�സമിതി ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് േവെ��് വ�ാ��ായ കാരണെമ�ാണ്;  നിേരാധനം ഒ�ഘ�മാ�ം ര�

ഘ��ളാ�ം നട�േ�ാ��ാ�� േന��ം േകാ��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

4622. �ീ.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) സം�ാന�് േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഏ�െ����ത് എ�ി�േവ�ിയാണ്, വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് മ��ബ�ന�ിനായി കടലി� േപാ�� എ� യ�വ��ത വ��� ഉ�് ;

ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം �ലം െതാഴി�ദിന��  ന�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സൗജന�

േറഷ�ം മ� സാ��ികസഹായ��ം ന���തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4623. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മ��ബ�ന വ��് �േഖന മാേവലി�ര

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�നാട� മൽസ�െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി സാ��ികാശ�ാസ പ�തി

4624. �ീ.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��െ�ാഴിലാളി സാ��ികാശ�ാസ പ�തിയി� മ��െ�ാഴിലാളി�െട�ം സ��ാരിെ��ം

വിഹിതം യഥാ�മം എ� �പ വീതമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  നി�� ആശ�ാസമായി ഏ�ി�, െമയ്,  ��  (പ�മാസ��)

മാസ�ളി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന��� സാ��ികസഹായം എ� �പയാണ്;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഈ വ�ഷം എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഈ സാ��ികസഹായം

അ�വദി�; ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി ഏെത�ാം ജി�കളി� എ� േപ��് വീതം ഈ സഹായം ന�കാ��്; അത് എ�േ��്

ന��ം എ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��്ഭവനനി��ാണ വാ�

4625. �ീ.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) മ��െതാഴിലാളിക��് ഫിഷറീസ് വ��് �േഖന േനരി�് ന�കിയി�� ഭവനനി��ാണവാ�

�നഃ�ാപി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ഇവെര കട�േ�ാഭ�ി�  നി�ം ��തി�ര�ം �ല��ാ�� ക�തകളിൽ നി�ം

ര�ി��തിന് നിലവി� ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ര�ാ�വ��ന�ിനായി ഓേരാ മ��ബ�ന േക��ി�ം �ീഡ് േബാ�ക� അ�വദി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

തീരേദശേമഖലയിെല �ാഥമികാേരാഗ�േക���െട അടി�ാനസൗകര�വികസനം

4626. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തീരേദശേമഖലയി� ഉ�െ�� �ാഥമികാേരാഗ�േക���െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന്

വ��് എെ��ാം കാര��� ആണ് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം

4627. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഠിനമായ മ��വര��യി�  നി�ം അവെര സംര�ി�വാ�  ഒ� സ�ാദ� പാേ�ജ്

നട�ിലാ�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;



(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഉപേയാഗി�� വിവിധതര�ി�� മ��ബ�ന

ഉപകരണ�െള ജി.എസ്.ടി.  യി�  നി�ം ഒഴിവാ�� കാര�ം ജി.എസ്.ടി.  കൗ�സിലിേനാട്

അഭ���ി�േമാ;

(ഡി) മ��ബ�ന�ിന് ഉപേയാഗി�� ഇ�ന��െട സബ് സിഡി �നരാരംഭി��തി�ം െപ�മി�്

വഴി നിലവി�  ന��� എ��െട അളവ് വ��ി�ി��തി�ം േക�സ��ാരി�  സ���ം

െച��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട മ��വിതരണ െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

4628. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട മ��വിതരണ െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി ��സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ തണൽ

പ�തി�െട നിലവിെല �വ��ന�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി  2017-18  സാ��ിക വർഷ�ിൽ അ�വദി�  14.525  േകാടി �പ

31.3.2018-�  പി�വലി�ാ�� കാരണ��  വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത �ക വകമാ�ി

െചലവഴി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ടി �ക േ�മനിധി േബാർഡിന് തിരിെക നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് സഹായം

4629. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. േജായി

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി�  മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി� േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാലയളവി�  െതാഴി�  ന�ം �ല��ാ�� സാ��ിക ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന്

ഓേരാ മ��െ�ാഴിലാളി�ം എ� �ക വീതമാണ് അ�വദി��ത്;

(ഡി) ഇതിനായി നട�സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വകയി��ിയി��്;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സ�ാദ�ശീലം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

മ��ബ�ന വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� പ�തിക�



4630. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി� 2018-19 സാ��ികവ�ഷ�ി� മ��ബ�ന വ��ിെ�

�ാ� ഫ�ി� നി�ം പ�തിക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� പ�തികളാെണ�ം ��ത പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

മ��ബ�നേമഖലയിെല െതാഴിലാളിക��ായി പ�തികൾ

4631. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െ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) മ��ബ�നേമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�  �തിശീ�ഷ മ��ലഭ�തയി��ാ�� �റ��ലം

സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം വികസന�ഖ�ധാരയി�  നി�് പി��െ��� �ിതി

പരിഹരി�ാ� ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) െചറിെയാ� ശതമാനം മ��െ�ാഴിലാളിക��മാ�േമ സ��മായി

മ��ബ�േനാപകരണ��� എ�ത് പരിഹരി�ാ�  നട�� �വ��ന��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ��തി�ം മ����ക� നവീകരി��തി�ം മ���ി� നി�്

�ല�വ��ിേതാ���� നി��ി�് വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

മ��െതാഴിലാളികൾ�് ഭവനനി��ാണ�ിന് ധനസഹായം

4632. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളിക�െട ഭവനനി��ാണ�ിനായി സ��ാ�  ന��� ധനസഹായ��

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ധനസഹായം ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� നി�ം 2018 ഏ�ി� �ത� 2019 മാ��് 31 വെര

എ� അേപ�ക� ലഭി�െവ�ം എ�േപ��് സഹായം അ�വദി�െവ�ം വിശദീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടാശ�ാസം

4633. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട കടാശ�ാസ�ിെ� കാലാവധി ഇേ�ാ� എ� വെരയാണ്;

(ബി) ��ത കാലാവധി നീ�ി ��ത�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭ�മാ�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െപ�മ���് ൈസ�ി�

4634. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െപ�മ���് ൈസ�ി� അ�വദി�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി� സം�ാനെ� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയത്;

(സി) പ�തി�ായി �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള മാനദ���  എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ലം വാ�ി വീട് പ�തി

4635. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഫിഷറീസ് വ��ിെ� �ലം വാ�ി വീട് െവ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� എ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആ��ല�ം ന�കിയി��്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�ായി ഇേ�ാ�ം അേപ�ക� സ�ീകരി�് വ��േ�ാ?

�രഹിത ഭവനരഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട്

4636. �ീ.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) �രഹിത ഭവനരഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�് ന��� പ�തി �കാരം

വ�ി��് മ�ല�ി�  പ�ികയി�  നി�് ആെരെയ�ി�ം

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;ഒഴിവാ�ിയി�െ��ി� അതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തികതട���  നീ�ി എ��ം െപെ��് അ�ഹരായവ��് വീട് നി��ി�് ന�കാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓഖി �ര� �നർനി��ാണ �വർ�ന�ൾ

4637. �ീ.െ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) ഓഖി �ര� �നർനി��ാണ�മായിബ�െ��് എ� വീ�ക�  ഇ�വെര നി��ി�

ന�ിയി��്;ആയതിെ� ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) തീരേദശെ� ജന��െട �നരധിവാസം സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പന��ട്, �ഴനാട് ച�ക�െട നവീകരണം

4638. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പന��ട്,  �ഴനാട് എ�ീ ച�ക�  നവീകരി��തിനായി സമ��ി�ി�� േ�ാജ�് റിേ�ാ��്

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ��ത പ�തിക�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം ആയതിെ� നട�ി�ിനായി ഏെത�ി�ം

എസ്.പി.വി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�കാരം ��ത ച�കളി�  എെ��ാം ആ�നികസ�ീകരണ�ളാണ് ഒ��ി

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടിയിൽ ആ�നിക മ��മാ���്

4639. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി നഗരസഭയി� ആ�നിക മ��മാ���് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

;ഉെ��ി� ��ത നടപടിക�െട നിലവിെല സ് ഥിതി വ��മാ�േമാ?

മ�� മാ���ക� �ീസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

4640. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�� മാ���ക�  �ീസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് മ��മാ���കളി� ഒ���െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ി�ളള സാഹചര��ി�  മ��ം ��ി��തി�ം വിഷരഹിതമായ മ��വി�ന

ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;



(ഡി) മാ���് മാേനെ��ിന് �േത�കം ക�ി�ിക�  ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�  ആയത് സംബ�ി�

വിവര�� അറിയി�േമാ?

ഉ�നാട� മ��ബ�നം

4641. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ��ഷ� കട��ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��സ��ി�, �േത�കി�് ഉ�നാട�  മ���ളി�, കാര�മായ �റ��ായതിെ�

പ�ാ�ല�ി�  മ��സ��് പരിപാലി��തിന് ജല ആവാസവ�വ�ക�

�ന��ീവി�ി��തിന് പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ��ബ�ന�ിന് ക�ശനനിയ�ണം ഏ�െ���ി ജലാശയ�െള

സംര�ിതേമഖലകളായി പരിപാലി�ാ� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) കായ�ക�, നദിക�, ജലസംഭരണിക� എ�ിവയി��െ�െട മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; കടലി� �ട് മ���ഷി�െട സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മൽേസ�ാ���ൾ� കയ�മതി സാധ�ത��ാകാ� ഉയ�� �ണനിലവാരം �ല�േ��തിനാ�

അതിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� മ���ഷി

4642. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് ജി�യി� മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിന് �േത�ക പ�തിക��് �പം ന���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ആറ��ള മ�ല�ിെല മ��ക�ഷക�

4643. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ��ള മ�ല�ി� എ� മ��ക�ഷക� ഉ�്;

(ബി) ആറ��ള മ�ല�ി�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് മ���ഷിയി�  എ�േ�ളം വ�ധനവ്

ഉ�ായി��് എ�ത് വ��മാ�ാേമാ?

ആഭ��ര മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�



4644. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ളള മായം കല�� മ��ം സം�ാന�് ��തലായി എ��

സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ആഭ��ര മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാെത കിട�� ജലാശയ�ളി�  മ���ഷി�് അ�േയാജ�മായ

ആവാസവ�വ� �ന:�ാപി�് മ�����െള നിേ�പി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി �ണേമ��� മ�����െള ഉ�ാദി�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളത്;

(ഡി) കായ�കളി�ം �ള�ളി�ം ഓ�ജലമ����െട �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) മ������ാ�� േരാഗ��  നിരീ�ി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

4645. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, 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) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ം മ��ലഭ�ത വ��ി�ി��തി�മായി സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജനകീയ മ���ഷി-II പ�തി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം മ���ഷി �ണി�ക�ം ക�േ��ായ�ഷി �ണി�ക�ം ��തായി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��വംശവ��ന ല��മി�് കായ�കളി�ം നദികളി�ം മ�� െച�ീ�  ���െള

നിേ�പി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െന��ഷി�മായി സംേയാജി�ി�് പാടേശഖര�ളി�  മ��� ൃഷി നട��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

മ��േകരളം പ�തി



4646. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��േകരളം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �നരാവി�രി��തി�ം ഉ�നാട�  മ��ലഭ�ത വ��ി�ി��തി�ം

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ണേമ��� മ��വി�ം തീ��ം

4647. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മൽസ�ക�ഷക�� �ണേമ��� മ��വി�ം തീ��ം ന�കാ� ഈ ഗവ�െമ�് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ിേവലി�ിറയി� ഗി�് തിലാ�ിയ�െട ഉൽപാദനം

4648. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള മ�ല�ിെല പ�ിേവലി�ിറയി� ഗി�് തിലാ�ിയ�െട ഉൽപാദനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� മ�� ����െട ഉ��ാദനം പ�ിേവലി�ിറയി� നട���്;

(സി) ഉൾനാടൻ മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി മ��ക�ഷക��് ലഭി��

ആ��ല���ം േ�ാ�ാഹന��ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�����െള നിേ�പി��തിന് നടപടി

4649. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െപരി����്,  േഷാളയാ�  ഉ�െ�െട�� ജലാശയ�ളി�ം

ചാല�ടി�ഴയി�ം കരിമീ�  ഉ��െട�� തേ�ശീയ മ�����െള നിേ�പി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി�� പ�തി

4650. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� അ�ി�� പ�തി അ�വദി��തി�ം മ��െഫഡിെ� �ാ� അ�വദി��തി�ം

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭി�� മെ�� സബ് സിഡി

4651. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക��് �തിമാസം  29  ലി��  മെ�� ലി�റിന്  15  �പ

നിര�ി� ��പ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അത് ഇേ�ാ�  സ��ാ�  25  ലി�റായി �റ�ക�ം ലി�റിെ� വില  44  �പയായി

വ��ി�ി�ക�ം െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) �റ�് ലി�റിന് 69 �പ�് മെ�� ലഭി�േ�ാ� മ��െഫഡിന് ലി�റിന് 72 �പ ന�േക�

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സബ് സിഡി യഥാസമയം ലഭി�ാ��ം മെ���െട അളവിെല �റ�ം വിലയിെല വ��ന�ം

മ��െ�ാഴിലാളികെള കട�ാരാ�ി മാ�� സാഹചര��േ�ാ;  ഇെ��ി�  വിശദീകരണം

ന��േമാ?

അനധി�ത മ��ബ�ന രീതിക�

4652. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളതീര�് മ��െ�ാഴിലാളിക�  അനധി�ത മ��ബ�ന രീതിക�  അവലംബി�വ��

�വണത വ��ി�വ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�ത മ��ബ�ന മാ���ളായ പേ�ാളിംഗ്,ൈന�്േ�ാളിംഗ്,ൈല�്െക��് �ട�ിയ

മാ����  അവലംബി� വ��വ�െ�തിരായി ക�ശനനടപടിക�  എ��വാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ക�ഷക�െട�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���ാൻ നടപടി

4653. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�ഷക�െട�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം ആേളാഹരി വ�മാനം ഉയ��ിെ�ാ�വ�്

അവ�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ���ക എ� നയം �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി �ല�വ��നവ് വഴി മ���ിന് പരമാവധി വില

ലഭ�മാ��തിന് കഴി��േ�ാ;ഇതിനായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി പിടി�� മ���ിന് വില നി�യി��തി�ം സ�ത�മായി വി�നയി�



ഏ�െ���തി��� അവകാശം അവ��് ഉറ�ാ��തി�ം കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

4654. �ീ.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) പാരലൽ േകാേളജ്,  വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ അ�വദി�ിരി�� മ�് േകാേള�കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ പഠി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

നിേഷധി��താ�� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയ� പരിഹരി��തി�ം ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�ം േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ�ാ�യ ആ�സ്  &  സയൻസ് േകാേളജിൽ പഠി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�്

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ അ�വദി�വാൻ ഫിഷറീസ് വ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം എെ��ി�ം

തട��ൾ ഉേ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് എെ��ാം വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ളാണ് േക�സം�ാന

സർ�ാ�കൾ ന�ിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  എസ് .സി.,  എസ് .ടി.വിദ�ാർ�ികൾ�്

സർ�ാർ അ�വദി�� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�ം

ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�ഖ വികസനം

4655. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : 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�േശഷം �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി എ�േകാടി �പ

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�വ��  മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� വികസന�ിനായി  2016  �ത�  2019  വെര��

കാലയളവിൽ എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി�െ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4656. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക. ദാസ� : 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�േശഷം സം�ാനെ� മ��ബ�ന ഹാ�ബ�ക�െട�ം

�റ�ഖ��െട�ം വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  പണി ���ീകരി�് �വ��നം ആരംഭി� മ��ബ�ന �റ�ഖ��

ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ഏെത�ാം മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട ���ികളാണ് നിലവി� നട�വ��ത്;

(ഡി) ഇ�രം �വ��ന���ായി എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയിെല ഹാ�ബ� എ�ജിനീയറിംഗ് പ�തികൾ

4657. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഹാ�ബ�

എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല സ് ഥിതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികൾ അടിയ�രമായി ���ിയാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

നിര�രമാ��ാ�� കടലാ�മണം

4658. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  നിര�രമായ കടലാ�മണ�ിന് വിേധയമാ���ം

മ��െ�ാഴിലാളിക� തി�ി�ാമസി���മായ എറിയാട്,എടവില�് �ാമപ�ായ�കളിെല

തീര�േദശെ�  50  മീ��  �രപരിധിയി�� എ� ��ംബ�െള മാ�ി�ാ��ി��തി��

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എറിയാട്,  എടവില�് തീര�് നിര�രമാ��ാ�� കടലാ�മണെ��റി�് ശാ�ീയപഠനം

നട�വാ�  സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  കടലാ�മണ�ിന് വിേധയരാ��

മ��െ�ാഴിലാളിക��ം തീരേദശവാസിക��ം എെ��ാം സഹായ��  െച�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല േനാഡ� ഓഫീസ�െട �മതല

4659. �ീ.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�ി േമഖലയിെല ക�നിക�െട നാശന��� പരിഹരി�വാ�ം ആവശ�മായ സാ��ിക

സഹായം ന��� പ�തി�െട നട�ി�ി�മായി സ��ാ� തല�ി� ഒ� േനാഡ� ഓഫീസെറ



നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േനാഡ�  ഓഫീസ�െട േപ�ം ഔേദ�ാഗിക േമ�  വിലാസ�ം േഫാ�  ന��ം

അേ�ഹ�ിെ� �മതലക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േനാഡ� ഓഫീസെറ നിയമി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േതാ��ി�െട തറവില ഉയർ�ാൻ നടപടി

4660. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��ി�െട വില നി�യി��തിന് െെ�സ് ഫി�ിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത

ക�ി�ി ഈ സീസണി� േതാ��ി�െട തറവില നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സീസെണ�ാ�  �റ� നിര�ി�  േതാ��ി വില ഫി�് െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േതാ��ി�െട തറവില �റ� നിര�ി�  നി�യി��ത് ക�മാവ് �ഷി�ാെര

നി��ാഹെ���വാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ�ി�ം ക�മാവ് �ഷി�ാ��ം ഒ�േപാെല

�േയാജനെ��� ന�ായവില ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െെ�സ് ഫി�ിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനി� നിര�ിേന�ാ� �ടിയ നിര�ി� കാ��് വ�വസായികളി�

നി�ം േതാ��ി വാ�ി�ി�േ�ാ; എ� ട� േതാ��ിയാണ് ഇ�കാരം വാ�ിയെത�ം ഇ��ലം

കാ��ിന് ന�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ക�വ�ി ഫാ�റിക�

4661. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി� എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� �വ��നാ�മതി ന�കിയി��വ എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആയവ െപാ�േമഖല സ�കാര�േമഖല എ�് തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ���് െപ�ഷ�

4662. �ീ.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) േകരള ക�വ�ി െതാഴിലാളി ആശ�ാസ േ�മനിധി േബാർഡിെ� േ�മനിധി പ�തി�െട

ഭാഗമായി അംഗ���് െപ�ഷ� ന�കി വ��േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) 2018-2019  സാ��ിക വ�ഷം വെര�� െപ�ഷ�  െകാ�� തീ��ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2018-2019 വ�ഷം ആെക എ� �കയാണ് െപ�ഷ� വിതരണ�ിനായി െചലവാ�ിയി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

4663. �ീ.െ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) കാഷ� േബാ�ഡ് നട�� േതാ��ി ഇടപാടിന് നിലവി��ായി�� വ�വ�കളി� എെ��ി�ം

ഇള�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േതാ��ി ഇറ�മതി േമഖലയി�  വ�ാപകമാ��ായി�� �മേ��ക�  തട��തിനായി

െകാ�വ� കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ; വിലയി��േമാ?

ആറളം ഫാമിെല ക�വ�ി ഉ�ാദനം

4664. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം ആറളം ഫാമി� എ� ട� ക�വ�ി ഉ�ാദി�ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം നാളി�വെര എ� ട� ആയി�� ഉ�ാദനെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫാമി�  ഇ�പ�ി ര�് ട�  ക�വ�ി െക�ി�ിട��െവ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��� വിഷയം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

17-06-2019

�േ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�ി��.


