
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 07, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--348]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2926 �ത� 3050 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 3051 �ത� 3146 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 3147 �ത� 3233 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 3234 �ത� 3273 വെര

െപാ�മരാമ�് ���ിക��ാ�ളള അ�ഡി�ഡ്ഏജ�സിക�

2926. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� വ�� ���ിക� െട�റി�ാെത ഏെ���ാ�

കഴി�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം അ�ര�ി�ളള ഓേരാ അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സി�ം ന�കിയ

���ിക�, അവ�െട �ക എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�  ഏെ���ാ�  പ�� അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിയായി

െതരെ���െ���തി�ളള നിബ�നക�/മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി.�െട േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

2927. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള േ��് �ാ�േ�ാ��് േ�ാജ�് നിലവി� ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ�� േറാഡ് നി��ാണ

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ �വ��ിക�െട വിശദാംശ��ം നിലവിെല

�ിതി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാഡ് വികസന �വ��ന���ിെട�� അപകട��



2928. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വികസന �വ��ന���ിെട സം�ാന�് അപകടമരണ��  വ��ി�

വ��താ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് ഒഴിവാ�ാ�  നി��ാണ േമഖലയി�  �മീകരിേ�� �ര�ാ സൗകര��െള�ം

പാലിേ�� നിബ�നകെള�ം സംബ�ി�് നിലവി�� വ�വ�ക�  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി�  അപകട��  �റ��തിനായി വിദ�ാഭി�ായം �പീകരി�് നി��ാണ

േമഖലകളി� ആയത് ക�ശനമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�

2929. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ��ണ സാ��ിക കാര� വ��് റീബിൽഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് വഴി നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി���ം വിവിധ വ��ക� നി�േ�ശി�ി�ളള�മായ 13.08.2019 െല സ.ഉ.(കെ���്)

നം. 25/2019/ആ.സാ.വ. സ��ാ� ഉ�രവി� ഉ�െ�ാളളി�ി�ളള െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് എെ��ാം �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി�  ഉ�െ�ാളളി�ി�ളള മല�റം ജി�യിെല െപരി��മ�

നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ�� െപ��ിലാവ്-നില��  േറാഡിെ� ���ി നട�വ�ഷം

���ിയാ�� തര�ി� വ��് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ���ി നട�ിലാ��തിന് ഇനി എെ��ാം

നടപടി�മ�� ബാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് �വ��ിക�

2930. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം

അവ�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19,  2019-20  ബ�ജ�കളി�  േദവി�ളം മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� െപാ�മരാമ�്

�വ��ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം, അവ�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കരാറി� ഏ�െ��േശഷം ���ി ആരംഭി�ാ� നടപടി



2931. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ചില കരാ�കാ�  ���ി�ായി കരാറി�  ഏ�െ��േശഷം ���ി

ആരംഭി�ാെത ഒേ�െറ െെവകി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ന�ായമായ കാരണ�ളി�ാെത ചില കരാ�കാ�  �ിരമായി ഇ�ര�ി�� സമീപനം

സ�ീകരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ിന് പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േതാ�ി� ക���� ക�നി

2932. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േതാ�ി�  ക����  ക�നി ഏെതാെ�

���ി�െട കരാ� ഏെ���ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി കരാ�  ഏെ���ി�� ���ികളി�  ഏെതാെ� ���ിയാ�ിെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ഉെ��ി�  ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2933. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െപാ�മരാമ�് നിര�ക�ം പാല��ം വിഭാഗ�ം

െക�ിടവിഭാഗ�ം െക.എസ്.ടി.പി.�ം മാേവലി�ര മ�ല�ി�  അ�വദി��ം

നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവയി� ���ിയായവ�ം ���ിയാ�ാ��വ�ം ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ���ിയാ�ാ�� �വ ൃ�ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ��തായി അ�വദി� ���ിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

2934. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  ഭരണാ�മതി

ന�കിയ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�തിെ� നിേയാജകമ�ലം തിരി�� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി� വിശദവിവരം

ന�കാേമാ?

�ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം

2935. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് ടാറിംഗ് ���ീകരി�

േറാ�ക�െട ൈദ�ഘ�ം എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് ��ത�  േറാ�ക�  നി��ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക് നി��ിത േറാ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിനായി ശാ�ീയ പഠന��

നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ി� ��ത കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��ാേ��് അ�ാദമി

2936. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക.�േരഷ് ���്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ നി��ാണ രീതികെള�റി�ം സാേ�തിക വിദ�കെള�റി�ം കരാ�കാ��് അറിവ്

പകരാനായി േകാ��ാേ��് അ�ാദമി �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ��ത അ�ാദമി�െട �പഘടന�ം െെബേലാ�ം ത�ാറാ��തിെ� �േ�ാടിയായി

കരാ�കാ�െട സേ�ളനം വിളി�് േച��് �ാരംഭ ച��ക� നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം എ� കാ��ാടിെ� ഭാഗമായി �ാപി�� ��ത

അ�ാദമി�െട നട�ി�ിനായി ഒ� ക�ി�ി�് �പം ന�കാ� ആേലാചന�േ�ാ ;

(ഡി) നി��ാണ േമഖല ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ��ത നടപടി എ�കാരെമ�ാം



�േയാജന�ദമാ�െമ�ാണ് ക���ത് ; വിശദമാ�ാേമാ ?

അഴിമതിയാേരാപണ�ളി�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

2937. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അഴിമതിയാേരാപണ�ളി�െ�� െപാ�മരാമ�്

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

(ബി) േക�ക�െട എ�ം െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് േസാഷ�� ഓഡി�്

2938. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� േസാഷ�� ഓഡി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ജി�ാ തല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം സമിതികെള നി�യി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സമിതിയംഗ�െള െതരെ����തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് അഴിമതിരഹിതമാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടി

2939. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അഴിമതി�മായി

ബ�െ��് നടപടി�് വിേധയരായ ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�  ;  ഓേരാ���െട�ം

േപ�വിവരം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഴിമതിരഹിത�ം �താര��ം ആയ ഭരണ സംവിധാന�ിനായി െപാ�മരാമ� വ��ി�

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

െപാ�മരാമ�് വിജില�സ് വിഭാഗം ശ�ിെ���ാ� നടപടി

2940. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ിക�  �താര�മാ��തി�ം അഴിമതി ഇ�ാതാ��തി�ം

�ണേമ� പരിേശാധന ഉറ�ാ�വാ�ം ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വിജില�സ് വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിന് ഈ സ��ാ�



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

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

2941. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനായി ഈ സ��ാ�

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

(ബി) നിലവി�  െപാ�മരാമ�് നി��ാണ �വ��ികളി�  എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക

വിദ�കളാണ് �േയാഗി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ി� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിനായി സം�ാനതല�ി�ം ജി�ാതല�ി�ം സമിതിക� �പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ബി.എം.& ബി.സി. നിലവാര�ി� നവീകരി� േറാ�ക�െട പ�ിക

2942. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി� േശഷം എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�  ബി.എം.&  ബി.സി.

നിലവാര�ി� നവീകരി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ� ഇ�വെര െചലവഴി��ക,  േറാഡിെ� ൈദ�ഘ�ം എ�ിവ ജി�

തിരി�് പ�ികയാ�ി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ബി.എം.&  ബി.സി.

നിലവാര�ി� നവീകരി�/���ി �ട�� േറാ�ക�െട വിവര�� ൈദ�ഘ�ം, അ�വദി� �ക

എ�ീ �മ�ി� പ�ികയാ�ി വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് �സ� െപ�സ�ഷ� സ�െ�

2943. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം  'േറാഡ് �സ�  െപ�സ�ഷ�  സ�െ�'

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ�െ��െട കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) കാ�നടയാ��ാ�ം ഇ�ച�വാഹന യാ��ാ�മാണ് എ���ി� പരിേ���ാ�� േറാഡ്

ഉപേഭാ�ാ��  എ�തിെന അടി�ാനമാ�ി ഈ വിഭാഗ�ാ�െട �ര� ഉറ� വ���

രീതിയി�  േറാഡ് വികസനം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ�ക�

2944. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി േറാ�സ്  (എ�ിനീയറിംഗ്)  വിഭാഗം നിലവി�  േറാഡ് നി��ാണ�ിന്

ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ�ക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േറാഡിെ� നി��ാണ രീതിയി�  എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് വ��ിയി��ത്;

(സി) പി.ഡ��.ഡി േറാ�സ്  (എ�ിനീയറിംഗ്)  -െ� നിലവിെല നി��ാണ രീതിയി�െട േറാഡ്

അപകട�� �റ�് െകാ�് വരാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിെല നി��ാണ രീതി �കാരം വ�ത�� േറാ�ക��് ബ�െ�� കരാ�കാ� എ�കാലമാണ്

ഗ�ാര�ി ന���ത്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) പി.ഡ��.ഡി േറാ�ക�െട കാലാവധി വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട �േരാഗതി

2945. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ�െട അലയിൻെമ�ിെ� വിശദപരിേശാധനയി�  വനേമഖലെയ

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  എ�

റീ�കളായി�ാണ് പ�തിക�  ആരംഭി��ത്;  എ�മീ��  വീതിയിലാണ് േറാഡ് നി��ാണം

നട�വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല േറാ�ക�െട അ����ണി

2946. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ വ�ഷെ� മ�ല മകരവിള�് കാല�് ശബരിമല തീ��ാടക�െട യാ�

�ഗമമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഉ�വകാല�ി���് ശബരിമല േറാ�ക�െട അ����ണി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷ��ായ �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം ശബരിമല േറാ�കെള

േശാചനീയാവ�യിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത േറാ�ക�  സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന്

കി�ബിയി� നി�ം എെ��ി�ം �േത�ക ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ?

ശബരിമല േറാ���െട അ����ണി

2947. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� മ�ല മകരവിള�് കാല�് ശബരിമല തീ�ഥാടക�െട യാ�

�ഗമമാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�വകാല�ിന് ��് ശബരിമല േറാ���െട അ����ണി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ഈ വ�ഷ��ായ �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം ശബരിമല േറാ��െള

േശാചനീയാവ�യിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത േറാ�ക�  സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന്

കി�ബിയി� നി�ം എെ��ി�ം �േത�ക ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടക�െട യാ� �ഗമമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

2948. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� മ�ല മകരവിള�് കാല�് ശബരിമല തീ��ാടക�െട യാ�

�ഗമമാ��തിന് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�വകാല�ിന് ��് ശബരിമല േറാ�ക�െട അ����ണി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;ഇതിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷ��ായ �ളയ�ം ഉ��െ�ാ��ം ശബരിമല േറാ�കെള

േശാചനീയാവ�യിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത േറാ�ക�  സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന്

കി�ബിയി�  നി�ം എെ��ി�ം �േത�ക ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?



നാ�ിക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

T 2949.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാ�ിക മ�ല�ി� �ടി കട�േപാ�� െപാ�മരാമ�്  /നാഷണ� െെഹേവ േറാ�ക�െട

വിശദാംശം അവ�െട െെദ�ഘ�ം(കിേലാമീ�റിൽ ) സഹിതം ന��േമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല തീരേദശ ൈഹേവ പ�തി

2950. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  �ടി കട� േപാ�� തീരേദശ ൈഹേവ പ�തി�െട �പേരഖയി�

ഉ�െ��ി�� ഒ�ാം പാലം �ത� കാ�ി� വെര��  15.60 കി.മീ.  �ര�ി� എ� വീ�ക�

ഉ�െ���െവ� �ത�മായ കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വീ�കളിെല താമസ�ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട പരിപാലനം

2951. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട പരിപാലന�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ിന് 2017-18, 2018-19 സാ��ിക

വ�ഷ�ളി� എ� �ക വകയി��ിയി��;  അതി� എ� �ക െചലവഴി�;  ഇനം തിരി��

കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം േറാ�ക�െട പരിപാലന�ിനായി എ� �ക െപാ�മരാമ�്

വ��ിന് ലഭി�ി��്;  31.08.2019 വെര ഈ ഇന�ി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;  ഇനം

തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണം

2952. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�

കിേലാമീ�� േറാഡാണ് നവീകരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ; ഇതിന് വിവിധ പ�തികളിലായി

എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ആെക എ� കിേലാമീ��



േറാഡാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വ�ൈടം െസ�ി�െമ�് പ�തിയി� നില�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�

2953. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി� തക�� നില�� മ�ല�ിെല �ധാന �ാമീണ േറാ�ക� വ�ൈടം

െസ�ി�െമ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി �വ ൃ�ി നി��ഹി��തിന് �േത�ക അ�മതി ന�കാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില�രി� �ിരമാ�� ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തിന് മണേലാടി-പാ�രാ�-���-േപാ�്

ഓഫീസ് േറാ�ം താെഴ ച���്-മാനേവദ� �� േറാഡ്-കള�ി� കടവ് േറാ�ം ഒ��വണ

െസ�ി�െമ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���റ-ൈക�ിനി പാലം ���മാ�ം തക��തിനാ�  പകരം ആ�യി�� �േ�ാ�മ�

റ�േല��  കം �ി�ജ് വഴി�� �േ�ാ�മ� കടവ്-േകാേലാംപാടം-െവ�ി��ം േറാ�ം

�േ�ാ�മ�-േകാേലാംപാടം-���ലേ�ാട് േറാ�ം വ�ൈടം െസ�ി�െമ�് പ�തിയി�

ഉ�െ���േമാ;

(ഡി) ���റ പ�ായ�ിെല ���ാടിയി� പി.ഡ��.ഡി.  പാലം നിലവി� വ�തിനാ� എ�് മീ��

വീതി�� �ാമീണ േറാഡായ ���റ-���ാടി-വടേ�ൈക േറാഡ് െപാ�മരാമ�്

ഏെ���െമ�ത് പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

2954. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള േറാ�ക�  തക��്

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;  ��ത േറാ�ക�  ഗതാഗത

േയാഗ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� േറാ�വികസന പ�തിക�  �താര��ം അഴിമതിരഹിത�ം

ആ�െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതി�  �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�യി� േകരള െെഹേ�ാടതി ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േറാ�ക�െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതി എ�് നി�േ�ശമാണ് ന�കിയി�ളളത്;

അതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം �േത�ക സംവിധാനം ഒ��വാ�  വ��്

ആേലാചി��േ�ാ;



(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന�ളി� കി�ബി ഫ�് ലഭ�മായേശഷം എെ��ി�ം മാ�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;  നി��ാണ �വ��നം ഏെ���� േകാ��ാ��മാ��് �ക

സമയബ�ിതമായി ന���തി�ം േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തി�ം ഇ��ലം

സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െവ�ിട�്- കേ�ാ�്- �� േറാഡ് ടാറിംഗ്

2955. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���, മണ�� മ�ല�െള ത�ി� ബ�ി�ി�� െവ�ിട�്-  കേ�ാ�്-  �� േറാഡിെ�

ആെക നീളം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� എ� കി.മീ.  �രം ഇ�വെര ടാ� െച�െത�ം ഇനി എ� കി.മീ.  �രം ടാ�

െച�ാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� അവേശഷി�� ഭാഗം ടാ�  െച��തിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരിെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡിെ� അവേശഷി�� ഭാഗം ടാ�  െച�ാ�ത് യാ��ാെര ��ി��ി��തിനാ�

അടിയ�രമായി ��ത ഭാഗം ടാ� െച�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ി�റം റ�് ഹൗസ് േറാഡ് �ന��ാരണം

2956. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല േദശീയ പാത വിഭാഗ�ിെ� െെകവശ�� ��ി�റം റ�്

ഹൗസ് േറാഡ് �ന��രി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് േദശീയ പാത വിഭാഗ�ിന് പരാതിക�

ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ�് ഹൗസ്, ബി�ഡിം�സ് െസ�െ� ഓഫീസ് �ട�ി നിരവധി ഓഫീ�ക� ഉ�െ�ാ��

�ലേ��് േപാ�� ��ത േറാഡ് നവീകരി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ���ിക��് ഗ�ാര�ി പിരിയഡ്

2957. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� േറാ�ക�  ,  പാല��, െക�ിട��  എ�ീ ���ിക��്

ഗ�ാര�ി പിരിയഡ് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�െനെയാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?



േറാഡപകട��ം േക�ക�ം

2958. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കളിെല �ഴികളി�  വീണ് ശരാശരി ഒ� വ�ഷം അ�� മരണം

സംഭവി�� എ� േക� ഉപരിതല ഗതാഗതവ��ിെ� കണ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ച�വാഹന�ാരാണ് ഇ�െന മരണം വരി��വരി�  �രിഭാഗ�ം എ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2015-17  കാല�്  12,614  േപരാണ് ൈബ�പകട�ി�  മാ�ം സം�ാന�്

മരണെ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം അപകട�ളി�  മന:���മ�ാ� നരഹത�െ���� േക�ക�  േപാര�� െപാ�

അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) എ�ി� ഇ�രം േക�കളി� ���ാ��് ഉയ�� ശി� ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് േറാ�നി��ാണം

2959. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി��ത് വ�ാപകമാ�വാ�  വ��്

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ��� േറാഡ് േകാ��സ് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ി��തി�� നി�േ�ശ��

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� േമ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് േവ�ിെ� �ന�പേയാഗ�ിെ� ഭാഗമായി കഴ��ം-കാേര�് നാഷണ� െെഹേവ�െട

നി��ാണ�വ��ന�ളി� ഇത് ഉപേയാഗി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�് േറാ�ക�  നി��ി�ാ�  മഴ�ാല�് േറാ�ക�  െപാളി��ത്

തടയാനാ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ���പണിക�

2960. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അ���പണിക�  ഈ വ�ഷം ഡിസംബ�  31

നക�ം തേ�ശ �ാപന��െട കീഴി�ളള േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം അ�� വ�ഷം ജ�വരി

31  നക�ം ���ിയാ�� കാര�ം സ��ാ�  ഉറ� വ��ണെമ�് െെഹേ�ാടതി

നി�േ�ശി�ക��ാേയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ര� വ�ഷം �ട��യാ��ായ �ളയം േറാ�ക�െട തക���് കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�

�മി�ടിയി��ാ�� വ�തിയാന�െള�ം ��തി�ര��െള�ം അതിജീവി�ാ� ഉത�� േറാഡ്

നി��ാണ രീതിക� അവലംബി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) േറാ� നി��ാണ�ിെ� കരാ�  ഏെ����വ�  തെ� അതിെ� പരിപാലന �മതല

നി��ഹി�� എ�് ഉറ�ാ�ാ�  നിലവി�  എെ��ി�ം വ�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത്

ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�വികസന�ിന് ജ��� ഫ�്

2961. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�വികസന�ിന് ജ���  ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം

പ�തി���ാണ് ഇത് ലഭ�മാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ����തിന്

നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി�  െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�തികെള ഉ�െ����തിനാണ് സ��ാ�

നി�േ�ശി�ിരി��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

േടാ� പിരിവ് നി��ലാ�ിയ പാല��െട പ�ിക

2962. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം േടാ� പിരിവ് നി��ലാ�ിയ പാല��െട പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത� പാല�ളി� േടാ� പിരിവ് നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാേ�രി, െച�ി�ടവ് പാല��െട നി��ാണം

2963. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഇ�െവ�ിേഗഷ�  ���ീകരി� കാേ�രി,  െച�ി�ടവ് പാല��െട

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) കാേ�രി സിംഗി� �ി�ജ് നി��ി��തിന് ബ�ജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ

സാഹചര��ി�  ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച�ി�ടവി� പാലം നി��ി�ാ� �ലം ഏെ��േ���േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയപാത വികസന പ�തി

2964. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് �ത� തി�വന��രം വെര േദശീയപാത  66  ആ�വരി�ാതയാ�� വികസന

പ�തി  2021  -�  ���ിയാ��തിനാ�ളള സ��ാ�  ല��ം യാഥാ���മാ�ാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േദശീയപാത അേതാറി�ി�മാ�ളള ധാരണാപ�ം എ�ാണ് ഒ�ി�ത് എ�ം േശഷം

നട� �ട��വ��ന�� എെ��ാം എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േദശീയപാത വികസന പ�തി �ട�ി ���ീകരി���വെര നിലവി�ളള

േദശീയപാത�െട അ����ണിക�ം യാ��ാ�െട പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�ളള നി��ാണ

�വ��ന���മായി േദശീയപാത അേതാറി�ി�െട സഹായം ആവശ�െ��േവാ;

(ഡി) എ�ി� അവ�െട ഇതിേ��ളള സമീപനം എ�് എ�ം ഇതിനായി േക�സഹായം ലഭ�മാ�ാ�

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

േദശീയപാത വികസനം

T 2965.�ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  66  സം�ാന�്  45  മീ��  വീതിയി�  വികസി�ി��തി�� നടപടികളി�

ഏെതാെ� റീ�കളി�� െട�ഡ� നടപടി ഇതിനകം ���ിയാ�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വികസനം േവഗ�ിലാ��തിന് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ി േദശീയപാത

അേതാറി�ി�് ക�ശന നി�േ�ശം ന�കിയത് പാതാവികസനെ� ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വികസന�ിന് ഏെ��േ��ി വ�� �ല�ിെ� വില�െട നി�ിത ശതമാനം സം�ാന

സ��ാ� വഹി�ാെമ�് ഉറ�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവിെല �ിതിയി� േദശീയപാത വികസനം എ�േ��് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�ാണ്

സ��ാ� വിലയി���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

തല�ാടി �ത� കഴ��ംവെര�� ആ�വരി�ാത�െട നി��ാണം



2966. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാടി �ത� കഴ��ം വെര  45 മീ�� വീതിയി� നി��ി�� ആ�വരി�ാത�െട ൈദ�ഘ�ം,

െ��്,  െചലവ്,  ഏെ��േ��ിവ�� �ലം,  അതി�� െചലവ് എ�ിവ എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക�െട േക�സഹായം ലഭ�മാ�ം;  സം�ാന വിഹിതം എ�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� െട�ഡ� ഘ�ം,  അതി����� �ലെമ��ി�� വിലനി��യം,  �ലേമെ����,

വീ���ാ�� നിയമ���� എ�ിവ സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�ം

��ത ����  കാേലാചിതമായി പരിഹരി�് ൈഹേവ നി��ാണം ത�രിതെ���ി

കാലപരിധി��ി�  ���ീകരി�ാ�  നട�ിവ�� �ട��വ��ന��  എെ��ാം എ�ം

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ�� നടപടിക�

2967. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ�� നടപടിക�  നിലവി�

ഏ�ഘ��ിലാണ്;  �മി എെ����� സംബ�ി� �വ��ന��  തട���  ഇ�ാെത

പരിഹരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലേമെ����  ��ി��ാ�� �േദശ�ളി�  60  മീ��  വീതി േവണെമ� വ�വ�

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിനായി �ലം ഏെ���� നടപടി

2968. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള െെഹെവയിെല ബാലരാമ�രം-വഴി�� വെര�ളള �ലം ഏെ����

നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വഴി�� �ത�  കളിയി�ാവിള വെര ഉളള �ലം ഏെ����തിെ� നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;  ഇൗ �േദശെ� സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത ഏെ���� നടപടി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം



2969. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാതാ വികസനം സംബ�ി� േക�സ��ാരിെ� �തിയ തീ�മാനം

അ�സരി�്െചലവിെ� എ� ശതമാനമാണ് േക�ം വഹി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  േദശീയ പാതയി�  അ����ണി�ാ�ം പീരിേയാഡി��  റിന�വ�  � സ�ഫസി�

േവ�ി�ം എ� �ക 2019-20 വ�ഷ�ി� ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി��ടി കട�േപാ�� േദശീയ പാതയി�  ച�െവ�ി �ത�

��ി�റം വെര �ന��രി��തിന് േദശീയപാതാ വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല േദശീയപാത ���മാ�ം തക��കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;  ഇ�ാര��ിൽ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േദശീയപാത 85-� ��ണി�റ ൈബ�ാസ് നി��ാണം

2970. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തിരാവാ�ളം മ��ഴി �ത� ��ണി�റ മിനി ൈബപാസ് ജം�ഷ� വെര�ളള �ലം ഏെ����

���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��ഴി �ത� തി�വാ�ളം െറയി�േവ ൈല� വെര �ലം ഏെ���� നടപടി ���ീകരി�്

�ലം ഉടമക��് പണം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  നിലവിെല �ലം ഏെ����  നിയമ�കാരം �ലം ഉടമക��് ന�പരിഹാരം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈബപാസ് നി�മാണ�ിനാവശ�മായ ഫ�് േക� സ��ാരി�നി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഇ) �മി ഏെ����  ���ിയാ�ാ� പ�തിക�  റ�ാ��ത് േദശീയപാത അേതാറി�ി�െട

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(എഫ്) �മി ഏെ����  പ�തി �ടേര�തിെ�� നാഷണ�  ൈഹേവ അേതാറി�ി�െട തീ�മാനം

��ണി�റ ൈബ�ാസ് നി��ാണ പ�തിെയ ബാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ീ� ബി�ഡിംഗ് പ�തി

2971. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ�  ബി�ഡിംഗ് പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് പഠന��

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെ� അടി�ാന�ി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക� പാര�േര�തര ഊ��വ��ിെ� സഹായം അഭ���ി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



കായം�ളം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വിഭാഗം വഴി നട�ാ�� ���ിക�

2972. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം വഴി നട�ാ�� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി,  സാേ�തികാ�മതി,  കരാ�  എ�ിവ�െട തീയതിക�ം ഓേരാ ���ിക�െട�ം

നിലവി�� �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�കാ റ�് ഹൗ�ക�

2973. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള ഏെത�ാം റ�് ഹൗ�കളാണ് മാ�കാ റ�്

ഹൗ�കളാ�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്  ;  മാ�കാ റ�് ഹൗ�ക� നി��ി�� പ�തി�് എ�

�കയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് െറ�് ഹൗ�കളിെല �മേ��ക�

2974. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് െറ�് ഹൗ�കളിെല �ാഫ് ഘടന വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റിക� അ�വദി��തി�ം നിയമ�കാര�� വാടക ഇൗടാ��തി�ം ഉ�െ�െട െറ�് ഹൗസ്

ജീവന�ാ� �താര�മായാണ് �വ��ി��െത�് ഉറ�് വ��ാ� െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

സംവിധാന��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ാജ ബി�ക� ഉ�ാ�ി �റിക� വാടക�് െകാ��ക; സാ�ഹ� വി����് താവളെമാ��ക

�ട�ിയ ��തരമായ ആേരാപണ��  ഏെത�ി�ം െറ�് ഹൗസിെനതിെര സമീപകാല�്

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

േറാ�സ് ആൻ്റ് �ി�ജസ് േകാ��േറഷ�

2975. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�സ് ആൻ്റ് �ി�ജസ് േകാ��േറഷെ� ഉടമ�തയി�� എ�

പാല�ളി�ം/േറാ�കളി�മാണ് നിലവി� േടാ� പിരി��ത്;

(ബി) ��ത േടാ� നി��ലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് േകാ��േറഷ�  വാ�െയ��് പണി� പാല��െട�ം

േറാ�ക�െട�ം േടാ� നി��ലാ�േ�ാ� ��ത േകാ��േറഷന് ഉ�ാ�� ന�ം എ�കാരം

നിക�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

മരാമ�് വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�

2976. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സിവി� എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലയി� െക�ിടം/പാല��

/നിര�ക�/േദശീയപാത/ക�ാളി�ി ക�േ�ാ� �ട�ിയ എ� വിഭാഗ�ളാണ് നിലവി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ി�  േജാലി െച�� സാേ�തിക വിഭാഗ�ാരായ ഓവ�സിയ�,അസി��് എ�ിനീയ�

�ട�ി ചീഫ് എ�ിനീയ�  വെര�� ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�  േമ��റ� വിഭാഗ�ളി�

എവിെട�ം േജാലി െച�ാ� ബാ���രാേണാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാരി�  �റ�േപ�  �ിരമായി ഒ� വിഭാഗ�ി�  തെ� �ട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� �ട��തിന് കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) പല ഉേദ�ാഗ��ം സ��ീസി�  കയറി ഒേ�െറ വ�ഷ��  പി�ി�ി�ം ഫീ�ഡി�  േജാലി

െച�ി�ി�ാ�വ� ആെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�കാരണം ഭാവിയി�  ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി�� അവസര�ി�  ഉ�ാ�� �യാസ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ജി) ഇ�ര�ി�  �ിരമായി ഒ� വിഭാഗ�ി�തെ� ജീവന�ാ�  �ട��ത് ഒഴിവാ��തിനായി

ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ത�ിക മാ� നിയമനം

2977. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െപാ�മരാമ�് വ��ി�  താ� േവതന ത�ികയി�  നി�്

�ാ��് ത�ികയിേല�് ത�ിക മാ�ം വഴി എ�േപ��് നിയമനം ന�കിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� 25-7-19െല 041645/18, 1675/18, 1677/18

എ�ീ ഇട�ാല ഉ�ര�ക�െട അടി�ാന�ി�  ആല�ഴ ജി�യി�  എ� താ� േവതന

ജീവന�ാ��് ത�ിക മാ�ം വഴി നിയമനം ലഭി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ. വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമന���് ഉ�ാേയ�ാ�� കാലതാമസം എ�യായിരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



ആ�.ഇ.സി.-�േ�രി-തി�വ�ാടി േറാഡിന് െസ��� േറാഡ് ഫ�്

2978. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി-��മംഗലം മ�ല�െള ത�ി� ബ�ി�ി�� ആ�.ഇ.സി.-�േ�രി-തി�വ�ാടി

േറാഡ് പരി�രി��തിന് െസ���  േറാഡ് ഫ�് അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിന് സി.ആ�.എഫ്.  ലഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

മാളിക പറ�് ക�വ��ിെ� �ന��ാരണം

2979. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല മാളിക പറ�് ക�വ��ിെ�

�ന��ാരണ�ിനായി  23.07.2016-െല സ.ഉ.(സാധാ)നം.1093/2016/പി.ഡ�ി�.ഡി.

ഉ�രവ് �കാരം നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം അ�പത് ല�ം �പ

അ�വദി�ി�ം ��ത ���ി ആരംഭി��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ്

അവസാനി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി അവസാനി�ി�ിെ��ി� ��ത ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

2980. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷ�ം ഈ വ�ഷ�ം ഉ�ായ �ളയ�ി� തക�� പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് അ�വദി� �ക പര�ാ�മാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

അെ��ി� ��ത� �ക വകയി��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ,

(ബി) ��ത മ�ല�ിെ� വലി��ം മലേയാര �േദശ�ളിെല േറാ�ക�െട തക���ം �േത�കമായി

കണ�ിെല��് ��ത� �ക വകയി��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



��ി-രാമമംഗലം േറാഡ് �ന��ാരണം

2981. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി-രാമമംഗലം േറാഡ് ഉ�ത നിലവാര�ി�  �ന��ാരണം െച��തി�� എ�ിേമ�്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ടി േറാഡിന് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടിക�  ഏ�വെരയായി;  എ�േ��്

ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�് അറിയി�േമാ?

എക��-ക�യം-ഡാംെെസ�് േറാഡിെ� േശാചനീയാവ�

2982. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�യം �റി� േക��ിേല�ം ജലെെവദ�ത പ�തിയിേല�ം വിേദശ �റി�ക�

ഉ�െ�െട��വ��് എ�ിേ�രാ�ളള �ധാന േറാഡായ എക��-ക�യം-ഡാംെെസ�്

(ഇ.െക.ഡി.) േറാഡിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് നവീകരി��തിനായി ഏെത�ി�ം �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ിേ��  PWD-Ps2-112/2019 ന�� ഫയലി�

സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് ആ�നിക രീതിയി�  നവീകരി��തി�ളള അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പിലാ�റ - പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡിെല െ�യിേനജ് കവറിംഗ്

2983. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി.േറാഡിെ� എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ിയ ���ിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; എെ��ി�ം ���ിക� അവേശഷി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡി�  എ� കി.മീ.  െ�യിേനജാണ് എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;  അ�

�കാര�� ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െ�യിേനജ് പലയിട�ം കവറിംഗ് നട�ാ�തിനാ�  ഉ�ാ�� അപകടസാധ�ത

കണ�ിെല��് ഇത് പരിഹരി��തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ൈ� ഓവ�



2984. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� മല�റം ൈ� ഓവ�  നി��ാണ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നിരാേ�പ പ�ം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിരാേ�പ പ�ം ലഭി�കഴി�ാ�  �ട��് സ�ീകരിേ�� നടപടിക�  വിശദീകരി�ാേമാ;

ഇതിനായി െപാ�മരാമ�് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ?

വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി� പണി ആരംഭി� േറാ�ക�

2985. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ി�  കിഫ് ബി പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ന�കി പണി

ആരംഭി� െവ�ാറ�ട് റിംഗ് േറാഡ്, വാമന�രം-ചി�ാ� േറാഡ് എ�ീ ���ിക�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം എ� ശതമാനം വീതം പണി ���ിയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം ���ിയാ��തിെ� കരാ� കാലാവധി എ�വെരെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കരാ�കാര�  ���ിയി�  അനാ� കാണി��� കാരണം ര� േറാ�കളി�െട�ം യാ�

െച��തിന് ജന�ൾ��ാ�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത ��ി��് പരിഹരി�ാൻ ഇനി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല േറാ�ക� ഏെ���� നടപടി

2986. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം മല�റം ജി�യി�  �തിയ േറാ�ക�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ന�ി - മീ�ിറ - കാവ��, െച�ടവ് - ഒ��റ - ��ി�ാലം

- െപാ�ള, േമാ�ം - അരി� ഉ�െ�െട വിവിധ േറാ�ക� പി. ഡ��. ഡി. ഏെ���ണെമ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

പാവറ�ി െസ�റിെല െവളളെ��്



2987. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി െസ�റിെല െവളളെ��് ഒഴിവാ��തി�ം ��ത െസ��

നവീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നവീകരണ�ിെ�റ ഭാഗമായി കാന നി��ാണം ഉ�െ�െട�ളള ���ിക�  എ�്

ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

നട�ാവ്- ഓലിയ�റം േറാഡ് റീ-ടാറിംഗ്

2988. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല നട�ാവ്-  ഓലിയ�റം േറാഡ് റീ-ടാറിംഗ് നട��തിനായി

അ�മതി ലഭി�േശഷം ��ത ���ി ആരംഭി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ?

(ബി) ഈ േറാഡിെ�റ േശാച�ാവ� കണ�ിെല��് അടിയ�ിരമായി ��ത ���ി

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

���് നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �വ  ൃ�ിക�

2989. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െപാ�ബ�ജ�ി�  20%  �ക വകയി��ിയി�� ���് നാട്

നിേയാജകമ�ല�ിെല �വ  ൃ�ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� കാലതാമസം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം .

2990. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��വണ ഫ�് അ�വദി�് േറാഡ് യാ�ാേയാഗ�മാ�� പ�തി �കാരം പാല�ാട്

നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക��് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�



2991. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട എ�ം എ�;  അവ

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട അ����ണിക�െട �േരാഗതി

വിശദീകരി�ാേമാ?

���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത�െട നി��ാണ ���ി

2992. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-കാ�ാണി-വാടാന��ി സം�ാന പാത�െട ഒ�ാംഘ� നി��ാണ ���ിക�െട

നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട വികസന�ിന് �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;

(സി) എറവ് �ത�  വാടാന��ി വെര�� ര�ാംഘ� ���ിക��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

പ�ാ�ി-�ലാമേ�ാൾ േറാഡ് �നർനിർ�ാണം സംബ�ി�് അേന�ഷണം

2993. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് �നർനിർ�ാണം നട�ക�ം ���ിയായി ആറ്

മാസ�ി��ിൽ തക�ക�ം െച� പ�ാ�ി-  �ലാമേ�ാൾ േറാഡ് �നർനിർ�ാണം

ഗൗരവേ�ാെട അേന�ഷി�ാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� എ�ിേമ�് സംബ�ി� ��വൻ വിവര�ളം ലഭ�മാ�ാേമാ; എ�ിേമ�ിൽ നി�ം

വിഭി�മായി ഏെത�ി�ം വർ�കൾ ഒഴിവാ�കേയാ ��ിേ�ർ�കേയാ െച�ി�െ��ിൽ അതിെ�

വിശദവിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പറ��ം പാലം നി��ാണം

2994. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18  െല ബജ�് �സംഗ�ി�  അ�വദി�െ��

പറ��ം പാല�ിെ��ം അേ�ാ�് േറാഡിെ�റ�ം ���ി�െട നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് പറയാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�ിന് െട�� �ണി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) പറ��ം പാലം നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കാലവ�ഷെ��തിയി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�ന��ാണം

2995. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  കാലവ�ഷെ��തിയി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� കാരണം ���ിക�

നട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് �ക അ�വദി�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാെത അനാ� കാ�ിയ

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ?

നില�� മ�ല�ി� െവളളെ��ിന് സാധ�ത�ളള നിര�ക�

2996. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ആഗ�് മാസ�ി��ായ �ളയ�ി� നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� െവളളം കയറി

ഗതാഗതം തട�െ�� െപാ�മരാമ�് നിര�കളിെല ഭാഗ��  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ�ം വ�ഷ�ളി�ം �ളയസാധ�ത നിലനി���തിനാ�  ഇൗ ഭാഗ�ളി�  എ�തരം

��ക�ത�കളാണ് സ��ാ� െച�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) െവളളെ��ിന് സാധ�ത�ളള െപാ�മരാമ�് നിര�കളിെല ഭാഗ��  ഉയ���തിന്

െ�ാേ�ാസ�ക�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത െ�ാേ�ാസലി�  സ�ീകരി� നടപടി

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത�െട വഴി�ടവ് �രം �ത� വട�റം പാലം വെര�ളള ഉപരിതലം

ബി.എം.&ബി.സി.  െച��തിന് സമ��ി� ���ിയ എ�ിേമ�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

കളരാ�ിരി-പ�ിണി�ര-െന�ാ��ി േറാഡ് നി��ാണം

2997. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െപാ�മരാമ�് േറാഡ് ഡിവിഷന് കീഴി�  െകാ�വ�ി െസ��  പരിധിയി��

കളരാ�ിരി-പ�ിണി�ര-െന�ാ��ി േറാഡി�  2011  േമയ് മാസം �ത�  2016  ഏ�ി�

വെര�� കാലയളവി�  ഏെതാെ� െചയിേനജി�  എെ�ാെ� ���ികളാണ്

നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ കാലയളവി�  ��ത േറാഡി�  ഏെത�ി�ം ക�െവ��് ��തായി നി��ി�കേയാ



���ി�ണി�കേയാ െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ കാലയളവി�  ��ത േറാഡി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�െട സ��ാ�

ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�േ�രി - േതാ���സാടി� േറാഡിെ� ഡി. പി. ആ�.

2998. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി��െ���ിയ ഇ��ി ജി�യിെല െന�േ�രി - േതാ���സാടി�

േറാഡിെ� ഡി. പി. ആ�. ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണകാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ഇ��ി ജി�യിെല ��തി�ളം - േചല�വട് േറാഡിെ� ഡി. പി. ആ�.

ത�ാറായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ�ി�  ഉ�ായി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഹി�െെഹേവ

2999. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഹി�െെഹേവ ���ി�മായി ബ�െ��് വനം വ��ിെ� അ�മതി

ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എട�റ�-േകാളി�ാ�  റീ�ി�  എ� കിേലാമീ�ർ വനപാത�െ��്

അറിയി�േമാ;  ഇൗ വനപാതയി�  എ� പാല��  �ന�നി��ിേ����്എ�തിെ�റ

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വനപാത ഒഴി�ളള ഭാഗ�� ���ിയാ�േ�ാ� ഇതിേനാട് അ�ബ�ി�തെ� വനപാതയി�ളള

���ി�ം ���ീകരി�ാ�  പ�ാ�ത് യഥാ�� ല��ം നിറേവ�ാ�  പ�ാ�

സാഹചര���ാ�െമ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം േമജ� ���ിക��് വനം വ��ിെ� അ�മതി വാ�ാ� ഉ�തതല�ി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� എം.ഇ.എസ്.ജം�ഷ� േ�ാസ് േവ�് ഫ�്

3000. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈരാ�േപ� എം.ഇ.എസ്.ജം�ഷ�  േ�ാസ് േവ�് �ലം ഏെ����തി�� ഫ�്

അ�വദി���സംബ�ി�് എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ി�  നി�ം െപാ�മരാമ�്  (സി)  വ��്

�ി�സി��  െസ��റി�് അയ�  08.07.2019  െല എഫ്.ആ�.5/5187/2019  ന��

ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാലയിെല േറാഡ് കേ����

3001. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� െപാ�മരാമ�് ���ികളി�

�ലേമെ����  നടപടി ആവശ�മായി വ��ത് ഏെതാെ� ���ിക��ാെണ�ം

ആയതിേല�ാ�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ി� ആെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളിലാ�ളള �റേ�ാ�്

�ല�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ;

(സി) �റേ�ാ�് �ല�ളി� സ�കാര� െകേ���� ��യി� വ�ി�േ�ാ;  ��ത കേ����

ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പാതേയാരെ� കേ���� ഒഴി�ി��തിന് െന�ാ�ി�കര പി.ഡ�ള�.ഡി.  സബ് ഡിവിഷന്

കീഴി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ;  നിലവി� മ� �ല�ളി� കേ����

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം സ�വീസ് േറാഡിെ� നി��ാണം

T 3002.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം കെ�യ് നർ േറാഡിെ� സ�വീസ് േറാഡ്,  കാന എ�ിവ�െട നി��ാണ�ി�

എ�.എ�്.എ.െഎ. അലംഭാവം കാണി��തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഈരാ�േപ�-പീ�േമട് േറാഡ് നിർ�ാണം

3003. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  -17െല ���ിയ ബജ�് �സംഗ�ിൽ ഭാഗം  -6  വികസന�ൾ എ� തലെ��ിൽ

േറാ�കൾ സംബ�ി� പ�ികയിൽ  136  /19  ആയി ഉൾെ�� ഈരാ�േപ�-പീ�േമട് േറാഡ്

നിർ�ാണ ���ി നട�ാ��തിേല�് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ�� ഏെത�ി�ം ഉ�ര�കേളാ നിർേ�ശ�േളാ വ��ിൽനി�ം



�റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� എ� കിേലാമീ�ർ ഭാഗം പീ�േമട് നിേയാജക മ�ല�ിൽ ഉൾെ��ി��്;

വ��മാ�േമാ?

തി�വ� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാല��െട നിർ�ാണം

3004. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വ� നിേയാജക മ�ല�ിെല കാവനാ�  കടവ്,  ഓ�ാഫീസ് കടവ്,  പന�ി��ി�  കടവ്

പാല��െട പണി എ�േ��് ���ീകരി�് ഗതാഗത�ിനായി �റ� െകാ��വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആല�� ���ാടം മ�ാട് പാലം നി��ാണം

3005. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ാടം മ�ാട് പാലം നി��ി��ത് സംബ�ി�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിന് അ�വദി�െ�� �കെയ�െയ�ം പാലം നി��ാണം എ�േ��്

���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

അതിര�ഴ േറാഡി� �തിയ േമ��ാലം

3006. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാണ�ാരി അതിര�ഴ േറാഡി�  �തിയ േമ��ാലം പണി�� കാര��ിൽ എെ��ി�ം

തീ�മാനം ആയി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ �ല�് േമ��ാലം ഇ�ാ�� കാരണം വാഹന��െട തി�ം തിര�ം �ലം ഗതാഗത

സംവിധാനമാെക താ�മാറാ�� �ിതി വിേശഷ�ിന് പരിഹാരം കെ���തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് �ളിമാട് പാലം നിർ�ാണം

3007. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി ���ി ആരംഭി� �ളിമാട് പാല�ിെ�

ഡിൈസനി� മാ�ം േവണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ഡിൈസ� പരി�രണ ���ി ഏ� ഘ��ി� എ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� ���ി എ�് �നരാരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േമേല�ാവ് നട�ാലം നി��ാണം

3008. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല വിള�ി�  പ�ായ�ിെന വ�ി���ാവ് മ�ല�മായി

ബ�െ���� േമേല�ാവ് നട�ാലം നി��ി��തിെ� നടപടിക�  എ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉപേദശികടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

3009. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട� പ�ായ�ിെല ഉപേദശികടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇതി�േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് �ട�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ി� പാല��െട നി��ാണം

3010. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉദയഗിരി പ�ായ�ിെല ��ട,  ചീ�ാട്,  �രി�ടവ്

എ�ിവിട�ളി� പാലം നി�മി�ാ�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പാല�� നി��ി�ാനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േപ��ാ� പാല�ിെ� നി��ാണം

3011. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപ��ാ�  പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  എെ�ാെ�

���ിക�  ���ീകരി�ി��്;  ഇനി എെ�ാെ� ���ിക�  ���ീകരി�ാ��്;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം െെവകാ��ായ കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� നി��ാണം മാ�ം ബാ�ിയിരിെ�, ���ി നട�ാ��തി�

കാലതാമസം വ��ിയത് ആ�െട ഭാഗ�നി��� വീ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാഴെ� കരാ�കാരെ� കരാ�  കാലാവധി എ�വെരയാണ്;  ��� കാലാവധി��ി�

നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െവ���ി പാല�ിെ� ഘടനാേശഷി സംബ�ി� പഠനം

3012. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരെ��ം പ�ിമ െകാ�ിെയ�ം ത�ി� ബ�ി�ി���ം 1936 � നി��ി��മായ

െവ���ി പാല�ിെ� ഘടനാേശഷി സംബ�ി�് വിദ��ം വിശദ�മായ പഠന�ം

പരിേശാധന�ം നട�ി പാലം ൈപ�ക പ�ികയി� ഉ�െ����തിനായി െചൈ�യിെല എസ്.

ഇ.  ആർ.  സി.  (  ��റ�  എൻജിനീയറിങ് റിസർ�് െസ�ർ  )  -�് എ�ാണ്

ക�യ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ിെല ആവശ� �കാര�� വിശദാംശ��ം ഉപേദശ��ം ലഭി��തി�  േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാല�ിെ� േശാചനീയാവ� വ��ി��ത് കണ�ിെല��് പാലം സംര�ി�ാ� അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല പാല��െട നി��ാണ �േരാഗതി

3013. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല�ഴ െപാ�മരാമ� വ��് എ�ി.എ�ജിനീയ�െട േമ�േനാ��ി� െച��� മ�ല�ി�

നട�വ�� �ധ��  പ�ായ�് വ�വാടി�ടവ്,  െച���  ൈക�ാല�ടവ്,  െവ�ണി

ശാ���ാവ് പാല��െട നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ�െ�ാ�ി പാലം നി��ാണം

3014. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ഴ  -  കീരംപാറ പ�ായ�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി���ം ��ത �േദശ�ളിെല

ജന���് യാ�ാ സൗകര��ിന് ഉപകാരെ����മായ ഇ�െ�ാ�ി പാലം നി��ാണം

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� �ട�നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഇൗ �േദശ�ളിെല ജന���് ഏെറ ഉപകാര�ദമാ�� ��ത പാലം നി��ാണ�ിന്

േവഗ�ി� അ�മതി ന���തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാടനം�റി�ി േമൽ�ാല�ിെ� �വർ�ന �േരാഗതി

3015. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടനം�റി�ി േമൽ�ാല�ിെ� ���ി ആരംഭി��തിനായി എെ��ാം നടപടി�മ�ൾ ആണ്

ബാ�ി��െത�ം ഇതിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ എ�് ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) വാടനം�റി�ി േമൽപാല�ിെ� നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് എ� �കയാണ്

വകയി��ിയി��ത്; എ�ി� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) ഇതിേനാട�ബ�ി�� �ലെമ��് നടപടികൾ �ർ�ിയാേയാ; എ� േപരിൽ നി�ാണ് �ലം

ഏെ��േ��െത�ം ആരിൽനിെ�ാെ�യാെണ�ം എ� �ലം ഏെ��േ��ി വ�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലേമെ����തി� ഇനി�ം സ�തം നൽകിയി�ി�ാ� ആെര�ി��േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ�

വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ���ി െട�ർ െച��തി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ; ���ി എ�

െട�ർ െച�ാൻ സാധി�ം എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വാ��ടവ് പാലം നിർ�ാണം

3016. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ി�ളം,  താമരേ�രി പ�ായ�കെള ബ�ി�ി�� ക�വാ��ടവ് പാലം നി��ാണം

ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�ിനായി സമ��ി� ���ിയ ഡി.പി.ആ�.ന് അ�മതി ന���തി�

തട�ം എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ക�വാ��ടവ് പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ിയി� �തിയ പാല�ിെ� നിർ�ാണം

3017. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ഴ� ��െക പ�ാ�ിയിൽ നിർ�ി�ാ�േ�ശി�� �തിയ പാല�ിെ� നിർ�ാണ�േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പാല�ിെ� നിർ�ാണ െചലവ് എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;



�തിയ പാലെ��റി�� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� നിർ�ാണ�ി�ളള െട�ർ നടപടികൾ എ� ആരംഭി�വാൻ സാധി�ം;

�വർ�നം എ�് �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ാ�കടവ് പാലം നിർ�ാണം

3018. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല മ��ാ�കടവ് പാലം നി��ാണം നിലവി�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;  ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം ���ിയാ�ാ�തി��

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയാ��തിന് തട�മായ കാര��� പരിേശാധി�് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�േമാ?

മ�ാറ�ള�ി-പ� ശബരിമല പാതയി� �തിയ പാലം

3019. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാറ�ള�ി  -പ� ശബരിമല പാതയി�  വടേശരി�രയി�  �തിയ പാലം നി��ി�ാ�

എ�ാണ് അ�മതി ലഭി�ത് എ�ം എ� �പയാണ് ഇതിെ� നി��ാണെ�ലവ് എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�� നി��ാണ�രാ� ആരാണ്ഏെ���ിരി��ത് എ�ം എ�ാണ് ഇതിനായി

എ�ിെമ�് വ�ത് എ�ം എ� നാളാണ് കാലാവധി എ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പാലം നി��ാണം ഏ� ഘ�ംവെരയായി;  നി��ാണ�ിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട�ം

േനരി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലാവധി��ി�  നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ�

േകാ��ാ�െറ കരാറി�നി�് ഒഴിവാ�ാ�ം ടിയാെന �ാ�് ലി�ി� ഉ�െ���ാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാ�ി�ാ�്കടവ് പാല�ിെ� �ലം ഏെ���� നടപടി

3020. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല പാ�ി�ാ�്കടവ് പാല�ിെ� �ലം ഏെ����

നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����മായി ബ�െ��് റവന� വ��ിന് ന�േക� ഫ�് ന�കിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ?



�രാട്, പാേലാളി പാല��െട �ന�നി��ാണ�ം േദശീയപാത വികസന�ം

3021. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േദശീയപാതാ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �രാട്,  പാേലാളി പാല��

�ന�നി��ി�ാ�ം പാല�ൾ�് ഇടയി�� അ��ം �രം േദശീയപാത വികസി�ി�ാ�ം �ാ�്

എേലാ� ആയി ���ി ആരംഭി��തി�ം ഇേ�ാ�� തട�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� െട�� െച�ി�േ�ാ എ�ം ഇെ��ിൽ എ�് െട�� െച�് ആരംഭി�ാെമ�ാണ്

ക���ത് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ക��ലം ജം�ഷനി� ൈ�ഓവ� നി��ി��തിന് നടപടി

3022. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േച��ല-കഴ��ം േദശീയ പാത നാ�വരി ആ��തി�� െ�ാേ�ാസ� അ�സരി�്ക��ലം

ജം�ഷനി�  715  മീ��  നീള�ി�ം  29  മീ��  വീതിയി��� ൈ�ഓവ�  നി��ി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട്-��� േദശീയപാതയിെല �തിരാ� ടണ� നി��ാണം

3023. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്-��� േദശീയപാതയിെല �തിരാ� മലയി� നട�വ�� ടണ� നി��ാണ�ിെ�റ

�േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ടണ� നി��ാണം ���ിയാവാ�തിനാ�ം മഴ�ാല�് മ�ിടി�ി� �ല�ം േദശീയ പാതയി�

���യായി മണി��കേളാളം ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ���ം പരിഗണി�് േറാഡിെ�

േശാചനീയാവ� അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് െവ�ളം-രാമനാ�കര ൈബ�ാസ് ര�ാം ഘ�ം

3024. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െവ�ളം-രാമനാ�കര

ൈബ�ാസ് ര�ാം ഘ�ം വീതി വ��ി�ി��  ���ി�െട െട��  നടപടി

���ിയാ�ിയതാേണാ;  എ�ി�  ഏത് ക�നിയാണ് ���ി�െട എ�ിെമ�് െവ�െത�ം



എ�ാണ് എ�ിെമ�് െവ�ത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ���ി ആരംഭി�ാ�തിന് കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാതയി�  ഇേ�ാ�  ആവശ�മായി വ�� െചറിയ രീതിയി�� അ����ണിക�

നട��തി�� �മതല ആ�േടതാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് - മംഗലാ�രം േദശീയപാത

3025. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് - മംഗലാ�രം േദശീയപാത�െട നീളം എ� കിേലാമീ�റാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഗതാഗതേയാഗ�മായ�ം അ�ാ��മായ എ� കിേലാമീ��ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േദശീയപാതയി� അവസാനമായി അ���പണി നട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�ം െചലവഴി�

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ േദശീയപാത ഇേ�ാ�  ഗതാഗതേയാഗ�മെ��ി�  ഏത് അവ�യിലാ�ളളെത�ം

ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�  ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�ം എേ�ാഴാണ് �വ��ി െട��

െച�െത�ം ഇ�വെര പണി �ട�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ച�െവ�ി �ത� ��ി�റം വെര�ളള േദശീയപാത നവീകരണം

3026. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  േകാ���  ച�െവ�ി �ത�  ��ി�റം വെര�ളള ഭാഗം നവീകരി��തി�ളള

ഏെത�ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� എ�ിേമ�് േദശീയപാത വിഭാഗം േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിന്

അയ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െ�ാേ�ാസലി�  വളാേ�രി ജം�ഷനിെല ഗതാഗത ���് ഒഴിവാ��തിനായി

ഏെത�ി�ം പ�തി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) വളാേ�രി റിംഗ് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ��  ബജ�് �സംഗ�ി�  പ�്േകാടി �പ

അ�വദി�െമ� പറ�തിെ� അടി�ാന�ി�  െപാ�മരാമ�് േദശീയപാത വിഭാഗം

െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ��ത െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ആദിനാട് ഗവ. �. പി. �ളിെ� െക�ിടനി��ാണ �േരാഗതി

3027. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ആദിനാട് ഗവ.  �.പി.  �ളിന്  01.03.2018 � ഭരണാ�മതി

ലഭി� െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ ���ി നി��ിെവ�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;  ആയതി�� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതിേ��� നടപടി

���ീകരി�് നി��ാണ �വ��ന�� �നരാരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിന് ഒ� ��  �ൗ�ി�  പാലിേ�� മിനിമം �ര�ാ മാനദ���

പാലി�ി�േ�ാ; ആയത് പരിേശാധി�് കരാ�കാരന് േവ� നി�േ�ശ�� ന��േമാ;

(ഇ) െക�ിടം പണി ���ീകരി�് ആയത് �ളിന് ൈകമാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം ���ിക�

3028. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം നി��ഹി�� ���ിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ി ഹരി�ാട്

മ�ല�ി� നട�ിലാ��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�� �ക, വക െകാ�ി�ി�� ���ിക�െട

നിലവിെല അവ� എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട നി��ഹണം ൈവ��തി�� കാരണം �േത�കമായി പരിേശാധി�് അവ

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആയാംപറ�് സ��ാ� എ�്.എസ്.എസ്. െക�ിടനി��ാണം

3029. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ആയാംപറ�് സ��ാ�  എ�്.എസ്.എസിെ� െക�ിടനി��ാണ

�വ��ന��  തട�െ��വാ��ായ കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇതിെ�

നി��ഹണ തട�ം മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടി എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�ായി  2019-20െല ബജ�ി�  ഉ�െ���ി എ� �കയാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

ആ�വ-െപ��ാ�� േറാഡിന് കി�ബി�െട ഭരണാ�മതി



3030. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ�� ആ�വ-െപ��ാ�� േറാഡിന് കി�ബിയി� നി�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി െെവ��തി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ�� കാസ�േഗാഡ് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3031. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നിേയാജകമ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ എ� െപാ�മരാമ�്

���ികളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത ���ികളി�  ���ീകരി��ം ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി���മായ ���ിക�

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���ീകരി�ാ� കഴിയാ�തി�ം ���ിക� �ട�ിയി�ി�ാ� പ�തിക�െ��ി� അതി�ം

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3032. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം മ�ല�ി�  2016  ��  �ത�  2019  െസ��ംബ�  വെര നട�ിലാ�ിയ�ം

ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക അ�വദി�െ��ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3033. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�

െപാ�മരാമ�് ���ിക��് എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാവ�ഷ�ം ഏെതാെ� ���ിക��് എ� �ക വീതം അ�വദി� എ�് ഇനംതിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�െ�� എ�ാ പ�തിക��ം ഭരണാ�മതി ന��ക�ം െട�� െച�ക�ം െച�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഇെ��ി�, ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ി�ാ� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം െട�� െച�ി�ി�ാ�

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

കരാ�കാ�െട �ടി�ിക െകാ��ാ൯ നടപടി

3034. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് കരാ�കാ��് �ടി�ികയായി എ�് �കയാണ് െകാ��്

തീ��വാ��ത്;

(ബി) കരാ�കാ��് �ടി�ിക ന�കാ�ത് �ലം വ��ിെ� െട�ഡ� നടപടികളി� നി�ം അവ� വി�്

നി��� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) കരാ�കാ�െട �ടി�ിക അടിയ�രമായി െകാ�� തീ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

3035. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �വാ��ഴ മ�ല�ി�  അ�മതി ന�കിയ

െപാ�മരാമ�് ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം എ� �ക വീതമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �ാ� ഫ�്

3036. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-20  വ�ഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം ഏെതാെ�

���ിക��ാണ് �ക അ�വദി�ി��െത�് �കയട�ം ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി രജിേ�ഷ� സംബ�ി� പരി�ാര��

3037. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �മി രജിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് നട�ിയ

പരി�ാര�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



രജിേ�ഷ� �ാ�് ഡ��ിയിന�ി� ലഭി� �ക

3038. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1.4.2019 �ത� 3.9.2019 വെര സം�ാന�് എ� വ� രജിേ�ഷ� നട�; ഇതി�െട

എ� േകാടി �പയാണ് രജിേ�ഷ� �ാ�് ഡ��ിയിന�ി� ലഭി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 1.4.2018  �ത�  3.9.2018  വെര�� കാലയളവി�  രജിേ�ഷ�  �ാ�് ഡ��ിയിന�ി�

എ�് �കയാണ് ലഭി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആധാരം സ�യം ത�ാറാ�� പ�തി

3039. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാരം സ�യം ത�ാറാ��തി�ളള സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�ം ജന�� ��ത സൗകര�ം

ഉപേയാഗി��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ േശഷം സ�യം ത�ാറാ�ി രജിേ�ഷന് ഹാജരാ�ിയ ആധാര��െട

ജി� തിരി�ളള എ�ം ന��േമാ;

(സി) ഈ സൗകര�ം ഏ��ം �റ�് �േയാജനെ���ിയ ജി�കളി� ഇ�സംബ�ി�് വ�ാപക �ചരണം

നട�ി ��ത� േപെര ഈ സൗകര�ം ഉപേയാഗി��തിന് �ാ�രാ�േമാ;അറിയി�േമാ?

െകാ�ാര�രയി� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

3040. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി�  �തിയ സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് നി��ി��തിനായി �ലം

കെ��ിയി��ത് എവിെടയാണ്;

(ബി) �തിയ െക�ിടനി��ാണ�ിനായി അ�ിമ �പേരഖ ത�ാറാ��തിെ� നടപടി�മ��  ഏ�

ഘ��ിലാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിർ�ാണം ആരംഭി��തി� ��� നടപടി�മ�� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്

�തീ�ി��; വിശദമാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� �വ��നം

3041. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആവശ��ിന് ഉേദ�ാഗ�രി�ാെത രജിേ�ഷ�  വ��ിെ� �വ��നം താളംെത��െവ�ത്

വ�തയാേണാ;

(ബി) നിലവി�  ജി�ാ രജി�ാ�മാ�െട�ം സബ് രജി�ാ�മാ�െട�ം എ� ത�ികകളാണ് ഒഴി�

കിട��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിലവിെല ഒഴി�കളി� അ�ഹരായവ��് �ാന�യ�ം ന��േമാ; അറിയി�േമാ?

ഭാഗാധാര�� സംബ�ി� പരാതിക�

3042. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2010  �ത�  നട�വ�ി�� ഭാഗാധാര��  സംബ�ി� പരാതിക�  പരിേശാധി��തിന്

രജിേ�ഷ� വ��ി� നിയമതട�ം നിലനി���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒരി��  ഭാഗാധാരം നട�ിയാ�  എ�ാ ക�ിക�ം ഒ�ി�ി�ി�ാെയ�ി�  ആധാരം ക�ാ�സ�

െച��തി�� അധികാരം ആരിലാണ് നി�ി�മായിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2010-  � നട� ഭാഗാധാരം റ�് െച�ണെമ�് �രിഭാഗം ക�ിക�ം ആവശ�െ��ാ� ജി�ാ

കള���് ആയത് റ�് െച��തി�� അധികാര�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഭാഗാധാര�ി� ഉ�ായിരി�� ത���� പരിഹരി��തി�ം യഥാ�� വ�തക� മറ� വ�്

നട�� ആധാര രജിേ�ഷ� തട��തി�ം വ�� തല�ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഒറിജിന� ആധാരമി�ാെത�ം ��ാധാരം ഇ�ാെത�ം നട�� ഭാഗാധാര���് നിയമസാ�ത

ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ആയത് തട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസനം

3043. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി.െക. ശശി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ� വിഭജി�ാ�ളള തമിഴ് നാടിെ� നിര�ര സ���ം നിലവി�

െറയി�േവ വികസനകാര��ി�  ഏ��ം അവഗണി�െ��� സം�ാന�ിെ� താ�ര�െ�

ഏെറ ഹനി��താകയാ�  അ�രം നീ��മായി �േ�ാ� േപാക�െത�ം സം�ാനം

ആ�ാനമായി േസാ�  എ� ആവശ�ം അംഗീകരി�ണെമ�ം േക� സ��ാരിേനാട് വീ�ം

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് െറയി�േവ േ�ഷ� സ�കാര�വ��രി�ാ�ം തി�വന��രം എറണാ�ളം ��ി�

സ�കാര� െ�യി�  അ�വദി�ാ��ളള നീ�ം സം�ാനെ� യാ��ാ�െട താ�ര��ിന്



�ണകരമാേണാ;  പകരം,  െറയി�േവ േനരി�് വികസന �വ��നം നട�ണെമ�്

ആവശ���യി�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) െകാ�േവളി,  േനമം െട�മിന�ക�െട വികസനം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ക,

സം�ാനെ� �ധാന േ�ഷ�ക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��ക �ട�ിയ

ദീ�ഘകാല ആവശ��ളി� അ��ല �തികരണം ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി ശബരിപാത നി��ാണം

3044. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി ശബരിപാത നി��ാണം ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�ം ഇതിെ� �േരാഗതി സംബ�ി�

വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി െചലവിെ� �റ�ഭാഗം സം�ാന സ��ാ�  വഹി�ാെമ�് എേ�ാെഴ�ി�ം

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ� ഏത് തരം ഇടെപട�കളാണ്

നാളി�വെര നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ശബരിപാതയി�  അ�മാലി കാലടിയി�  േ�ഷ�ം �ാ�്േഫാ�ം നി��ാണം ���ിയാേയാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ����ത് േകാടി �പ െചലവഴി� പ�തി േക�ം ഉേപ�ി�� എ� പ�വാ��

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഈ വിഷയ�ി�  സ��ാരിെ� നിലപാട്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ശബരിപാത�െട േപരി� �ടിെയാഴി�ി�വ�െട�ം പാത വ�െമ�തിനാ� സ��ം �മിയി� വീ�ം

�ാപന��ം �ട�ാ�  കഴിയാെത ക�െ���വ�െട�ം ആശ� പരിഹരി�ാ�  സ��ാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ േ�ഷ�ക�െട ��ി�ം െവടി�ം

3045. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� െറയി�േവ േ�ഷ�കളിെല ��ി�ം െവടി�ം നി��യ�ി�  സം�ാനെ�

റയി�േവ േ�ഷ�ക�െട റാ�് എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� റയി�േവ േ�ഷ�ക�െട ��ി�ം െവടി�ം ഉറ�ാ��തിനായി വ��്

സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�� എെ��ാം;

(സി) നിലവിെല �വ��ന��  പരി�രി�് ��ി�ം െവടി�ം ഉറ�ാ�ി ആദ� �� റാ�ി��ി�

എ�വാ�  നി�യി�െ�� സം�ാനെ� മാ�കാ െറയി�േവ േ�ഷ�കെള കെ��ി

അവെയ �ാ�മാ�വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



ൈപ�ളം െറയി�േവ േമ��ാലം

3046. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ�കീഴിെല വ�േ�ാ�  നഗ�  െറയി�േവ േ�ഷ�ം

െഷാ���  ജം�ഷ�  െറയി�േവ േ�ഷ�ം ഇടയി�� ൈപ�ളം െറയി�േവ േമ��ാലം

നി��ാണനടപടിക�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടി�മ��  ���ികരി�് ൈപ�ളം േമ��ാലം നി��ാണം എ�േ��്

ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

���രം മാ��േ��, കാ�നാട് െറയി�േവ േമ��ാല��െട നി��ാണം

3047. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ���രം മാ��േ��, കാ�നാട് എ�ീ െറയി�േവ

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

പാ�ിനിേ�രി, താവം െറയി�േവ േമ��ാലം

3048. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡിെല

പാ�ിനിേ�രി,  താവം െറയി�േവ േമ��ാല�ളി�  ചില അപാകതക�  ഉ�തായി ആേ�പം

വ�തിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിെ� നിജ�ിതി അറിയാ�  വിദ�ധ സമിതി പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് െറയി�േവ േകാ�് ഫാ�റി

T 3049.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് െറയി�േവ േകാ�് ഫാ�റി സംബ�ി� േക�സ��ാരിെ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;



(ബി) ആവശ�മായ േകാ�ക�  ഉ�ാദി�ി�ാ�  നിലവിെല ഫാ�റിക��് കഴി�െമ� ന�ായം

പറ�ാേണാ പാല�ാട് േകാ�് ഫാ�റി�് അ�മതി നിേഷധി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േകാ�ക� ആവശ�മിെ�� കാരണം പറ�് ബി.ഇ.എം.എ� (ഭാരത് എ��് �േവ�്

ലിമി�ഡ്)  േനാട് ഉ�ാദനം നി��ാ�  ആവശ�െ��േശഷം,  ഇേ�ാ�  ��റ് േകാ�ക�

നി��ി�ാ�  ആവശ�െ��ത് േകരള�ിന് �തിയ േകാ�് ഫാ�റി ആവശ�മിെ��്

�ാപി�ാ�� േക��ിെ� നീ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ�േ�ാ� നഗ� െറയി�േവ േ�ഷെന സാ�ൈല�് േ�ഷനാ�ാൻ നടപടി

3050. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര� നി�ം പാല�ാട്,േകായ��� വഴി�ളള പല ദീ�ഘ�ര െ�യി�ക�ം 2019

ഏ�ി�  �ത�  െഷാ���  ജം�ഷ�  െറയി�േവ േ�ഷ�  വഴിയ� േപാ��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം േചല�ര മ�ല�ിെല വ�േ�ാ�  നഗ�, േദശമംഗലം,  വര��, ����ര,

പാ�ാ�, േചല�ര,  െകാ�ാഴി,  പഴയ�� എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിെല ആയിര�ണ�ിന്

ദീ�ഘ�ര യാ��ാ��് യാ�ാേ�ശം അ�ഭവെ���ത് കണ�ിെല��് വ�േ�ാ�  നഗ�

െറയി�േവ േ�ഷെന സാ�ൈല�് േ�ഷനാ�ി ഉയ��ി ദീ�ഘ�ര െ�യി�ക� നി���തിന്

തി�വന��രം െറയി�േവ ഡിവിഷ�മായി ബ�െ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ീ-െെ�മറി �� വിദ�ാഭ�ാസം

3051. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീ-െെ�മറി േമഖലയിെല ����  പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ�

എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.െയ �മതലെ���ിയത് �കാരം റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �േവശന�ിന് അഭി�ഖം പാടിെ��ം �ീ-െെ�മറി ��കളി�  എ��്,  വാചിക പരീ�ക�

പാടിെ���ളള എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി.  നി�േ�ശം സം�ാനെ� സ�കാര� �ീ-െെ�മറി ��ക�

പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാനായി�േ�ാ;

(സി) �ീ-��  വിദ�ാഭ�ാസ�ം ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാകണെമ� േക�സ��ാ�

നി�േ�ശ�ിെ�യടി�ാന�ി� സം�ാന�് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?



സ��ാ� ��കളി� ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

3052. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ� ��കെള മികവിെ� േക�മാ��തിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ി�െട

�മി�ക�ം ആേഗാള തല�ി� അംഗീകാരം ലഭി�ക�ം ��ക�െട അ�ാഡമിക് മിക�ക�

െമ�െ��ക�ം െച� സാഹചര��ി�  ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന് ബ�െ��

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ���തല�ി�� ഇടെപട�ക�  ഉറ�വ���തിന്

ആവശ�മായ നി�േ�ശ�� വ��് തല�ി� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ�േപാഷിണി ലാബ്

3053. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��കളി�  ശാ�േപാഷിണി ലാബ്

�ാപി��തിെ� �മതല ആ��ാണ് ന�കിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലാബ് �ാപി��തി�െട ല��മി�� േന��� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ശാ�േപാഷിണി ലാബ് �ാപി��തിനായി െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല ഏ� �ളിെനയാണ്

നി�േ�ശി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ലാബ് �ാപി��തിനായി എം.എ�.എ.�െട വികസനഫ�ി�  നി�ം �ക

ലഭ�മാ�ിയത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഈ ലാബിെ� �ാപന�ിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ?

സാ�ഹ�ശാ� �തിഭാ പരിേപാഷണ പരിപാടി

3054. �ീ.പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  സാ�ഹ�ശാ� �തിഭാ പരിേപാഷണ പരിപാടി�്

�ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി�െട ഉേ�ശ ല���� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?



െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

3055. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി കി�ബി ഫ�് വഴി ഭൗതിക

സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് േവ�ി തീ�മാനി�ി�� 1000 ��ികളി� ��ത� പഠി���ം

18.06.2019െല സ.ഉ. (സാധാ) നം. 2396/2019/െപാ.വി.വ ഉ�രവി� ഉ�െ��ി���മായ

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കളിെല ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി ലഭി�തി�േശഷം ���ി നട�ിലാ��തിന് വ��് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;  സാേ�തിക അ�മതി,  െട��  നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്; ���ി ഏത് തീയതിയി� ���ിയാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3056. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി�

െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഓേരാ �ളിെ��ം ���ി ആരംഭി��തിന്

എ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ളിെ��ം ���ി ഏെത�ാം എസ്.പി.വി.െയയാണ് ഏ��ി�ി��ത്;  ഏെതാെ�

���ികളാണ് െട��  െച�ി��ത്;  ഏെത�ി�ം ���ി െട��  െച�ാ�  ബാ�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�ം ആരംഭി��തി� വ� കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായ നി��ാണ �വ��ന��

3057. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി നി��ാണ �വ��ന��  നട��

�ലെ� പഴയ െക�ിട��  െപാളി� നീ��തിെല സാേ�തിക തട���

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തട���  ഒഴിവാ�ി നി��ാണ �വ��ന��  �ഗമമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ?



െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3058. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

ന��േമാ:

(എ) അ�ാദമിക മികവ് വിദ�ാലയ മികവ് എ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

��ാവാക�ം സാ�കരി�� രീതിയി� ഈ േമഖലയി� െെകവരി�ാനായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കണ�്,  ഇം�ീഷ്,  ശാ� വിഷയ��  എ�ിവേയാട് താ�ര�ം ഉളവാ��തി�ം ആ

വിഷയ�ളിെല േശഷി വ��നവി�ം �േത�കം പ�തിക� ഉേ�ാ;

(സി) പഠന�ി� പിേ�ാ�ം നി��� വിദ�ാ��ിക�െട പഠനേശഷി ഉയ���തിന് നട�ാ�ി വ��

�േത�ക പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പഠന നിലവാരം െെകവരി�ാ� ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണേമ� വ��ി�ി��തി�ം ഒ�ത്, പ�്

�ാ�കളിേല�ം ഹയ�  െസ��റി �ാ�കളിേല�ം �ടി ഉ�ഭ�ണ പരിപാടി വ�ാപി�ി�ാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യി� ��കളിെല പാഠ��ക വിതരണം ���ിയാ�ാൻ നടപടി

3059. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം �� പാഠ��ക��െട വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ര�ാം ഘ� പാഠ��ക��  ഇ�വെര�ം വിതരണം ���ിയായി�ിെ��

കാര�ം സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  നവംബ�  15  � ��് തെ� ��ക വിതരണം

���ിയാ�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �സവാവധി

3060. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� േജാലിെയ���വ��് �സവാവധി

ആ��ല�ം ന���തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാന�ിന് േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� ആ�െ� അവധിയാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല പാചകെതാഴിലാളിക�െട േവതനം വ��ി�ി��

3061. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല പാചകെതാഴിലാളിക�െട വ��ി�ി� �തിയ

േവതനനിര�് എ� �തലാണ് നിലവി�  വ�െത�ം ഇേ�ാ�  എ� �പയാണ് ഒരാ��്

േവതനം ലഭി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ി�ി� നിര�ിെ� �ടി�ിക വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �ടി�ിക വിതരണ�ിന്

കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ;  എ��ം േവഗം �ടി�ിക വിതരണം

െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം േവ�ി നട�ിലാ�� ആേരാഗ� ഇ��റ�സ് പ�തി

പാചകെതാഴിലാളിക��് ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

3062. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �ഖ�ാപി� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം സം�ാന�ിെ� ഏെത�ി�ം

അവകാശ�ളിേല�� കട� കയ�മാെണ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കരട് നയ�ിെ� പക��് മലയാള�ി�  ലഭ�മാ�ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��� �തികരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3063. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��മായി ബ�െ��് നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� ��്

േകാടി �പ അ�വദി� ��ക�ം ഒ� േകാടി �പ അ�വദി� ��ക�ം ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) യഥാ�മം �കകൾ അ�വദി� ��ത ��കളിെല നി��ാണ ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര�ം ��ത ��കളി�  നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ാനാകാ�തിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) നി��ാണ���ിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് സ��ാ�  നി�യി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.�് വി�� നടപടി

3064. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല നിയമന നടപടി േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് വി�്

ന�കണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് �ീ.  എം.െക.  സലീം ന�കിയ  WP  (C  )  No:

41271/2018  ന��  േകസി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�ം ൈഹേ�ാടതി ��ാെക

ന�കിയ സത�വാ�്�ല�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല നിയമന നടപടി നിലവി�  �താര�മായാണ് നട��െത�്

സ��ാ� ൈഹേ�ാടതിെയ അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് �ാപന�ളിെല നിയമന നടപടി േകരള പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷ�  �േഖന

നട�ണെമ�് �വജനേ�മ�ം �വജനകാര��ം സംബ�ി� നിയമസഭാ സമിതി 2017 െമയ്

18ന് നിയമസഭയി�  സമ��ി� റിേ�ാ��ി�േമ�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

�� �ണിേഫാം വിതരണം

3065. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21  വ�ഷെ� ��  �ണിേഫാം വിതരണ�ിെ� വിശദാംശ��  സ��ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ൈ�മറി വിഭാഗം ആ���ിക��് ഹാഫ് �ൗസറി�ം,  െപ���ിക��് ഹാഫ്

���ി�� �ണി�ം മാ�ം ന���ത് �ലം വിദ�ാ��ിക��്, വിേശഷി�് രാവിെല മ��യി�

േപായി അവിെട നി�് ��കളിേല�് വ�� ��ിക�െട �യാസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�

��ത ���ിന് അ�� വ�ഷം എ�് പരിഹാരമാണ് കാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�� ഉ�ഭ�ണ പ�തി

3066. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  അധ�യന വ�ഷ�ി�  എ� ��ിക�  ��  ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട

�ണേഭാ�ാ�ളാണ്; കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  ഉ�ഭ�ണ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ലഭി�� േക�സഹായെമെ��ം ഇതിനായി

സം�ാന സ��ാ� വകയി��� �കെയെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഇതിെ� നട�ി� െചല�ക� എ�െനയാണ് ��കളിെല �ധാനാധ�ാപകന് ന���െത�്

വിശദമാ�േമാ; ഈയിന�ി� നിലവി� �ടി�ിക�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� �ക ���� ന���തിന് പകരം െഹ�മാ��മാ� ഉ�ഭ�ണ വിതരണെചലവ്

സ�യം വഹി� േശഷം പി�ീട് ബി�  ത�ാറാ�ി �ഷറിയിെല അേലാ�്െമ�് ഫ�ി�  നി�ം

മാ�ിെയ��ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉ�ഭ�ണപ�തി നട�ി�് ��വ�  ഒ� െഹ�മാ��െട ഉ�രവാദി�മാ�ി�ീ��� ഈ

നടപടിയി� നി�് പി�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തക�� �� െക�ിട��െട �ന�നി��ാണം

3067. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് കാലവ�ഷ�ിേലാ

��തിേ�ാഭ�ിേലാ മഹാ�ളയ�ിേലാ തക�� ��ക�  ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട��  �ന�നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ണിേഫാം െെക�റി വ�മാ�ാ� നടപടി

3068. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെക�റി വ���െട �ചാരണ�ിനായി സം�ാനെ� സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളിെല

�ണിേഫാം െെക�റി വ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഒഴി�ക� പി എസ് സി-�് റിേ�ാ��് െച�ാൻ നടപടി

T 3069.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ ഉ��ം േനരെ� തെ� ഡി

ഡി(എഡ�േ�ഷ�) ഓഫീസിേല�് റിേ�ാ��് െച��മായ നിരവധി ഒഴി�ക� സമയബ�ിതമായി

പി എസ് സി-�് റിേ�ാ��് െച�ാ� താ�ര�ം കാണി�ാെത ഉേദ�ാഗാ��ികെള ��ി��ി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡി.ഡി ഓഫീസിെല ഒഴി�ക�  യഥാസമയം പി.  എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�ാ�തിനാൽ

ഉേദ�ാഗാ��ിക�  ഏെറ �യാസംേനരി���െകാ�് ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നിർേ�ശം

ന�ാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



��ക� സ��ാ� ഏെ���� നടപടി

3070. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലാ�റ�് എ.�.പി ��  േകാഴിേ�ാട്,  പാലാ�് എ.�.പി.  ��  േകാഴിേ�ാട്,  മര�ാ��റി

എ.എം.എ�.പി.  ��  മല�റം,  കിരാ��  പി.എം.എ�.പി ��  ���  എ�ിവ സ��ാ�

ഏെ���� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെ����തിന് മാേന�െമ�ക��് എ� �പവീതമാണ് ന�പരിഹാരമായി

ന�കിയെത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത�  ��ക�  ഏെ���വാ�  സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വ��മാ�ാേമാ?

പാഠ�പ�തി പരി�രണം

3071. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� പാഠ�പ�തി പരി�രി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളി��ിയാണ് പാഠ�പ�തി പരി�രി��െത�ത് സംബ�ി� സ��ാരിെ�

കാ��ാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി� സ�ീയമായി ഇടെപ���തര�ി� അറി�ം േശഷി�ം ഉ�ാ�ി ന��തിന് ന�െട

അ��ാപക സ�ഹെ� പരിവ��നെ���േമാ;

(ഡി) ഗേവഷണ േമഖല�ം സാ�ഹ�ചലന�െള�ം ��മമായി നിരീ�ി�െകാ�് ഭാവികാലെ�

����ി��് ക��� ഒ� വിദ�ാഭ�ാസ സംവിധാനമാ�ി�ീ���തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാപക�െട അ��ാപന നിലവാരം വിലയി���തിന് നടപടി

3072. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  അ��ാപക�െട അ��ാപന നിലവാരം

വിലയി���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി ഒ� �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;



(സി) അ��ാപക�െട അ��ാപന നിലവാരം െമ�െ����തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�വീസി�� അധ�ാപക�െട െക- െട�് േയാഗ�ത

3073. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-  െട�് േയാഗ�താപരീ� വിജയി�ി� എ� കാരണ�ാ�  നിലവി�  സ�വീസി��

അധ�ാപക�െട െ�ാേബഷ� ���ീകരണം, ഇ��ിെമ�് �ട�ിയ ആ��ല��� തട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�വീസി�� അധ�ാപകെര െക-െട�് േയാഗ�താപരീ� വിജയി�ണെമ� നിബ�നയി� നി�്

ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേന�െമ�് ���ക� അട�് ���� സംബ�ി� അേപ�

3074. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� ഏെത�ി�ം മാേന�െമ�് ���ക�  അട�് ���തിന് അേപ�

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി� എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ത്;

(സി) അ�കാരം അേപ� നൽകിയ ���കളി� ഏതിെലാെ�യാണ് ഒ� വിദ�ാ��ി േപാ�ം നിലവി�

പഠി�വാനി�ാ�ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

കായികാ��ാപക സമരം

3075. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ� ല�ം െെ�മറി വിദ�ാ��ിക��ം എ�് ല�ം ഹയ� െസ��ഡറി, െവാേ�ഷണ� ഹയ�

െസ��ഡറി വിദ�ാ��ിക��ം കായികവിദ�ാഭ�ാസ�ം കായിക അ��ാപക�ം ഇ�് �ാപ�മ�

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�മി�ാെത �ട�� ഇൗ �രവ�െ�തിെര സം�ാനെ� കായികാധ�ാപക� കഴി� നാ�

മാസമായി നട�ിവ�� സമരം ��യി�െ��ി�േ�ാ.

(സി) അ��ാപക സമരെ� �ട��് ��  കായികേമളക��് താെഴ��ി��ായ പകി�ി�ാ��ം

പിടി�േക�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�� മാസം നട�ാനിരി�� സം�ാന ��  കായികേമള നീ�ി വ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  സമരം ഒ� തീ��ിെല�ി��തിന് സാഹചര�െമാ��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� പാചകെതാഴിലാളിക� അ�ഭവി�� �യാസ��

3076. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �റ� േവതന�ി�  േജാലി േനാ��

പാചകെതാഴിലാളിക� അ�ഭവി�� �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  േജാലി േനാ��വ��് ന��� േവതനം എ�യാെണ�ം,  ആയത്

സ��ാരിെ� �ഖ�ാപിത ദിവസേവതന െതാഴിലാളിക��് ന��� ദിവസേവതന�ിന്

�ല�മാേണാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസ് അസി��്, േതാ�ം െതാഴിലാളിക�, ആ�പ�ിയിെല �ീന�മാ�, െെ�വ� എ�ിവ��്

ദിവസം എ� �പയാണ് സ��ാ� േവതനമായി നി�യി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�ഹ�ി�  വളെര �യാസം അ�ഭവി�� പാചകെതാഴിലാളിക��ം,  ��ംബാംഗ���ം

ഇ.എസ്.ഐ ആ��ല��ം,  ചികി�ാ സൗകര��ം,  സൗജന� ഇ��റ��ം ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��് ഡയറ�േറ�് തല�ി� അദാല�്

3077. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസവ��് ഡയറ�േറ�് തല�ി�  നട�� അദാല�ി�  2019  െസ��ംബ�

മാസം വെര എ� ഫയ�ക�  തീ��ാ�ി എ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;ഇതി�  നിയമന

അ�ീ�ക�  സംബ�ി� എ� ഫയ�ക�  തീ��ാ�ി;ഇനി എ� എ�ം

തീ��ാ�ാ��്;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) നിയമനം സംബ�ി� അ�ീ�ക� തീ��ാ�ിയതി� എ� േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ം

എ�ത് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

സ��ിഫി��കളിെല അ�രെ��ക� തി��ി ന���ത് സംബ�ി�്

3078. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരീ�ാഭവനി� നി�ം വിതരണം െച�� സ��ിഫി��കളി� അ�രെ��ക� കട����ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് വിവിധ സ��ിഫി��ക� ആവശ�െ��് െപാ�ജന�െള ��ി��ി��



�വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അേപ�കേ�ത�ാ� ഇ�രം പിഴ�ക� ഏെത�ി�ം ഒ� അംഗീ�ത തിരി�റിയ� േരഖ�െട

അടി�ാന�ി� തി��ി ന���തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െഹറിേ�ജ് ��ക�െട സംര�ണം

3079. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െഹറിേ�ജ് ��ക�െട സംര�ണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ��ക�െട വിശദവിവര�ം എ�ിേമ�് �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട എസ്.പി.വി ഏെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ലി�ി� ൈക�്സ് ഐ ടി ��ക� വഴി അ�മാ��് പരിശീലനം

3080. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ൈഹെടക് സംവിധാന�� സംബ�ി�് ലി�ി� ൈക�്സ് ഐ ടി ��ക� വഴി

അ�മാ��് പരിശീലനം ന���േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന പ�തിയി�  എെ��ാം ഉ�െ���ിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�വാ��ഴ മ�ല�ി� മികവിെ� േക��ളാ�� വിദ�ാലയ��

3081. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളാണ് മികവിെ� േക��ളാ�ാ�

െതരെ���ി��െത�് അ�വദി� �ക,  നിലവിെല �ിതി,  ലഭ�മാ�� സൗകര���

എ�ിവ സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

അ�ാരാ� നിലവാര�� �� എ� പ�തി

3082. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ� നിേയാജക മ�ല�ി� ഒ� അ�ാരാ� നിലവാര�� �� എ� പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� നിേയാജക മ�ല�ളി� ഈ പ�തി ���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കി�ബിയി�  നി�ം ഈ പ�തി�ായി നാളി�വെര അ�വദി� സാ��ിക സഹായം

എ�െയ�ം ആയതി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

എ�ഡഡ് എ�.പി.�� സ��ാ� ഏെ���ണെമ� ആവശ�ം

3083. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം എ�ഡഡ് എ�.പി.��  സ��ാ�  ഏെ���ണെമ�

ആവശ�ം സ��ാരിെ� ��ി� വ�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ി� ഉ�യി�െ�� ആവശ��ിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ�കാരം ��ക�  സ��ാ�  ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ണം;

വിശദമാ�ാേമാ?

അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

3084. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് അഡീഷണ�  �ി�

അക�ിസിഷ�  േ�ാ�ാം നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;  പ�തി�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

��മംഗലം അംശം േദശ�്അസാപ് ക��ണി�ി �ി� പാ��ിന് �മി

3085. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗലം അംശം േദശ�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശ�� ഒ� ഏ��  �ലം

അസാപ് ക��ണി�ി �ി� പാ��് �ാപി��തിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ൈകമാ��ത്

സംബ�ി� നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മി��മിയി�നി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് മാ�ിവ� ഈ �ലം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

വി�ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നി��ാണ ���ിക�



3086. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി

നി��ാണ ���ിക� നട�� ��ക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് �മതലെ���ിയ എസ്.പി.വി.ക�  ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പ�നംതി� ജി�യിെല ��ക��് െക�ിടം

3087. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� വിവിധ ഫ�് ഉപേയാഗി�്

പ�നംതി� ജി�യിെല ഏെതാെ� ��ക��് െക�ിടം പണി�വാ� അ�മതി ന�കിെയ�ം

അ�വദി� �ക എ�െയ�ം നിേയാജകമ�ലം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി മ�ല�ി�  ഫ��വദി�തി�  ഏെതാെ� ��കളി�  െക�ിട നി��ാണം

ആരംഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�വ ഏെത�ാെമ�ം ഇതിെ� കാരണെമെ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�ിയ വികസന

�വ��ന��

3088. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െഷാ���  മ�ല�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി� ഓേരാ പ�തി�െട�ം അട�� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ചല�് ഫ�്

3089. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ചല�് ഫ�് അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ക��് ചല�് ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടി�മ��  എെ��ാം ആെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചല�് ഫ�ായി ഒ� �ളിന് പരമാവധി എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി �വ��ന��

3090. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി�െട ഭാഗമായി

GO.(Rt)No.5503/2018െപാ.വി.വ.  �േഖന ഉ�രവായ ബ�െ�� ��കളിെല നി��ാണ

�വ��ന��െട �മതല�ം നി��ഹണ�ം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര� �കാരം അ�മതി ലഭ�മായ ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  �ള���,

എ�്.എസ്.എസ്.വിള����, �.പി.എസ്. േനമം, �.പി.എസ്. വിള�ി�ശാല എ�ീ ��ക�െട

നി��ാണ �വ��ന��െട വിശദാംശ��ം �ട� നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3091. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി മികവിെ� േക�മായി ഉയ���തിന്

തീ�മാനി�ി�� െപരി��മ� ഗവ�െമ�് േമാഡ�  എ�്.എസ്.എസ്.  െ��ം ഭൗതിക

സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�� ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്. �ലാമേ�ാ�,

ഗവ�െമ�് എ�്.  എസ്.എസ്.���ാവ് എ�ീ ��ക�െട�ം ���ി എ� ശതമാനം

���ിയായി�െ��ം ഇനി എെ��ാം ���ികളാണ് ���ിയാ�വാ� ബാ�ി��െത�ം

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം നി�േ�ശം ന�കിയി��്;  ഓേരാ ���ി�െട�ം ഭരണാ�മതി,

സാേ�തികാ�മതി,  െട��  വിശദാംശ��, നാളി�വെര�� �േരാഗതി എ�ിവ�െട

വിശദാംശ�ൾ �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ി അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് ബ�െ�� ഏജ�സിക��് ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമ� ശി�ാ പ�തി ഫ�് ലഭ�ത



3092. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� ശി�ാ പ�തി�െട �വ��ന�ി�  ഫ�് ലഭ�ത�െട �റവ്

വ�ി�േ�ാ; അ� കാരണം �വ��ന�ിന് തട�ം േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� േക�,  സം�ാന വിഹിത�� എ�കാരമാണ്; േക� ഫ�് ���മാ�ം

ലഭി�ി�േ�ാ; സം�ാന വിഹിതം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാര�� മലയാള�ിള�ം,  ഹേലാ ഇം�ീഷ്,  ഗണിത വിജയം,  �രീലി ഹി�ി

എ�ീ പരിപാടിക� ഈ വ�ഷം ��കളി� നട�ി കഴിേ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളി� ലാ�ം െെല�റി�ം ആരംഭി���ിന് പ�തി

3093. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി എ�് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ലാ�ം െെല�റി�ം ആരംഭി��തിന് അ�മതി

ലഭ�മായ സ��ാ� ഉ�രവ് (GO (Rt) No. 4198/17/G.Edu) ഇേ�ാ�ം നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ിലാ��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

(സി) ��ത േ�ാജ�് നാളി�വെര നട�ിലാകാ�തിെ� കാരണെമ�ാണ്; ��ത ലി�ി� ഉ�െ��

കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള���  ജി.എ�്.എസ്.എസ്.,  വിള����

ജി.എ�്.എസ്.എസ്. എ�ീ ��ക�െട നിലവിെല �ിതി�ം �ട�നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

പി�ാ� േമഖലകളി�� ��കളിെല ��ികൾ�് �ഭാതഭ�ണം

3094. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിസ�ികൾ േനരി�� േതാ�ം േമഖലക�ം ആദിവാസി പി�ാ� േമഖലക�ം ഉൾെ��� ഇ��ി,

വയനാട് ജി�കളിെല ബ��രിപ�ം വിദ�ാർ�ികൾ പഠി�� ��കളിൽ �ഭാതഭ�ണം

നൽ��തി�� �േത�ക പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�� സ് ��കളിെല ��ികൾ േപാഷക�റ��ലം േനരി�� ���ൾ

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിേല�് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

��കളി� സൗേരാ�� പാന�

3095. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  സൗേരാ��ം �േയാജനെ���ി െെവദ�തി സ�യംപര�ാ�ത

െെകവരി�� പ�തി നട�ിലാ�േമാ; പ�തി�െട വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ��കളി� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��; അറിയി�േമാ?

ക��േ�രി മ�ല�ിെല ��കളിെല ലാബിെ��ം െെല�റി�െട�ം െക�ിട��െട�ം നി��ാണം

3096. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ക��േ�രി മ�ല�ിെല െകാ�ില, ��ിമംഗലം, മാ�� എ�ീ ഗവ�െമ�്

ഹയ� െസ��റി ��ക���വദി� ലാബിെ��ം െെല�റി�െട�ം നി��ാണ�ം കി�ബി വഴി

ഒ� േകാടി �പ വീതം അ�വദി� അ�് ഗവ�െമ�് �� െക�ിട��െട നി��ാണ�ം ഏത്

ഏജ�സി �േഖനയാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാഠ��ക�� ഡിജി�� �പ�ിലാ��തിന് നടപടി

3097. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��പാഠ��ക�� ��് വാല�മായി �ി�് െച�് ന���ത് ��ക��െട അമിതഭാരം �ലം

��ിക���ാ�� ആേരാഗ����� ഒ� പരിധി വെര �റ�വാ� സഹായകമായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ��് വാല�മായി ��ക��  �ി�് െച�് ന���ത് ��ത�  സാ��ികഭാരം

സ��ാരി��ാ��േ�ാ;

(സി) പാഠ��ക�� ഡിജി�� �പ�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� അ�� അ��യന

വ�ഷം �ത� ഇ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െക-െട�് േയാഗ�ത ഇ�ാ�തിെ� േപരി� വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�് തടയ�

3098. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2012  ന് ��പ് മ�് സ��ാ�  വ��കളി�  േജാലി�് �േവശി�ക�ം  2016  �  സ��ാ�

എ�.പി.�ളി�  അധ�ാപകരായി േജാലിയി�  �േവശി�ക�ം െച� ആ�ക��് െക-െട�്

േയാഗ�ത ഇ�ാ�തിെ� േപരി� അവ��് ലഭി�െകാ�ി�� വാ�ഷിക ഇ��ിെമ�് തടയാ�

ഉ� ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സ�വീസി� ഉ� അധ�ാപക��് മാ�മായി െക-െട�് പരീ� നട�� കാര�ം സ��ാ�

അ�ഭാവ��വം പരിഗണി��േ�ാ?



�ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് മതിയായ �ാധാന�ം

3099. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് മതിയായ �ാധാന�ം ലഭി��ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�  �വ��ി�� �ീ-ൈ�മറിക��് ��ത�  ആ�നിക�ം

ശാ�ീയ�മായ സംവിധാന�� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീ-ൈ�മറി അധ�ാപക�െട േവതന�ം മ�് ആ��ല���ം കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീ-ൈ�മറി അധ�ാപികമാ��് കാല�ിന�സരി�് ��ത�  ശാ�ീയമായ പരിശീലനം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാട�ാട് സ��ാ� േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� �ളി� �സ് � േകാ�്

3100. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െകാട�ാട് സ��ാ�  േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  �ളി�  ആദ�

എസ്.എസ്.എ�.സി.  ബാ�് കഴി�് പ�് വ�ഷം പി�ി�ി�ം ഇവിെട �സ് � േകാ�്

അ�വദി�ാ� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് � േകാ�ിന് േവ�ി കി�ബി വഴി �തിയ െക�ിടം ���ീകരി� വ�� ഈ �ാപന�ി�

എേ�ാ� �സ് � േകാ�് അ�വദി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� ൈഹ��കളിെല ഇം�ീഷ് അ��ാപകർ

3101. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  ൈഹ��കളി�  നിലവി�  എ� ഇം�ീഷ് അ��ാപക

ത�ിക�െ��� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ ആയത് നൽകാേമാ;

(ബി) പല ��കളി�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠി�ി��തിന് അ��ാപക�  ഇ�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) െക.ഇ.ആ�  അ�സരി�് ൈഹ��കളി�  ഇം�ീഷ് പഠി�ി��തിനായി േയാഗ�ത��

അ��ാപക�െട ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഹയ�െസ��റി വിദ�ാലയ�ളിെല സംഘ�ഷ��



3102. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�  ത�ി�ം,  സമീപ വിദ�ാലയ�ളിെല

വിദ�ാ��ിക�  ത�ി�ം സംഘ�ഷ��ം,  �സ് വ�  വിദ�ാ��ിക��് േനെര റാഗി�ം

നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� വിധ�ി�� സംഘ�ഷ��  കാരണം �ളി�  നട�� െപാ� പരിപാടിക�ം

േമളക�ം അലേ�ാലെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) ഇ�രം സംഘ�ഷ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഘ�ഷ�� ഉ�ാ��തിെ� കാരണ�� ശാ�ീയ പഠനം നട�ി കെ���തി�ം

ശാ�ീയ�ം മനഃശാ�പര�മായ മാ���ളി�െട പരിഹരി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി ഡയറ�േറ�ി� താ�ാലിക ജീവന�ാ�

3103. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി ഡയറ�േറ�ി� നിലവി� എ� താ�ാലിക ജീവന�ാ�െ��ം ഏെതാെ�

ത�ികകളിെല�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര എ�കാരമാണ് നിയമി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�� �ാരക ഹയ� െസ��റി �� നി��ാണ ���ിക�

3104. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മികവിെ� േക�മായി െതരെ���െ�� ക�� �ാരക ഹയ� െസ��റി �ളിെ� നി��ാണ

���ിക� �ംഭനാവ�യി� ആയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�് �റിക�  െപാളി�് മാ�ിയ��ലം �ാ�ക�  തട�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20  വ�ഷം ന�െ�� ബാ�ക�  അ�� വ�ഷം �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ംഭനാവ�യിലായിരി�� നി��ാണ �വ��ന��  �നരാരംഭി�വാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െ�ഷ�� �� േഭദഗതി



3105. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഹയ�  െസ��ഡറി എഡ�േ�ഷ�  േ��് സ��ീസ് െ�ഷ��  ��  (G.O.(P)

No.144/2001/Gen.edn  തീയതി  16.04.2001),  എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  ക����

സയ�സ്/ക���� ആ�ിേ�ഷ� ത�ികയി� ബി.എഡ് ക���� സയ�സ് �ടി ഉ�െ���ി

േഭദഗതി വ��വാൻ നാളി�വെര സർ�ാർ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�.സി.�ി.ഇ. (ഡി��മിേനഷ� ഓഫ് മിനിമം ക�ാളിഫിേ�ഷ� േഫാ� റി��്െമ�് ആ�് ടീേ��്

ഇ�  ��) റ�േലഷ�,  2014  �കാരം ഹയ�  െസ��ഡറി ടീേ��ിെ� മിനിമം േയാഗ�ത

പി.ജി.�ം ബി.എഡ്-ഉം ആയിരിെ� എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  ക����  സയ�സ്/ക����

ആ�ിേ�ഷ� ത�ികയിേല�് ബി.എഡ് ക���� സയ�സ് േയാഗ�ത�� ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് 

�ൻഗണനേയാ �േത�ക പരിഗണനേയാ നൽ�വാൻ നാളി�വെര സർ�ാർ ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) ഇതിേ�ൽ എ�് നടപടി ൈകെ�ാ�വാനാണ് സർ�ാർ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� നീ�� പരിശീലനം

3106. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് നീ��  പരിശീലനം

ന���തിെ� ഭാഗമായി നീ���ള��  നി��ി�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

എെ��ാം;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�് മണ��  മ�ല�ി�  നി�ം ഏത് �ളിെനയാണ്

െതരെ���ി��െത�്അറിയി�ാേമാ?

കായിക ഇന��െട േ�സ് മാ��്

3107. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായിക ഇന�ളി� അ��േദശീയ,  േദശീയ,  സം�ാനതല മ�ര�ളി� വിജയി��വ��്

എസ്.എസ്.എ�.സി, �സ് � പരീ�കളി� േ�സ് മാ��് ന���േ�ാ;

(ബി) െചൈ� ൈറഫി� ��് നട�ിയ ദ�ിണ േമഖല ��ിംഗ് ചാ���ഷി�ിെ� സ��ിഫി��ിെ�

ബല�ി�  2018  �  വിദ�ാ��ിക�  േ�സ് മാ��് േനടിെയ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�  ഹാജരാ�ിയ സ��ിഫി��ക�  അംഗീകാര�ം അ�ഹത��വ�മാേണാ എ�്

പരിേശാധി�ാെത േ�സ് മാ��് അ�വദി�ത് ഏത് സാഹചര��ി�  ആെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരാതി സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�



സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

കായികേമളയി� ഉയ��് വ�ി�� പരാതികൾ

3108. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈയിെട നട� റവന� ജി�ാ കായികേമളയി� ഉയ��് വ�ി�� ആേ�പ��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മല�റം, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി� അ�ഹരായ വിദ�ാ��ികെള �� കായികേമള പ�ികയി� നി�്

ഒഴിവാ�ി�ം ഓ�ൈല� െവബ് ൈസ�ിെ� സാേ�തിക തകരാ� കാരണം ഓ�ൈല� എ��ി

െച�ാ�  സാധി�ാ� അ�ഹരായ വിദ�ാ��ികെള ഒഴിവാ�ി�ം ജി�ാ കായിക േമള

നട�ിെയ� �ധാനെ�� പരാതികളിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�േമാ?

ഐെപാ� വിദ�ാലയ���ാ�� ഐ .ടി.േമള പരി�രണം

3109. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�� ൈഹെടക് ആയ സാഹചര��ി� ഐ.ടി.േമള�െട നട�ി�ി� കാതലായ

മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനിേമഷ�  �ാ�് േ�ാ�ാമി�്,  മ��ീമീഡിയാ �സേ�ഷ�  �ട�ിയ മ�രയിന��

ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈഹ���, ഹയ� െസ��റി വിഭാഗ�ളി� മ�ര ഇന�ളിെല എ�ം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അധ�ാപക��ായി ഐ.ടി േമളകളി�  ഏെതാെ� �തിയ മ�രയിന��  ഉ�െ���ിെയ�്

അറിയി�േമാ?

ഐ.ടി. ഉപകരണ�� വാ��തി�� മാ��നി�േ�ശ��

3110. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ���ം ഓഫീ�ക��ം ഐ.ടി.  ഉപകരണ��

വാ��തി�� മാ��നി�േ�ശ�� പരി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.  ടി.  ഉപകരണ�� ഏെതാെ� ഏജ�സിക�ം സംവിധാന��ം �േഖന വാ��തിനാണ്

അ�മതി ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��കളി� ലാപ് േടാപ് വാ��തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��കളി�  ഡിജി��  ഉ�ട�ം/ഡിജി��  ൈല�റി എ�ിവ ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരിേ��

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ഉപേയാഗ �ന�മായ�ം �വ��ന�മതയി�ാ��മായ ഐ.ടി. ഉപകരണ��െട കണ�്

3111. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  ഉപേയാഗ�ന�മായി കിട���ം കാലഹരണെ���ം

�വ��ന �മതയി�ാ��മായ ഐ.ടി. അ�ബ� ഉപകരണ��െട കണ�് സ��ാരിെ�

ൈകവശ�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം റവന� ജി�യി�� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഉപേയാഗ �ന�മായ�ം

�വ��ന�മതയി�ാ��മായ ഐ.ടി.  ഉപകരണ��െട കണ�് വിദ�ാഭ�ാസ ജി� തിരി��

��ക�െട വിലാസം ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�ാേമാ?

സമ� ശി�ാ േകരള പ�തിയിെല െവ�ി�റ��ം ��ി��മായ ത�ികക�

3112. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�.എം.എസ്.എ.-  �ം എസ്.എസ്.എ.-�ം ത�ി�  സംേയാജി�ി�് സമ�

ശി�ാ േകരള എ� �തിയ സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സമ� ശി�ാ േകരള നിലവി�  വ�േതാ��ടി നിലവി�  ആ�.എം.എസ്.എ.-യി�ം

എസ്.എസ്.എ.- യി�ം ഉ�ായി�� എ� ത�ികകളാണ് െവ�ി�റ�ത്; അതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഉയ�� ത�ികക�  നിലനി��ിെ�ാ�് താെഴ�ിടയി�� ത�ികക�  �റ�വാ��ായ

സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സമ� ശി�ാ േകരളയി� േ�ാജ�് മാേനജ� എ� ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ; ത�ികക� പല�ം

�റ�ി�ം േ�ാജ�് മാേനജ�  എ� ഒ� �തിയ ത�ിക ഉ�ാ�ിയതിെ� കാരണം

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഗവഃ േമായ� േമാഡ� ഹയ� െസ��റി �ളിെ� വികസനം



3113. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ഗവഃ േമായ� േമാഡ� ഹയ� െസ��റി �ളിെല ഷി��് സ�ദായം ഒഴിവാ�െമ�

വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി�െട �ഖ�ാപന�ിന് േശഷം ഷി��് സ�ദായം ഒഴിവാ��തി� േവ�ി

സ�ീകരി�ി�� നടപടി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളിേനാട് േച��� റവന� വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം ഏ����തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് �റിക� നി��ി��തിന് കി�ബിയി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�ം �ലപരിമിതി കാരണം

ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  കഴിയാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തി�

േവ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് പ�തിക�

3114. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  ഉ�െ��ി���ം മ�ട നിേയാജക

മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േഖന നട�ിലാേ���മായ പ�തിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി�  േടാ��  െ�ാവിഷ�  അട�ം ഉ�െ���ി ���ിക�െട എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േചരിയം �േദശെ� ഗവ. ൈഹ�ളിെന ഹയ� െസ��റി �ളായി ഉയ���തിന് നടപടി

3115. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 അ��യന വ�ഷം ൈഹ��കെള ഹയ� െസ��റി ആയി ഉയ��� പ�തി�െട

ഭാഗമായി മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല േചരിയം �േദശെ� ഗവ.  ൈഹ�ളിെന

െതരെ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ക�

3116. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി േകാ�ാട് മ�ല�ി�  എ�

��ക��ാണ് അ� േകാടി,  �� േകാടി,  ഒ� േകാടി �പ�െട വീതം ഭരണാ�മതി



ന�കിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� ഒാേരാ ��ക�െട�ം �വ��ന �േരാഗതി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇനി�ം നി��ാണ�വ��നം ആരംഭി�ി�ി�ാ� ��ക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;  ��ത

��ക�െട നി��ാണ �വ��നം എ� �ത�  �ട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ചി�� �ി.�ി.െഎ. വിദ�ാ��ിക��്തമിഴി� േചാദ�േപ��

3117. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ചി�� �ി.�ി.െഎ.തമിഴ് വിഭാഗ�ി� പഠി�െകാ�ിരി�� വിദ�ാ��ിക��്

േചാദ�േപ�� തമിഴി� ലഭി��ി� എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട തമിഴ് ഭാഷയി�� �ി.�ി.െഎ. ആരംഭി�ി�് എ� വ�ഷമായി എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േചാദ�േപ�� തമിഴി� ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനാ��് വാഴ�ളം �.പി.�ളിെ� െക�ിട നിർ�ാണം

3118. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േനാ��് വാഴ�ളം �.പി.�ളിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി ഒ� േകാടി �പ

ഉപേയാഗി�് �� മ�ിരം നി��ി��തി�� പ�തി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�നിേ�രി സ് �ളിെല സം�തം ഹയ� െസ��റി �� അ��ാപക��് ശ�ളം

3119. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ിെല എരിമ�� പ�ായ�് �നിേ�രി ജി എ�് എസ് എസ്- െല സം�തം

ഹയ�  െസ��റി ��  അ��ാപക��് കഴി�  4  വ�ഷമായി ശ�ളം ലഭി�ാ�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ശ�ളം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ബ�െ�� ഫയ�

പരിേശാധി�് ��ത സം�തം അധ�ാപക��് അടിയ�രമായി ശ�ളം ലഭ�മാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ളി� ൈജവൈവവിധ� പാ��്

3120. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളിലാണ് ൈജവ ൈവവിധ� പാ��് നി�മി��തിനായി �പാ�ശ

െച�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി�  ൈജവൈവവിധ� പാ��് �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

പ�ാരിമംഗലം ജി.വി.എ�്.എസ്. മിക��താ�� പ�തി

3121. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി �� േകാടി �പ

അ�വദി�ി�ളള േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ാരിമംഗലം ജി.വി.എ�്.എസ്.  െ� നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിശദമായ ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�് വളെര നാ�കളാെയ�ി�ം എ�െകാ�ാണ്

ഇ�വെര�ം നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�വാ� കഴിയാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ളിെ� നി��ാണ ���ിക�െട എസ്.പി.വി.  ആയ ൈക�ിന് പകരം �തിയ

എസ്.പി.വി.െയ ഏ�ി�വാ�ളള ഫയ� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ എസ്.പി.വി.  െയ തീ�മാനമായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എസ്.പി.വി.  ഏതാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സാേ�തിക����  ഒഴിവാ�ി ��ത ��  �തിയ എസ്.പി.വി.�് ൈകമാറി െട��

നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ലമേ�ാ� �ളിെ� െക�ിട നി��ാണം

3122. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�  2016-17  വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിന് 26.12.2016-െല ജി. ഒ. (ആ�.ടി.) 4357/2016/െപാവിവ ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി ലഭി� െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ജി.എ�്.എസ്.എസ്. �ലമേ�ാ�

�ളിെ� െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട സാേ�തികാ�മതി,  െട��  എ�ീ വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഈ

���ി ഏത് തീയതിയി� ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�റിയി�ാേമാ;



(സി) സമയബ�ിതമായി ��ത ���ി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

3123. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല എൽ.പി.  �ത�  �.പി.  വെര�� �ാസ് �റിക�

ൈഹെടക് ആ��തിെ� നിലവിെല അവ� എ�് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�, എ�ഡഡ് എൽ.പി.-  �.പി.  വിഭാഗ�ി�  എ� ��കളി�  ആണ് ഈ പ�തി

നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ക�െട േപ� വിവര�ം ൈഹെടക് ആ�� �ാ�ക�െട എ��ം തരം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് �ാസ് �റിക� ആ��തിന് എ� �കയാണ് ഓേരാ �ളി�ം െചലവ് വ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട നിയമനം

3124. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��ഡറി വ��ി� മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം െഹ�ക�ാ�േ��്

ഒഴി�കളായാണ് കണ�ാ��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�കെള അതാത് ജി�ാ ഒഴി�കളായി പരിഗണി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വയ�ിളവ് ലഭി�ാ�ളള അേപ�

3125. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി എ�.�.പി.  �ളി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�ായി നിയമനം ലഭി� �ീമതി ദീപ എ.എം.

വയ�ിളവ് അ�വദി�് കി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  വയ�ിളവ് അ�വദി�് ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

ഫിസി�� സയ�സ് അ��ാപക�െട നിയമന�� സംബ�ി� പരാതി



3126. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-െല സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം സം�ാനെ� ��കളിെല ഫിസി��  സയ�സ്

അ��ാപക�െട നിയമന�� അംഗീകരി��ിെ��് കാണി�് ന�കിയ 1059/2019/VIP/M

Edn എ� നിേവദന�ിെല നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ  (െജ)  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ; േനാ�് ഫയ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയം െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ഡി.ജി.ഇ

ഓഫീസിെല ഫയലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

��േ�രി �ളിെല അറബിക് അ��ാപിക�െട ലീവ് െറ�ലൈറേസഷ�

3127. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ േ�രി മ�ല�ിെല ��േ�രി എ.എം.എ�.പി.  �ളിെല അറബിക് അ��ാപിക�െട ലീവ്

െറ�ലൈറേസഷ�മായി ബ�െ��  DPI/G2/1368/19,  32/250/19/G.Edn  എ�ീ

ഫയ�കളിേ�� നാളി�വെര�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ�� ധനകാര� ��സ് വ��ിെ�  B4/276/2019/Fin  എ�

ഫയലി� േമ�നടപടി റിേ�ാ��് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ��ത അ��ാപിക�െട ലീവ് െറ�ലൈറസ് െച�ാ�

എ�േ��് സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല അധ�ാപക�െട എ�ം

3128. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയി� എ� അധ�ാപക� േസവനം

അ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ��കളി� എ� അധ�ാപക�െട ഒഴിവ് നിലവി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് �മെ���� നടപടി

3129. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി��

�ാപന�ളി�  താ��ാലികമായി േജാലിെച�� എ� ജീവന�ാെര സ��ീസി�

�മെ���ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;  ഏെതാെ� �ാപന�ളി�  ആെരെയ�ാം



�മെ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് സ�ീകരി� മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ� േകരളയി� ��ി�ി�� ത�ികകെള�െയ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളി�  നിലവി�  േ�ാ�  േകരളയി�  താ��ാലികമായി േജാലി െച��വെര

സഥിരെ����െ��ി� ആെരെയാെ�െയ�ം ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിെല�ം

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ. മലയാളം നിയമനം

3130. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.  മലയാളം റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇതിനകം എ�

നിയമന�ളാണ് നട�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ത�ികമാ�ം  ,െ�ാേമാഷ�  എ�ി�െന�� വിഭാഗ���് മതിയായ ഉേദ�ാഗാ��ിക�

ഇെ��ി� ആ ഒഴി�ക� േനരി�� നിയമന���ായി റിേ�ാ��് െചേ���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവി�� എ�ാ ഒഴി�ക�ം പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�് നിലവി�� ലി�ി�

നി�ം നിയമനം ത�രിതെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ന�േവതനാവധിയി� �േവശി� അധ�ാപക�

3131. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.പി.  ,  �.പി ��കളി�  ആ�മാസ�ിലധികം കാലയളവി�

�ന�േവതനാവധിയി� �േവശി� അധ�ാപക�േ�ാ  ;  എ�ി� ഇ�ര�ി� എ� േപ�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അധിക ത�ികകളിെല നിയമനം

3132. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�  വ��ി����ലം ��തായി ര�് ത�ിക

ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ അതിൽ ഒെര�ം ത�ിക ന�െ�� അ��ാപകെര നിയമി��തിന്



സ��ാരിന് ന�കണെമ� നിബ�ന�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ നിബ�ന േകരള ൈഹേ�ാടതി ശരിവ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം സംര�ിത അ��ാപകെര നിയമി�വാ� മാേന�െമ�ക� ത�ാറാകാ� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�് വ��മാ�ാേമാ

(ഡി) ഇ�രം ��കളി� അധിക ത�ികകളി� മാേന�െമ�ക� നിയമി� അ��ാപക��് സ��ാ�

അംഗീകാരം ന�കാ���ലം അവ��് ശ�ളം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉേ�ാ;

(ഇ) ൈഹേ�ാടതി ഉ�ര��ായി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ� മാേന�െമ�ക�െ�തിെര

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല എ�ഡഡ് ��കളി� നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ� അ��ാപകർ

3133. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല എ�ഡഡ് ��കളി�  നിയമന അംഗീകാരം കാ�ിരി�� എ�

അധ�ാപക�െ��് ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ അധ�ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിെന �ട��് ശ�ളമി�ാെത േജാലി െച��

ഇവ�െട �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� താ��ാലിക ആശ�ാസെമ� നിലയി� നിയമനം

അംഗീകരി���വെര ഇവ��് എെ��ി�ം ആശ�ാസധനം ന���തിെന�റി�്

ആേലാചി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�വെര നിയമനാംഗീകാരം ന�ാതിരി�വാ�ളള കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമനാംഗീകാരം കാ�നി���വരി�  നിയമനം തിര�രി�െ�ടാ�  സാധ�ത�ളള എ�

േപ�െ��ം എ�ി� ആയതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളിെല ത�ികക�

3134. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 വ�ഷം അ�വദി� എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി� അ��ാപക, അന��ാപക

ത�ികക� അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2016 �ണിന് േശഷം എ�ഡഡ് േമഖലയി� ��ക� അ�ദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അവയി� ന�നപ� പദവി�ളള ��ക� എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത എ�ഡഡ് ��കളി� എ� അ��ാപക, അന��ാപക ത�ികക� ��തായി അ�വദി�;

ഇ��ല��ായി�ളള അധിക സാ��ിക ബാധ�ത എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ഒഴി�ം നിയമന�ം



3135. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020 െമയ് 9 വെര�� കണ�കൾ �കാരം തി�വന��രം ജി�യിൽ എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ്

ത�ിക�െട എ� റി�യർെമ�് ഒഴി�കൾ ഉ�ാ�ം;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ത�ികയിേല�് അൈഡ�സ് ലഭി�് ഒ� വ�ഷം

കഴി�ി�ം നിയമനം ലഭി�ാ�വർ�് ഉടൻ നിയമനം ലഭി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-2020 ഫിേ�ഷൻ �കാരം എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ് ത�ികയി�ാ� എ� ഗവ.��ക�

തി�വന��രം ജി�യിൽ ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019 - 2020 ഫിേ�ഷൻ �കാരം േകരള�ിെല എ� ഗവ.��കളി� എ�്.എസ്.�ി ഇം�ീഷ്

ത�ികയി�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിൽ എ�.പി. �� ടീ��(മലയാളം മീഡിയം) ഒഴി�ക�

3136. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല സ��ാ� ��കളി� എ�.പി.  �� ടീ��മാ�െട  (മലയാളം മീഡിയം)

എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഒഴി�ക��െത�് �� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ��വ� ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വ� ഒഴി�ക�ം പി.എസ്.സി�് റിേ�ാ��് െച��തി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല ��കളിെല െഹഡ് ടീ�� ഒഴിവ്

3137. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.പി., �.പി ��കളിെല െഹഡ് ടീ�� ഒഴിവ് സംബ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിയമനം നട��ത് എ�കാരെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�� ത�ികകളി� എ�േ��് നിയമനം നട�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളി�  നിലവി�� പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട��തിന്

ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി സ��ിഫി��ി� തി���ക�



3138. �ീ.െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി സ��ിഫി��ി� േപര്, ര�ിതാ��െട േപര്, േമ�വിലാസം എ�ിവയിെല

പിശ�ക�  പരിഹരി��തിന് ജനന സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�് എെ��ി�ം

ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം തി���ക��് ഏെത�ി�ം തീയതി� ��് ജനി�വ��് ജനനസ��ിഫി��്

നി�ബ�മ�ാെയ�� ഉ�ര�ക� നിലവി�േ�ാ; അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ജനന സ��ിഫി��് ഇ�ാ�വ��് ഇ�രം തി���ക�  വ���തിന് പകരമായി

ഏെതാെ� േരഖകളാണ് ഹാജരാേ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം

3139. �ീ.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 കി�ബി �േഖന മ�ട

നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം െതരെ��� ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര�

വികസന�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  �വ��ന���ായി  31/12/2018  െല  5503/18/െപാ.വി.വ.  ഉ�രവ് �കാരം

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

(സി) 31/12/18  െല  5501/18/െപാ.വി.വ.  ഉ�രവിെ� െവളി��ി�  ��ത മ�ല�ിെല

��കളി� ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���ിയതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല പി.എസ്.സി. നിയമന മാനദ�ം

3140. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന�ിൽ പി�ാ� വിഭാഗ�ൾ�ം,  വികലാംഗർ�ം പി.എസ്.സി.

നിയമന മാനദ�ം െകാ�് വരാൻ നിയമ നിർ�ാണം നട�േമാ?

�ാ�് ��ക� ഡിജി�ലാ��തിെ� ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന��

3141. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഒ� �ത� പ��് വെര�� �ാ�്

�റിക�  ഡിജി�ലാ��തിെ� ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ

�വ��ന��െട �� തിരി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��കളി�  ന�കിയി�� ഐ.ടി.  ഉപകരണ��െട �വ��ന േശഷി വിലയി���തി�ം,

ഇവ�െട ഉപേയാഗം േമാണി�� െച��തി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക��് ഏെതാെ� ഐ.ടി.

ഉപകരണ�ളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(ഡി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി� എ� വീതം ഉപകരണ�� ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�ാ ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

3142. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ല�് �ിതി െച�� വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�ാ ഓഫീസ്

�വ��ി�� െക�ിടം അതീവ ജീ��ാവ�യിലായിരി��ത് ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�� അേപ��ം എ�ിേമ�ം പരിഗണി�് അ�മതി ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഓഫീ�കളിെല സീ�്/െസ�� മാ�ാ�� മാനദ���

3143. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ഡി.ഇ, ഡി.ഇ.ഒ ഓഫീ�കളി� ഒേര െസ�നിേലാ, സീ�ിേലാ അ� വ�ഷ�ി� ��തലായി

േജാലി െച��വ�െട വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ട��യായി വ�ഷ�േളാളം ��ത

സീ�്/െസ�നി� േജാലി െച�ാ� അ�വദി��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ട��യായി ��് വ�ഷം ഒേര സീ�ി�/െസ�നി�  േജാലി െച��വെര മാ�ി �തിയ

ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�വാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�മ�ാട് താ��ി� �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഓഫീസ്

3144. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��ി�  �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി� ഇതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

3145. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം കാര��മമായി നട�ാ�ിയതിെ� ഫലമായി

െപാ�വിദ�ാലയ��െട അ�ാദമിക നിലവാര�ി�  ഉ�ായി�ളള �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസെ� അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  എ�ി��തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ

�വ��ന�ളി�  െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തി��� എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഇതി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട അ�ാദമിക മികവ് എ�തി�പരി അവരി�  അ��ലീനമായ ��വ�

കഴി�കെള�ം വികസി�ി��തി�ം അവ�െട സ�ഗെെവഭവെ� കെ��ി ഉയ��

തല�ിേല�് എ�ി��തി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം എ�കാരമാണ്

�േയാജന�ദമാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന സാ�രതാ മിഷെ� �വ��നം

3146. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന സാ�രതാ മിഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ജി�കളിെല സാ�രതാ �ട�വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന��  നട�ിലാ��തി�ം,

ഏേകാപി�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(സി) സാ�രതാ മിഷ�  നട�� �ട�വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന��  �ലം സ�ഹ�ി��ായി��

മാ��� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) മിഷ�  വ�മാന വാ��ക� പരിപാടി എ� േപരി�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�െട

ല��മി��ത് എ�ാണ്;

(ഇ) 2016  �ത�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സാ�രതാ മിഷെ� �വ��ന���ായി വകയി��ിയ

�ക�ം, െചലവഴി� �ക�െട�ം വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇ-ഗസ�് പരിേശാധി�് അവകാശ സ��ിഫി��കൾ അ�വദി��തിന് അ�മതി



3147. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് താ��് ഓഫീസി� നി�ം ന��� അവകാശ സ��ിഫി��ക�

ഓ�െെലനി�  �സി�ീകരി�� ഇ-ഗസ�് പരിേശാധി�് അ�വദി��തിന് അ�മതി

ന�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഗസ�ിെ� ��ക �പ�ി�ളള പക��് യഥാസമയം താ��് ഓഫീ�കളി� ലഭി�ാ�തിനാ�

അവകാശ സ��ിഫി��ക�  ആ�ിത��് യഥാസമയം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മണ� ഓഡി�ിംഗ്

3148. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ജലാശയ�ളി�  അടി��ടിയ മണലിെ� അളവ്

തി�െ����തിനായി മണ� ഓഡി�ിംഗ് നട�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

റവന� വ��ിെല അഴിമതിയാേരാപണ േക�ക�

3149. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016  െമയ് �ത�  2019  െസ��ംബ�  വെര റവന� വ��ി�  അഴിമതിയാേരാപണ�മായി

ബ�െ��് എ� േക�ക�  രജി��  െച�െ��ി�െ��ം ഇതി�  എ� ജീവന�ാ�

ഉ�െ��ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ?

റവന� വ��ി� ആഭ��ര പരിേശാധന (വിജില�സ്) വിഭാഗം

3150. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെ� കീഴി�  ആഭ��ര പരിേശാധന  (വിജില�സ്)  വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;

അതിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017,2018 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ഈ വിഭാഗം എ� പരിേശാധനകളാണ് നട�ിയി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവദ�തി ബി�ിെ� പിഴ ഇന�ി� റവന� വ��ിന് ന�ം



3151. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യഥാസമയം ബി�ട��തി�� സംവിധാന��ായി�ം അത് നട�ാ�ാ�തിനാ�  ൈവദ�തി

ബി�ിെ� പിഴ ഇന�ി� റവന� വ��ിന് �തിമാസം ല��� ന�ം വ��തായ റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈവദ�തി ബി�ക�െട േക�ീ�ത ബി�ിംഗ് സംവിധാനം നിലവി� വ�് മാസ�� പി�ി�ി�ം റവന�

വ��ി� ഇത് നട�ാ�ാ�താേണാ �സ് �ത ���ിന് കാരണം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�ക�േട�മട�ം പതിനേ�ാളം അ�ൗ�ക� റവന� വ��ി��തിനാ� ഏതി� നി�്

പണെമ��ണെമ� ആശയ�ഴ��ം േക�ീ�ത ബി�ിംഗ് സംവിധാനം നട�ാ��തിന്

തട�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഭീമമായ സാ��ിക ന�ം ഒഴിവാ�ാ� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ം എ�് അറിയി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� െെസ��ിംഗ് െമഷീ� �ാപി��

3152. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�തി�ം ഫീ�ക�ം അട�ാ�  െെസ��ിംഗ് െമഷീ�  �ാപി�ാ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിേ�ജാഫീ�കളിലാണ്ആദ� ഘ�മായി െെസ��ിംഗ് െമഷീ�  �ാപി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

�പരി�രണ നിയമ�ിെല ഉപവ��്

3153. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരി�രണ നിയമ�ി�  87(എ)  ഉപവ��് ഉ�െ�ാ�ി�വാ�  ഇടയായ സാഹചര�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉപവ��് സംബ�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവ് �റെ��വി��തിന് ��് ജന�തിനിധിക�മായി സ��ാ� ച�� നട�ിയി�േ�ാ; ഇത്

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അറിയി�േമാ?

സം�ാന�് ഉ�ായ തീ� മഴ

3154. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019  ഒേ�ാബ�  21-� തീയതിയിെല തീ� മഴ ജനജീവിതെ� �രിത�ിലാ�ക�ം,  പല

വീ�കളി�ം, വ�ാപാര�ാപന�ളി�ം െവളളം കയ�ക�ം െച�. ആയത് �ല�� നാശന���

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളാണ് ആരംഭി�ത്; എ� േപെര

��ത ക�ാ�ി� എ�ി�ക��ായി;അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� വീ�ക�  ���മാ�ം,  എ� വീ�ക�  ഭാഗികമാ�ം നശി�;  നാശന�ം സംഭവി�വ��്

ന�പരിഹാരം അടിയ�രമായി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജക�ല�ിെല �ന�നി��ാണ �വ��നം

T 3155.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള �ന�നി��ാണ വികസന പരിപാടി �കാരം ഇരി�ാല�ട നിേയാജക�ല�ി�

ഉ�െ���ിയി�ളള �വ��ന�� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

3156. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ിലട�ം തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി �ത�  ആറ് മാസ�ിനകം കരാ�  വ�ണെമ� വ�വ�

പാലി�െ�ടാ���ലം സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയി�  നി�് അ�വദി� പല

���ിക�ം നട�ാ�ാ� കഴിയാ� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് െട��  നടപടിക�  പലവ�ം സ�ീകരി�ി�ം കരാ�ക�  ഏെ���ാ���ലം

യഥാസമയം കരാ�വ��തിേനാ നട�ാ��തിേനാ കഴിയാ� ���ിക� നട�ാ��തിനായി

��ത� സമയം അ�വദി��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി,  െകാടകര േ�ാ�ക��് കീഴി�  ഇ�ര�ി�  കരാ�  വ�ാ�  സാധി�ാ�,

ഭരണാ�മതി ലഭി�, കാലവ�ഷ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ��ത� സമയം

അ�വദി��തിേനാ ഭരണാ�മതി ���ി ന���തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ി�� വിേ�ജിെന �ാ��് വിേ�ജാ�ി ഉയ���തി�� നടപടി

3157. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�ി�� വിേ�ജിെന �ാ��് വിേ�ജാ�ി ഉയ���തി�േവ�ി��

നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



പ�യം ന���തിന് തട�മായി�� േക�ക�

3158. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� വ�ഷം സം�ാന�് എ� പ�യ��  വിതരണം െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ജി�

തിരി�� വിശദീകരണം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യിെല ആല�,  െപാ���ഴ,  േമേല� കവല,  പ�നംതി� ജി�യിെല െപ�െ��ി

എ�ിവിട�ളി�  പ�യം വിതരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ �ല�ളിെല

ജന���് എേ�ാ� പ�യം ന��െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് പ�യം ന���തിന് തട�മായി�� േക�ക�

നിലവി��ത്; എ�ി� ഇവ അടിയ�രമായി തീ��ാ�ി പ�യം വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി രാേമശ�രം േകാളനിയിെല ��ംബ���് പ�യം

3159. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െകാ�ി താ��ി�  രാേമശ�രം േകാളനിയി�  �നരധിവസി�ി�ി��

��ംബ���് പ�യം ന���തി� േനരി�� തട�െമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് 24.10.2013 � റവന� വ��്(എ)-� നി�ം ഇറ�ിയ 469/2013/റവന�

ന�� ഉ�രവിെല തീ�മാന�� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാളനിയിെല എ� േപ��് പ�യം െകാ��ാ�െ��ം എ� േപ��് പ�യം െകാ��ി�െ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പ�യം ലഭി�ാ�വ��് എേ�ാ� പ�യം ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കേടഭാഗം വ�ാസ�രം േകാളനിയിെല കള�ി�റ�് നിവാസിക��് പ�യം ലഭി��തിന് നടപടി

3160. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല രാേമശ�രം വിേ�ജി� ഉ�െ��� കേടഭാഗം വ�ാസ�രം േകാളനിയിെല

കള�ി�റ�് നിവാസിക��് പ�യം ലഭി��തിനായി പാ��ടിശിക ഒഴിവാ�ണെമ�്

ആവശ�െ��െകാ�� നിേവദനം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;



(സി) ��� �ത�  അ�പത് വ�ഷം വെരയായി അവിെട താമസി��വ�ം മ��െതാഴിലാളിക�ം

�ലിേവല�ാ�മായ അവ��് പാ��ടി�ിക ഒ��ാ�� സാ��ികേശഷി ഇ�ാ�തിനാ�,

2015-� െകാ�ി താ��ിെല ച�രയി��ി� താമസി�� 71 ��ംബ���് 1.10.2015 െല

സ.ഉ.(ൈക) നം. 524/2015/റവ. ന�� ഉ�രവ് �കാരം പരാമാവധി 5 െസ�് �മി വെര

പാ��ടി�ിക ഒഴിവാ�ി സൗജന�മായി പതി� ന�കിയത് േപാെല, അവ��ം �മി പാ��ടിശിക

ഒഴിവാ�ി പതി� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) തിക�ം അ�ഹരായ ��ത അേപ�ക��് സമയബ�ിതമായി പ�യം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ�യ�മി ഏെ����തിന് നടപടി

3161. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�ായണി�ായലിെ� ജലവിതാന�ി�  അടിയി�െ��േപായ പ�യ�മി ഏെ����തിന്

േവ�ി  13/06/2017-െല  B3/9458/16  ന��  �കാരം േച�� േയാഗ തീ�മാന�ിൽ

നാളി�വെര എ�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ����തി� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം;  �ല�ിെ� വില

നി��യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

3162. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം  2016  ��  �ത�  2019  ��  വെര പ�യം

അ�വദി� െകാ���തിനായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��് വിേ�ജടി�ാന�ി�ളള

കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) അ�കാരം ലഭി� അേപ�കളിേ��  എ�േപ��് പ�യം അ�വദി� എ�തിെ� കണ�്

വിേ�ജടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി എ� അേപ�കളിേ��  പ�യം അ�വദി�ാ�െ��ം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

കണയ�� താ��ി� പ�യം ന���തിെല കാലതാമസം

3163. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല കണയ�� താ��ി� എളം�ളം വിേ�ജി�െ�� പ�ാര�ിറ

ഭാഗ�� നാ��ിനാല് വീ�കാ��് പ�യം ന���തിന്  24.06.2019-�  േകാ��േറഷ�



എ�. ഒ. സി. ന�കിയി�െ��ി�ം പ�യം ലഭി�ാ�തിെ� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തട���  നീ�ി അവ��് പ�യം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം,

ഇതിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈകവശ�മി�് പ�യം

3164. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റേ�ാ�ി�  കഴി��വ��െ�െട��വരി�  അ�ഹരായവ��് ൈകവശ�മി�് പ�യം

ന���തിന് നട�ിയ �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നട�ിയ ഇടെപട�കെള�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��ി ��ച�ല �േദശ�� താമസ�ാ��് പ�യം ന���തിന് ൈവദ�തി േബാ�ഡിെ�

അ�മതി ലഭ�മായതിെന �ട��് റവന� വ��് പ�യം ന�കാ�� നടപടിക�

ത�രിതെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��ി ��ാറി�  സ��ം താമസ�ിനാ�� �ഹനി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�ാ�

േനരി�ി�� തട�ം ഒഴിവാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈകവശ�മി�് പ�യം

3165. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ിറ വിേ�ജി� വ�ാ�ാവി� സമീപം 60വ�ഷം ��് �വ� ഹൗസിംഗ് �ീമി� ഉ�െ���ി �മി

അ�വദി�െ��  5  ��ംബ���് ൈകവശ�മി�് പ�യം ലഭി��തിന് േവ�ി സമ��ി�

അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി ൈകവശം വ�ിരി��വ�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �മി�് പ�യം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െപ�െ��ി വിേ�ജിെല ൈകവശക�ഷ��് പ�യം

3166. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപ�െ��ി വിേ�ജിെല ൈകവശക�ഷ��് പ�യം ന��� നടപടി ഏ�ഘ�ം വെരയായി; എ�

��ംബ���ാണ് പ�യം ന�കാ��ത്; ഇവ� എ�വ�ഷമായി ഇവിെട താമസി��;

(ബി) ഇവിെട ക�ഷക�  ന�വള��ിയ �����് തടിവിലേയാ തറവിലേയാ ഈടാ�ാെത

ഉപാധിരഹിത പ�യം ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

(സി) പ�യ�ിനായി ഇനി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ��ത്; നടപടിക� ���ീകരി�്

ഇവ��് എ�് പ�യം ന�കാനാ�ം എ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�വ�� പ�ായ�ിെല �റേ�ാ�കളി� താമസി��വ��് പ�യം

3167. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  പ�ായ�ിെല �റേ�ാ�കളി�  അ�പത്

വ�ഷ�ിലധികമായി താമസി��വ��് പ�യം ന�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാ��ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി

3168. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ� �മിയി�  നി�ം ലഭിേ�� പാ��ടി�ിക പിരിെ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം എ� �പ �ടി�ിക ഇന�ി� പിരിെ���ാ�

കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ടി�ിക ഇന�ി� പിരി� കി�ാ�� �ക എ�െയ�് ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ��െപാ�ി വീട് തക��വ��� സഹായം

3169. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�ി��ായ മഹാ�ളയ�ി�  ഉ��െപാ�ി വീട് തക�� സീതേ�ാട്,  ചി�ാ�

പ�ായ�കളിെല ��വ� ��ംബ���ം �തിയ വീട് വ��തി�� സഹായം ന���തിന്

േഡാ.  വ��ീസ് �ര��  എ� �വാസി സ��ത �കടി�ി�ി��േവാ  ;എ�ി�  എ�

��ംബ���ാണ് സഹായം വാ�ാനം െച�ത് ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദ�ഗ�വായി സ��ാ�  ഒ� ല�ം �പ ന�കി പണി ആരംഭി�േ�ാ�  േഡാ.  വ��ീസ്

�ര�െ� ക�നി ��് ല�ം �പ ന�ി നി��ാണം ���ിയാ�ം എ� ധാരണ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ

; എ�ി� ഇ��കാരം എ� ��ംബ���് സ��ാ� വിഹിതമായ ഒ� ല�ം �പ വീതം ന�കി ;

ഇനി എ�േപ��് ആദ�ഗ� ന��വാ��് വിശദമാ�ാേമാ ?



�ളയ �ന�നി��ാണ�ിന് േലാകബാ�ിെ� സാ��ിക സഹായം

T 3170.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��ട��് �ന�നി��ാണ �വ��ന��െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി

േലാകബാ�് ആയിരം േകാടി �പ�െട സാ��ിക സഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് ഇൗ �ക വിനിേയാഗി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ െചല�ക�

3171. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ര� നിവാരണ �വ��ന�മായി ബ�െ��്

2019 െസ��ംബ� 30 വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഇതി� േക��ി� നി�ം എ� േകാടി �പ ലഭി�െവ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ� ��ത തീയതി വെര എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��്;  ജി� തിരി��

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വീടിന് �കളി� വീണ മ�് നീ��തിന് സഹായം

3172. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിവ�ഷ�ി�  വീടിന് �കളി�  മ�് വീണ് പല വീ�കളി�ം താമസി�ാ�  പ�ാ�

സാഹചര���ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വീടിന് �കളി� വീണ മ�് നീ��തിന് �ര� നിവാരണ വ��് �ക ന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി�

ഇ�ാര�ം മാ�ഷികമായി പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� വീടിന് �കളി� വീണ മ�് േറായ��ി അട�ാെത ഉടമക�െട സ��ം െചലവി�

നീ��തി�� ഉ�രവ് ന���തിന് ജി�ാ കള��മാ��് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �ളയ �രിതബാധിത��് ധനസഹായം

3173. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല വീ�കളി�  െവളളം കയറി

എ�േപ��് നാശന��ം �രിത�ം ഉ�ായി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ�േപ��് �രിതാശ�ാസ ധനസഹായം അ�വദി�് ന�കിയി��്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �രിതബാധിത��് ധനസഹായം

3174. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� വീ�ക�  യഥാ�മം

���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം തക��ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി� ���മായി തക�� എ� വീ�ക� �ന�നി��ി� ന�കിയി��്; െകയ�േഹാം പ�തി

�കാരം എ� വീ�ക� നി��ി� ന�കിയി��് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഭാഗികമായി വീട് തക�� എ� േപ��് തല�ി�ി താ��ാഫീസ് �േഖന ധനസഹായം

അ�വദി�് ന�കിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വീ�കളി� െവ�ം കയറി നാശന�ം ഉ�ായത് കണ�ിെല��് എ� േപ��് പതിനായിരം �പ

വീതം ധനസഹായം ന�കിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�

3175. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെക�തിയി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�  നട�ിലാ��തിന്

േവ�ി �ര�നിവാരണ വ��ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�� ക��  ജി�യിെല എ�

േറാ�ക��് അ�വദി� ഫ�ാണ് കഴി� ര� വ�ഷ�ി��ി� സമയബ�ിതമായി ���ി

തീ��ാ�തിെന �ട��് ലാ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�െകാ�ാണ് ��ത ���ി നട�ിലാ�ാ�

സാധി�ാ�െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാ�ര അടിയ�ര സഹായം

3176. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�ി��ായ േപമാരിയി�  നാശന���  സംഭവി�വ��് അടിയ�ര സഹായം

അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇതിനകം എ� േപ��ാണ് ��ത സഹായം ന�കിയത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ സമയ�് ക�ാ�കളി�  േപാകാെത ബ�വീ�കളി�  താമസി�വ��ം ധനസഹായം

ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ��ംബ��െട കണ�് എ�കാരമാണ്



എ���ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) അന�ഹ�  ആ��ല�ം പ��താ�ം,  അ�ഹത��വ�  ഒഴിവാ�െ���െവ��� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�ഹത�� എ�ാവ��ം ആ��ല�ം ന���തി�ം

അന�ഹെര ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രിതാശ�ാസ ധനസഹായം

3177. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം സം�ാന��ായ മഴെ��തിയി�ം,  ഉ��െപാ�ലി�ം എ� വീ�ക� ���മാ�ം

ഭാഗികമാ�ം നശി�;

(ബി) ഇതിനകം എ� ��ംബ���് ആശ�ാസ ധനസഹായം ന�കി;വീ�ക�  ന�െ��വ��്

ഇതിനകം എ�് �ക അ�വദി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ാ�കളി�  എ�ാെത ബ�വീ�കളി�ം മ�ം മാറിതാമസി� ��ംബ��  എ�െയ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ��് എെ�ാെ� സഹായമാണ് ഇതിനകം ന�കിയത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ാനിമ�ം ��്പാല�ിെ�റ �ന� നി��ാണം

3178. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി� ത�ാനിമ�ം ��്പാലം കഴി�

�ളയ�ി�  തക��് േപായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് �ന�  നി��ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��് പാല�ിെ�റ �ന�  നി��ാണ�ിന് �ളയ �രിതാശ�ാസ ഫ�ി�  നി�ം �ക

അ�വദി�ാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

വ�ാപരിക���ായ ന�ം പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

3179. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018, 2019 വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി� വ�ാപാരിക��് ധനസഹായം

ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സഹായധനം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�്

3180. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം ഫല�ദമായി നട��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  റിവ�  മാേന�െമ�് ഫ�ി�  നി�ം

എ�് �ക ലഭ�മായിെയ�ം അതി� നി�ം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഫ�് വിനിേയാഗ�ി� ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�്

3181. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം നട�് സാ��ികവ�ഷ�ി�മായി മല�റം ജി�യിെല

എെ��ാം ���ിക��ാണ് റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��െത�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം  2019  െസ��ംബ�  30-ന് ഫ�ി�  ഉ� നീ�ിയി��് �ക

എ�യാണ്;  ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഇനി�ം എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് നട�

സാ��ിക വ�ഷം മല�റം ജി�യി� െച�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ പാതാവികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഒഴി�ി�െ��� വ�ാപാരിക��ളള ന�പരിഹാരം

3182. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതാവികസന�ിെ� ഭാഗമായി ഒഴി�ി�െ��� വ�ാപാരിക��് ബദ� സംവിധാന�ം

ന�പരിഹാര�ം ന�കാ� പ�തിേയാ, പാേ�േജാ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലെമ��് േനാ�ിഫിേ�ഷ�  വ��തിന് ��വ�ഷം ��േപ ൈലസ�സ് എ�� വ�ാപാരി

ആയിരി�ണെമ� നിബ�ന ഉേ�ാ; ഈ നിബ�ന കാരണം പല വ�ാപാരിക��ം ആ��ല�ം

ന�െ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�രിെല മലയാളം സ��കലാശാല�് �മി

3183. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മലയാളം സ��കലാശാല�് േവ�ി തി��  െവ�ം വിേ�ജി�  �മി ഏെ���വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ഏ�� �മിയാണ് ഏെ����ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് പരി�ിതി സംബ�മായ എെ��ാം അ�മതികളാണ് ഇതിനകം ലഭി�ത്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �േദശ�ിെ� പരി�ിതി ആഘാതം പഠി��തിന് വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�വാ�

േദശീയ ഹരിത െെ��ണലിെ� ദ�ിണ േമഖല െബ�് ഉ�രവായി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യാണ് ��ത

സമിതിയിെല അംഗ��;

(ഇ) �മി ഏെ����തി� വ� അഴിമതി നട�ി��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

��ത ആേ�പം സംബ�ി�് എ�് അേന�ഷണമാണ് ഇതിനകം നട�ിയത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�വ�ി എേ��് ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിനായി ഏെ����

3184. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2013 െല േക� �മി ഏെ���� നിയമ�കാരം ശബരിമല വിമാന�ാവളം നി��ി��തിനായി

െച�വ�ി എേ��ിെ� എ� ഏ�� �ലമാണ് വിലെകാ��്ഏെ����ത്;

(ബി) ��ത എേ��് ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷന് സ��ാ� പാ��ിന് ന�കിയ �മിയാേണാ;

എ�ി� സ��ാ� പാ��ിന് െകാ�� �മി സ��ാ� തെ� വില െകാ��് വാ��ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ലാ�് അക�ിസിഷ� നടപടിക�

3185. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ി�െട കട� േപാ�� കരമന  -  െവ�റട േറാഡ്

നി��ാണ�ിനാ�� ലാ�് അക�ിസിഷ�  നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� �ട� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േപാ�ം�ട്  -  ��ാ�� പാലം നി��ാണ�ിെ� ലാ�് അക�ിസിഷ� നടപടിക�െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ; ��ത പാലം നി��ാണ�ിെ� �ട� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� �മി കേ���� ഒഴിവാ�വാ� നടപടി

3186. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സ��ാ� �മി കേ���� വ��ി�വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം കേ���െള നിയ�ി��തി�ം കേ�റിയ സ��ാ�  �മി തിരി�പിടി�്

സംര�ി��തി�ം ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മി കേ����  ഒഴിവാ�വാ�  ജി�ാ തല�ി�ം താ��് തല�ി�ം �േത�ക ��ാ�ക�

�പീകരി�ി�േ�ാ; അവ�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ�കാരം കേ�റിയ �മയി� എ� െഹ�� �മി 2016ന് േശഷം തിരി�പിടി�;വ��മാ�േമാ?

വികസനാവശ����് �മി ഏെ����തിെല കാലതാമസം

3187. �ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ ഇടനാഴി,  േദശീയപാത,  വ�വസായ പാ��ക�, െറയി�േവ �ട�ിയ

െപാ�വികസനാവശ����് �മി ഏെ����തി� പലേ�ാ�ം വലിയ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്

പരിഹരി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) �മി ഏെ���േ�ാ� വാസ�ല�ം �മി�ം ന�െ���വ��് �നരധിവാസം ഉറ�ാ��തി�ം

ന�ായമായ �തിഫലം ന���തി�ം െച�വ�� കാര��� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വികസനാവശ����് സ��ാ�  വ��ക�  ത�ി�ളള �മി െെകമാ��ി�േപാ�ം ഏെറ

കാലതാമസം േനരി��ത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ലാ�ഡ് ബാ�ിെ� �പീകരണം ഫല�ദമായി�േ�ാ;  സ��ാ�  �മി കേ��ം

ഉ�ാകാെത സംര�ി�ാ� നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

െപാ��ടി പ�തി�ായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് െെകമാറിയ �മി

3188. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� െപാ��ടി പ�തി�ായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് െെകമാറിയ �മി രാജ�ാട് സഹകരണ

ബാ�ിന് െെഹഡ� �റിസം പ�തി�ായി െെകമാറിെയ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� �േത�ക ആവശ��ിനായി െെവദ�തി േബാ�ഡിന് െെകമാറിയ റവന� തരി��മി, േബാ�ഡ്

മറി�് മെ�ാ� �ാപന�ിന് പാ��ിന് ന���ത് നിയമവിേധയമാേണാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ജി�ാ കള��െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാ��ിെല കെ���ക�



എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) പതി�് ന�കിയ �മി ഉപേയാഗി�ിെ��ി�  തിരി�് വ��ിന് ന�കണെമ� വ�വ��്

വി��മായ ഇൗ നടപടിയി� റവന� വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഇതിനകം എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

��ിേ�ാ� ഗവ: ഐ.ടി.ഐ.�് റവന� വ��ിൽ നി�ം �ലം

3189. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ��ിേ�ാ�  ഗവ:  ഐ.ടി.ഐ.�് റവന� �ലം

ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ അേപ�യിേ��  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

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

�രഹിത��് മി��മി

3190. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത��് മി��മി പതി�കി��തിന് േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ�

അേപ�കരാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് തീയതി വെര ലഭി� അേപ�ക��ാണ് ഇ�വെര �മി ന�കിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  പതി� ന���തി�േവ�ി എ� �മി കെ��ിയി��്;  കെ��ിയ �മി എ�

��ംബ���് വിതരണം െച�ാ�  കഴി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചീേമനി വിേ�ജി� ബസ് �ാ�് കം കംഫ��് േ�ഷ�

3191. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാഡ് ജി�യിെല ക�� ചീേമനി പ�ായ�ിെല ചീേമനി വിേ�ജി� ബസ് �ാ�് കം

കംഫ��് േ�ഷ� പണി��തിന് �ാേ�ഷ� �മി ലീസിന് ന�കാ�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബസ് �ാ�് നി��ാണ�ിനായി �ക നീ�ിവ�ി�ളളതിനാ�  ലീസ് ഉ�രവ് എേ�ാ�

ലഭ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ ?

�ടി�ിക വ��ക�ം വ�വ�ക� ലംഘി�ക�ം െച� പാ��മി തിരിെ���ൽ



3192. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� സംഘടനക��ം വ��ിക��ം പാ��ിന് പതി�് ന�കിയ �മി പാ�വ�വ�ക�

ലംഘി�് വാണിജ�ാവശ����് ഉപേയാഗി��െവ� കാര�ം പരിേശാധനാ

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാ��ടി�ിക വ��ിയ �മി�ം പാ�വ�വ�ക�  ലംഘി� �മി�ം തിരിെ����തിന്

വ�വ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം അ�ര�ി�  എ� െഹ��  �മിയാണ്

തിരിെ���ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016-  ന് േശഷം പാ��കയി�  എെ��ി�ം വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സ��ാ� വക �ലം പാ��ിന് എ��് �വ��ി�� ��ക�

3193. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  വക �ലം പാ��ിന് എ��് �വ��ി�� ��ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഓേരാ�ി�ം അ�വദി�് ന�കിയ �മി�െട അളവ് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��കളി� ഏെത�ി�ം പാ��ടി�ിക വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ ��ം വ��ിയ

പാ��ടി�ിക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള ലാ�ഡ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ���ിക�

3194. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ലാ�ഡ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  വഴി നട�ിലാ�� നി��ാണ ���ിക�

എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� േകാ��േറഷ� വഴി െകാ�ം ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ളയ സഹായം ലഭി��തി�ളള നടപടിക�

3195. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019 ആഗ�് മാസ�ി� ഉ�ായ �ളയ�ി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ന�വ��, േകാ��,

അവിടന��, ബാ�േ�രി, പന�ാട് വിേ��കളിലായി എ� ��ംബ���ാണ് പതിനായിരം �പ

അടിയ�ര സഹായമായി ലഭി�ി�ളളത്;

(ബി) ഈ വിേ��കളി�  അേപ� സമ��ി�വരി�  അ�ഹരായവ��് ഇനി�ം സഹായം

ലഭി�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപ��്; വിേ�ജ് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹരായവ��് ആ��ല�ം ലഭി��തി�ളള നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കാലവ�ഷെ��തിയി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

3196. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കാലവ�ഷെ��തിയി�

തക�� എ� േറാ�ക��് �ന�നി��ാണ�ി�� ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; വ�ഷം തിരി�് കണ�ക� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ� േറാ�ക�െട ���ിക�  ���ീകരി�െവ�ം േശഷി�� ���ിക�െട

�േരാഗതി എ� ശതമാനം എ�ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

�ളയ�ി� മല�റം ജി�യി��ായ നാശന���

3197. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� �ളയെ� �ട��് മല�റം ജി�യി�  ഉ�ായ നാശന���  സംബ�ി�്

കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; വിവിധ വ��ക� ത�ാറാ�ിയ കണ�ക� ലഭ�മാേണാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ ?

(ബി) ഇ�ഴി� �ളയ�ി�  ജീവ�  ന�െ��വ�െട ��ംബ�ി�ം പ�േ���െ��വ��ം വീ�ം

�ല�ം ന�െ��വ��ം �ഷി നാശം ഉ�ായവ��ം �ട�ി �ളയ�ി�  ഇരയായവ��്

സാ��ിക സഹായം വിതണം െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�േ��് വിതരണം െച�ാ�

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കവള�ാറയി� ഉര�െപാ���ായതി�� സാഹചര�ം

3198. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കവള�ാറയി�  ഉര�െപാ���ായതി�� സാഹചര�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനേമാ

പരിേശാധനേയാ നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല��ായ ഉ��െപാ�ലി� എ� േപ� മരി�െവ�ം എ� േപെര കാണാതായിെയ�ം

മരി�വ�െട�ം കാണാതായവ�െട�ം ആ�ിത��് എ�് ധനസഹായമാണ് ഇതിനകം



ന�കിയെത�ം വിശദമാ�േമാ?

�ളയബാധിതർ�� ധനസഹായം

3199. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയേ�ാട�ബ�ി�് നാശന��ൾ സംഭവി�വർ�് സർ�ാർ ന�ി വ��

ധനസഹായ�ിെ� മാനദ���ം എ� �പ ധനസഹായം ലഭി�ം എ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ിൽ വാസ�ല�ളിൽ െവ�ം കയ�ക�ം താമസി�ാൻ നിർ�ാഹമി�ാ�

സാഹചര��ിൽ മ� ബ�വീ�കളിൽ അഭയം �ാപി�ക�ം െച�വർ�് �ളയ

�രിതാശ�ാസെമ� നിലയിൽ സാ��ിക സഹായം ലഭി��തിന് അർഹത�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ആ�കൾ�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിൽ താമസി�ി� എ� കാരണ�ാൽ സഹായം

ലഭി�ാതിരി�േമാ; ഇതിെന സംബ�ി�� സർ�ാർ ഉ�രവ് ഉെ��ിൽ അത് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�െട േശാചനീയാവ�

T 3200.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന്

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

(ബി) ��ത ഒാഫീ�കളിെല ൈദനംദിന �വ��ന���� േ�ഷനറി സാധന�� യഥാസമയം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ�േപാെല മ� ജി�കളി�ം വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�െട ൈവദ�തി

ചാ��് ജി�ാതല�ി�  അട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ�േപാെല സം�ാനെ� ��വ� വിേ�ജ് ഒാഫീ�കളി�ം

ഇ�െവ���ക� �ാപി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ള�് റവന� ടവ�

3201. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� ടവ�  നി��ാണ�ി�  പി��ട�� നടപടി�മം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല അടിമാലിയി�  റവന� ടവ�  �ാപി��തിനായി റവന�

വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

3202. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള�റി�് വിശദീകരണം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� വിേ��കളാണ് �ാ��ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ആ�നിക സൗകര��� ഒ��� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ; ആയതിെ�റ

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

3203. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഷാ��� മ�ല�ിെല അന�നടി, െഷാ���-ഒ�ം ര�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് �തിയ

െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിേ��ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി�് ന���തി�� നടപടിക�  അടിയ�രമായി

സ�ീകരി�േമാ?

റവന� വ��ി� താ��ാലിക ത�ികക��് �ട��ാ�മതി

3204. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�ഡ് റവന� വ��ി�  താ��ാലിക ത�ികക��് �ട��ാ�മതി ഇ�ാ���ലം റവന�

റി�വറി,  ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�, സ�േ� എ�ീ െ�ഷ��  ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��്

ശ�ള�ം ആ��ല���ം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�ക�െട �ട��ാ�മതി�ായി നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

എ� ത�ികക��ാണ് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം �ട��ാ�മതി ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) T2/17/2016/Rev.  ന��  ഫയ�  �കാരം റവന� റി�വറി �ണി�കളി�  നിലവി��



ത�ികക��് അംഗീകാരം ന��� െ�ാേ�ാസ�  കാബിന�ിെ� പരിഗണന�്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിന് അംഗീകാരം ന�കി ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം ആ��ല���ം എ��ം േവഗം

വിതരണം െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് ഒഴി�ക�

3205. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉ�്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  �സി�ീകരി� റാ�് ലി�ി�  നി�ം ��ത ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�രമായി

നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ� ആവശ����് ഉപേയാഗി�ാ�� റവന� �മി

3206. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല േകാ�ാട് മ�ല�ി� െപാ� ആവശ����് ഉപേയാഗി�ാ�� റവന�

�മി�െട വിശദാംശം വിേ�ജ് തിരി�് ന��േമാ?

ക�ർ സി�ി ഇം��െമ�് േ�ാജ�ിനായി �മി ഏെ����

3207. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� ക�ർ സി�ി ഇം��െമ�് േ�ാജ�ിന്

�മി ഏെ����തിനായി ഗസ�് വി�ാപനം  2019  ��  11-ന് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

�തിയെത� ഉ�െ��� �ല�ളിെല ��ത �മി ഏെ���� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷെ� സ�േ� �കാരമാണ് �മി ഏെ���ലിന് വി�ാപനം �റെ��വി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ����ത് േദശീയ പാത�െട ഇ�ഭാഗ�നി�മായി �ല� അളവിലാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;  അെ��ി�  �ല� അളവി�  �മി ഏെ����തി�� തട�െമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയെത� പ�ണ�ിെല വ�ാപാര�ാപന��  ഉ�െ��� �ല��  ഏെ���േ�ാ�

ന�പരിഹാരമായി ന�കാ� നിലവി� നി�യി�ി�� �ക പ�് ല�ം �പയായി ഉയ��ി



ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) �മി ഏെ����തിെ� ഫലമായി ക�വട �ാപന�� �േ�� സാഹചര���ാ�േ�ാ� എ�ാ

െതാഴിലാളിക��ം െതാഴി� കാലപരിധി ബാധകമാ�ാെത ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) വ�ാപാരികളായ െക�ിട ഉടമക��് വ�ാപാര ന��ിന് മിനിമം പ�് ല�ം �പെയ�ി�ം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

റാ�ി വലിയപാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ����

3208. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ�ിലിരി�� റാ�ി വലിയപാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ����

നടപടിക� ഏത് ഘ�ംവെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� സ�കാര�വ��ിക�െട �ലം ഏെ��േ��ിവ�ം എ�് വിേ�ജ് തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വ� ഏെ����തിന് ന�പരിഹാര�ക നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാലം നി��ാണം ���ീകരി��തിന് ��്തെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� �ലേമെ���� നടപടി ���ീകരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളിമാട് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലേമെ����

3209. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം-േകാഴിേ�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� �ളിമാട് പാല�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� മല�റം ജി�യി�  വ�� അേ�ാ�് േറാഡിെ� �ലേമെ����

���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേ�ാ�് േറാഡിെ� �ലേമെ���� നീ�േപാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലേമെ���് എ�കാലം െകാ�് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല �ലേമെ���് നടപടി

3210. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അമരവിള-ഒ�േശഖരമംഗലം േറാഡ്, ��വീ�കടവ് പാലം, ആയയി�-�ളള�വിള പാലം എ�ിവ�െട

നി��ാണ�ിനാ�ളള �ലം ഏെ���് ന���തി�ളള നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �ലേമെ���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  എ�േ��്���ിയാ�ി

ന�കാനാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  പാതേയാര�ളിെല �റേ�ാ�്

കേ���� ഒഴി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്അറിയി�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല പ�യരഹിത��് പ�യം

3211. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിലായി പ�യ രഹിതരായി എ�േപ�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പ�ായ�ടി�ാന�ി�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ�േപ��് പ�യം ലഭ�മാ�ാ�  കഴി�െമ�ം ആയതിന് എ�് �ട�  നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെതാെ� തര�ി�� ��േദശ�ളാണ് ഉ�െ��ി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതി� പ�യം ന�കാ� കഴിയാ� േമഖലക� ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇതി�  ന�കാ�  കഴി�� പ�യ��  അടിയ�രമായി ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പ�യ വിതരണം

3212. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  1977  ന് ��പായി വന�മി ൈകവശം വ�് �ഷി െച�്

ജീവി�േപാ�� അ�ായിരേ�ാളം വ�� ക�ഷക��് വനം-റവന� വ��ക�െട സം��

പരിേശാധന ���ിയാകാ�തിനാ� യഥാസമയം പ�യം ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� വ��ി�  നി�ം  G.O.No.  478/L/റവന� �കാര�� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�

1/1/1977  � ��� വന�മി ൈകവശ��  �മീകരി��തി�േവ�ി നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിേ�� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അടിയ�രമായി േജായി�്

െവരിഫിേ�ഷ� ���ിയാ�ി േവഗ�ി� പ�യ നടപടിക� ���ീകരി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



���രം വിേ�ജ് ഓഫീസ് �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ�ാ� നടപടി

3213. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല ���രം വിേ�ജ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി� കഴി�ി�ം

അതിേല�് മാ�വാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� വനം ഡിവിഷണ� ഓഫീസ് �ിതി െച�� �ല�ിെ� േരഖകൾ

3214. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  വിേ�ജിെല വനം വ��് ഡിവിഷണ�  ഓഫീ�ക�  �ിതി െച�� �ല�ിെ�

സ�േ�ന��ം വി�ീ���ം അട��ളള വിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ �മി�െട തര�ം �ാ��ം ഉടമ�ാവകാശ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  �മി�െട �യവി�യ,  ഉടമാവകാശ,  െെകവശാവകാശ േരഖക�െട പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

താമരേ�രി താ��ിെല �മി ����

3215. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�വ��ിക� ന�കിയ േകസിെ� ഭാഗമായി താമരേ�രി താ��ിെല ഈ�ാ�ഴ, ���ാടി

വിേ��കളിെല ��കണ�ിന് ക�ഷക��ം ൈകവശ�ാ��ം �മി �യവി�യം

െച�ാനാവാ��ം ബാ�് േലാ� ലഭ�മാകാ��മായ വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയം പരിഹരി��തിന് വ��് തല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� അ�ീ� ന���തി�ം ൈകവശ�ാ��് അ��ല നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െതാളിേ�ാട് സ�േദശി�െട തീപിടി� വീടി�� ന�പരിഹാരം

3216. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് താ��ി�  െതാളിേ�ാട് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പരിധിയി�  വ�� ശിവ���ി.  െക,

വട�ംകര വീട്,  കിളിയ��, പറേ�ാട് പി.ഒ.,  െതാളിേ�ാട് എ� ആളിെ� വീട് തീപിടി�്

നാശന�ം സംഭവി��മായി ബ�െ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ന�പരിഹാരം ലഭി��തിനായി ശിവ���ി അേപ� ന�കിയി��ത് എ�ാെണ�ം ഇ�വെര

ന�പരിഹാരം ന�കിയി�ിെ��ി�  ഇതി�� കാലതാമസം വ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരി� നി�ം അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം വിതരണം െച��തി� കാലതാമസം വ���

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി എ���തിന് വ��് തല�ി�  നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല പാലം പണിക��� �ലം ഏെ����

3217. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ിെല െെക�ാല�ടവ് പാലം,  �ധ��  പ�ായ�ിെല വ�വാടികടവ്

പാലം,െവ�മണി പ�ായ�ിെല ശാ���ാവ് പാലം എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ

�ലം ഏെ����തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ലം ഏെ����  നടപടിക�  േവഗ�ിലാ��ത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ി� അ�ഹരായവ��് പ�യം അ�വദി��

3218. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ി� പ�യ�ിനായി എ� അേപ�കളാണ് നിലവി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം താ��് / വിേ�ജ് തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവയി�  അ�ഹമായവ��് സമയബ�ിതമായി പ�യം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി �ലം എം.എ�.എ.െയ�ടി ഉ�െ���ി താ��് തിരി�് ഒ� പരാതി പരിഹാര

അദാല�് സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇവ��് എ�േ��് പ�യം അ�വദി�െമ�് അറിയി�േമാ?

പവി�ാന��രം േകാളനി നിവാസിക��് പ�യം

3219. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര നഗരസഭയിെല പവി�ാന��രം േകാളനി നിവാസിക��് പ�യം ന���

നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) പ�യം ന�കാ� നഗരസഭ ന�േക� േരഖക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാളനിയി� നിലവി� എ�േപ��് പ�യം ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�യ വിതരണ�ി�� തട�ം

3220. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനം വ��ിെ� എതി��് അഥവ േക�ക�  �ലം പ�യവിതരണം എവിെടെയ�ാമാണ്

തട�െ��ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വനം,�റേ�ാ�് എ�ീ േപ�ക�െട നി�വചനം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�യി� എ�േമലി വനം േറ�ി� ഉ�െ�� ആല�, െപാ���ഴ, േമേല�കവല എ�ീ

�ല�ളി�  താമസി�� ആയിര�ിലധികം വ�� ��ംബ���് വനം വ��ിെ�

എതി��ക� �ലം പ�യം ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത �ല�് വന�മായി അതി��ി പ�ി�� ഏെത�ി�ം �ല�ളി� സ�കാര� വ��ിക�

പ�യം േനടി �ലം ൈകവശം വ�് അ�ഭവി�വ��േ�ാ;  എ�ി� സ�േ� ന�� ഉ�െ�െട

���മായ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്. അേപ�കളിേ�� റിേ�ാ��് സമർ�ി��തിൽ കാലതാമസം

T 3221.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസനിധിയി�  നി�ം ചികി�ാ ധനസഹായ�ിനായി സമ��ി��

അേപ�കളിേ��  വിേ�ജ് ഓഫീസ് തല�ി�  സമയബ�ിതമായി റിേ�ാ��ക�

ത�ാറാ��തി� കാലതാമസം ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ���  ജി�യിെല െവ���  വിേ�ജ് ഓഫീസ��് ഓ�െെല�  റിേ�ാ��ിനായി ജാനകി

(D170101025),  ച��  സി.  െക.  (D170904151),  അേ�ാണി  (D180502600),

േജാ�സി േജാ�ജ്  (D181102895)  എ�ീ അേപ�കളിേ��  ഇ�വെര റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ��ത അേപ�ക� വിേ�ജ്

ഓഫീസ��് ലഭി� തീയതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) എളവ�ി വിേ�ജ് ഓഫീസ��് ഓ�െെല�  റിേ�ാ��ിനായി പരേമശ�ര�

(180401216),വി�െസ�്  (D180401230),  സേരാജിനി  (D180401428),ശശിധര�

പി.എസ്.  (D180401433),  േദ�  (D180402459),  സേരാജിനി  (D180602012)

എ�ിവ�  സമ��ി� അേപ�കളിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  ��ത അേപ�ക�

വിേ�ജ് ഓഫീസ��് ലഭി� തീയതി, റിേ�ാ��് സമ��ി� തീയതി എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മണ��  എം.എ�.എ.�െട ശിപാ�ശേയാ��ടി ലഭി��ം ��് മാസ�ിേലെറയായി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ാെത െെകവശം വ�ിരി���മായ എ� സി.എം.ഡി.ആ�.എഫ്.  അേപ�കളാണ്



യഥാ�മം െവ�ിട�്,  പാവറ�ി,  െവ�േമനാട് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നിലവി��ത്;

അറിയി�േമാ;

(ഇ) തീ��ാ�ാ�  േശഷി�� അേപ�ക�  യഥാസമയം തീ��ാ��തിന് േവ� നി�േ�ശം

ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ താ��ക�

3222. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ� േശഷം എ� �തിയ താ��ക� �പീകരി�് ഉ�രവായി��്; ജി� തിരി�ളള

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇനി ��തായി �പീകരി�വാ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�ളള താ��ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ഫയ�ക� തീ��ാ��തിെല കാലതാമസം

3223. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് കള�േറ�ി�ം ജി�യിെല താ��് ഓഫീ�കളി�ം കഴി� അ�് വ�ഷമായി

തീ��ാ�ാെത കിട�� എ� ഫയ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ഫയ�ക� ഏത് െസ��കളിലാണ് ഉ�െത�ം, പരിഹാരം അന�മായി നീ��തിെ�

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി അേപ� ന�കി കാ�ിരി��വ��് കാലവിളംബെ��റി�് എേ�ാെഴ�ി�ം

അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) െക�ി�ിട�� ഫയ�കളി�  തീ���ാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

െെകെ�ാള��തിെന�റി�് ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ�ല�ക� �ളിെല �ലം ൈകമാ�ം

3224. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ക�  ഗവ.  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിെല �ലം ൈകമാ�ം

നട��തിനായി ��  ��പ് �വ��ി�ി�� െക�ിട�ിെ��ം ഇേ�ാ�  �വ��ി�വ��

െക�ിട�ിെ��ം �ല�ിെ��ം �ല�നി�ണയം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് എ�യാെണ�് തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) �തിയതായി നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� െക�ിട�ിെ� നി��ാണ െചലവ് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�; ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� ആവശ����് �മി ഏെ����തി�� നടപടിക�

3225. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന�വ��ന���് �മി ഏെ����തി� ഉ�ായി�� കാലതാമസം നീ�ി വികസന

���ിക�െട ഗതിേവഗം ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണ�  ൈഹേവ�് ഉ�െ�െട െപാ� ആവശ����് �മി ഏെ���� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ഏെ���� �ലം വീട് ന�െ���വ��് വീട് ന���തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) �മി ഏെ���േ�ാ� ജീവേനാപാധിക� ന�െ���വ��് ��ത പ�തി �ല��ാ�� െതാഴി�

അവസര�ളി� ��ഗണന ന���േ�ാ;

(ഇ) �മി ന�െ���വ��� �നരധിവാസ പാേ�ജിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

�മി കേ��ം

3226. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�, ചി��നാ�  വിേ��കളി�  സ��ാ�  �മി വ�ാപകമായി കേ�റിയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കേ���െള�റി�് അേന�ഷി�വാ�  േദവി�ളം സ�കള�റായി�� േഡാ.േര�രാജിെ�

േന�ത��ി� �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത അേന�ഷണ സംഘം കേ���ാ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കള�� ഉ�െ�െട സംഘ�ിെല �രിപ� അംഗ�െള�ം �ലം മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) അേന�ഷണ സംഘ�ിെല ഉേദ�ാഗ�െര �ലം മാ�ിയത് കേ�� മാഫിയെയ

സഹായി�െമ�തിനാ� ഇ�ാര�ം �ന:�രിേശാധി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാനെ� ജലാശയ��െട വി�തി

3227. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കായ�ക�, തടാക��, കനാ�ക� എ�ിവ�െട വി�തി വ�ാപകമായ കേ��ം

�ലം വ�ഷംേതാ�ം �റ�വ��െവ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട വി�തി സംബ�ി�് സ�േ� നടപടിക� നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(സി) വ�ാപകമായ കേ��ം നട�തായി കെ��ിയി�� ജി�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ

; ��ത കേ���� ഒഴി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� കായ�ക�ം തടാക��ം മ�ം വ�ാപക കേ��ം �ലം ഓേരാ വ�ഷ�ം വി�തി

�റ�വ�ക�ം മലിനെ��ക�ം െച�� �ിതി ഗൗരവമായി കണ�ിെല��് ഭാവി തല�റ�്

േവ�ി അവെയ സംര�ി��തിന് �േത�ക നിയമനി��ാണം നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�മി�െട വി�ീ�� വ�ത�ാസം സംബ�ി�്

3228. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കവടിയാ� വിേ�ജിെല േ�ാ�് 54 റീ സ�െ� നം. 22 � െ�� അജയാന��മാ� എ�യാ�െട

�മി�െട വി�ീ�� വ�ത�ാസം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി�് തി�വന��രം താ��് തഹസി�ദാ� ഓഫീസി� നി�ം LA 11/1/91-� ന��

പ�യ �കാരം എ� െസ�് �മി�ാണ് പ�യം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഈ

പ�യ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) LA  11/1/91-� ന��  പ�യം ന���തിന് ത�ാറാ�ിയ �മി�െട െ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) റീ സ�െ�യി� ആധാര�ി� പറ�ിരി�� �മിയി� നി�ം  1.20 ആ� വ�വിെ� �റവ്

ഉ�ായത് റീസ�െ�യി��ായ െത�ാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

സ�കാര� ഏജ�സിക� ത�ാറാ�� ഡിജി�� ലാ�് റിേ�ാ��സിെ� നിയമസാ�ത

3229. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ഏജ�സിക�  നട�� റീസ�െ� നടപടിക��് സ��ാ�  അംഗീകാര�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡിജി��  റീസ�െ� നട��തിന് സം�ാന�് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��ത്; അവ�െട ഫീസ് ��്ചറിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�െ� നടപടിക��് ആവശ�മായ അടി�ാന േയാഗ�ത��വെരയാേണാ അതിേല�്

നിയമി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  സ�െ� നടപടിക�  സംബ�ി� പരാതി

പരിഹരി��ത് ആരായിരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡിജി�� ലാ�് റിേ�ാ�ഡ് ത�ാറാ��തിന് നിയമസാധ�ത�േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് നിയമ

നി��ാണം നട�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�പരി�രണ നിയമ�ിെല 87 (എ) ഉപവ��്സംബ�ി� ആശ�ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി

3230. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �പരി�രണ നിയമ�ിൽ  87  (എ)  ഉപവ��് ഉ�െ�ാ�ി��ത് സംബ�ി� ഉ�രവ്

�റെ��വി� ക�ാബിന�് േനാ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉപവ��് സംബ�ി� ജന��െട ആശ�ക�  പരിഹരി�വാ�  സ��ക�ി േയാഗം

വിളി�് േച��� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

�ീ -ഫാബ് സാേ�തിക വിദ�

3231. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-ഫാബ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് ഭവനരഹിത��് വീ�ക�  നി��ി� ന��െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ വ��് നട�ിലാ�ിയ ഏെത�ി�ം പ�തികളി� �ീ  -ഫാബ് സാേ�തിക വിദ�

ഇതിനകം ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് ഏെത�ി�ം ക�സ���ിെ� േസവനം ഉപേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െട

േസവനെമ�ം ��ത ക�സ���സി �ാപന�ിന് ഫീസ് ഇന�ി�  എ� �ക

ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

3232. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഭവന നി��ാണ വ��് �േഖന ആരംഭി�ി�� �തിയ

ഭവന നി��ാണ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി� തിരി�� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ വ��ിെ� �വ��നം

3233. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവനനി�മാണ വ��് �പീകരി�തിെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമായി��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ത വ��് �േഖന എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയി�� �ഹ�ീ േപാെല�� പ�തിക� ഇേ�ാ�

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന എെ��ാം �തിയ ഭവന നി��ാണ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ചിത� സാഗരം പ�തി

3234. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സഹകരണേ�ാെട കടലിെന �ാ�ിക് വി��മാ�വാ�  �ചിത�

സാഗരം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നിലവി� ഇതിനകം ഏെതാെ� മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളിലാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

(സി) എ� ട�  �ാ�ിക് മാലിന�ം ഇതി�െട േശഖരി�് സം�രി�വാ�  സാധി� എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി മ�് മ��ബ�ന �റ�ഖ�ളി� �ടി വ�ാപി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട േനാഡ� ഏജ�സിയായി ആെരയാണ് നിയമി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ?

മ��ബ�ന യാന��െട െെലസ�സ് / രജിേ�ഷ� ഫീസ് വ��നവ്

3235. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന യാന��െട െെലസ�സ് ഫീസ്, രജിേ�ഷ� ഫീസ് എ�ിവയി� വ�വ��നവ്

വ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ വ��നവ് മ��ബ�ന േമഖലയി�  �തിസ�ി ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഫീസ്

നിര�് �റ�വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?



മ��സ��ിെന�ം മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ര�ി��തിന് നടപടി

3236. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തീര�് മ��ലഭ�ത വ�ഷംേതാ�ം ഗണ�മായി �റ��െവ� സി.എം.എഫ്.ആ�.െഎ.-

�െട റിേ�ാ��് സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��സ��് �റ��തി�ളള കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പതിനാല് ഇനം െച�മ���െള പിടി��ത് നിേരാധി�ി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവ് ���േതാതി�

നട�ിലാ�വാ�  സാധി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ�ാര��ി�  ��ത�  ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) നിലവി�ളള നിയമ��  ക�ശനമാ�ി�ം �തിയ നിയമ��  ആവശ��െ��ി�  െകാ�വ�ം

മ��സ��ിെന�ം മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം ര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� ���ിക�

3237. �ീ.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:

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �ഖാ�രം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ി നട�ിലാ�� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ൈല� മ��വിപണനം

3238. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക ഉ�മനം ല��മി�് ഈ സ��ാ�  നട�ാ�ിവ��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി തീരേദശെ� �വജന�െള�ം �ീകെള�ം ഓ�ൈല�  മ��വിപണന



േമഖലയിേല�് െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് അവ��ാവശ�മായ മാ���ിംഗ് പരിശീലനം ന�കാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) സം�ാനെ� എ� മ�� മാ��റ�കെളയാണ് ആദ�ഘ��ി�  ഓ�ൈല�

�ംഖലയിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി �േത�ക െവബ് ൈസ�് ആരംഭി�േമാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി��് സീ�ഡ് െറ�റ�്

3239. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��വിഭവ�� വി���തിനായി ഫിഷറീസ് വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� വിഴി��് സീ�ഡ്

െറ�റ�് �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഓഖി �നരധിവാസ ഫ�ി� നി�ം ഇതിനായി �ക കെ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െറ�റ�ിേല�ായി മ��െ�ാഴിലാളിക��് �േത�ക പരിശീലനം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

ആ�െട േന�ത��ിലാണ് പരിശീലനം ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ക�� പ�തിക�

3240. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, എസ്.ശർ�

,, െ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�് മേ��ാപേയാഗ�ിെ� ഏറിയ പ�ം മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം എ��

മ���ളായതിനാ�  മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ക�� പ�തിക�  ഇൗ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നശി�െകാ�ിരി�� ആവാസ വ�വ� ജലാശയ�ളി�

�ന:�ാപി��തി�ം തീര�ടലി�  ��ിമ പാ�ക�  നിേ�പി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശീയ മ����െട വംശനാശം തട��തി�ം െച�കിട മ�� ക�ഷക��് േ�ാ�ാഹനം

ന���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സാ��ിക ശാ�ീകരണം



3241. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, സി.���

,, 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) മ��െ�ാഴിലാളികെള സാ��ികമായി ശാ�ീകരി��തിനായി വ���െട�ം വല

ഉ�െ�െട�� മ��ബ�േനാപകരണ��െട�ം ഉടമകളാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) കടലി�നി�ം പിടി�� മീനിെ� വില നി�യി�ാ� �ാ�ി േന�ം വിധം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

വിലേപശ� േശഷി വ��ി�ി��തി�ം വിപണന �ംഖല ആ�നീകരി�് വി�ലീകരി��തി���

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ; ഓ�െെല� മ��വി�പന�ം െറഡി � ��് ഉ�പ���െട

വി�പന�ം വ�ാപി�ി�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(സി) മ��െഫഡ്, മ��െ�ാഴിലാളി േബാ�ഡ് എ�ിവ വഴി നട�� �വ��ന��െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ���ൾ

3242. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� ഉൾനാടൻ മ��െ�ാഴിലാളികൾ മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗത�ം

എ��േ�ാൾ അവരിൽ നി�ം അംഗത�ം എ��ാൻ ൈവകിയതിേനാ �ട�ിേ�ായ അംഗത�ം

����തിേനാ �ടി�ികയാേയാ പിഴയാേയാ �ക ഈടാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ സാ��ികമായി വളെര പിേ�ാ�ം നിൽ�� �ർബല ജനവിഭാഗമായ അവെര ��ത

�ക അട��തിൽ നി�് ഒഴിവാ�ി േ�മനിധി അംഗത�ം നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉൾനാടൻ മ��ബ�ന േമഖലകളിൽ മ��െ�ാഴിലാളി േ�മനിധി ഓഫീസ് �വർ�നം

ആരംഭി�േമാ; ഉൾനാടൻ മ��ബ�ന േമഖലകളിൽ ��തായി ആരംഭി�� മ��ഭവ�കേളാട്

അ�ബ�മായി േ�മനിധി ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം �ടി ആരംഭി�വാ�� നടപടി വ��ിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

3243. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  മ��സ��ി��ായ �റവ് ��ത േമഖലയി�  �വ��ി�� െതാഴിലാളികെള

േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�് കണ�ാ��േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജലാശയ�ളി�  മ���ഷി വ�ാപി�ി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത

പ�തി ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;



(സി) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാനായി ക�ഷക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�നാട�  മ��െതാഴിലാളി സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തിക�  ആ��ണം െച�്

നട�ിലാ�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സംര�ണം

3244. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവന് സംര�ണം ന���തി�ം ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തി�ം

ല��മി�് ഈ സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ഏെത�ാമാണ് നിലവി�  നട�ിലാ�ിയെത�ം ഇനി നട�ിലാ�ാ��വ

ഏെത�ാെമ�ം ഇ� നട�ിലാ�ാ�  കാലതാമസ��ാ��തിെ� കാരണെമെ��ം

വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ�വികസനം

3245. �ീ.വി. േജായി

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, 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) സം�ാന�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ�വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�

�തന പ�തിക� എെ��ാമാണ് ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാല�് മ��െ�ാഴിലാളികെള സാ��ികമായി സഹായി��തിന്

സമാശ�ാസപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �പയാണ് മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന�കി വ��ത് ;

(ഡി) ��ത പ�തിയിേല�് േക� സ��ാ�  ര� വ�ഷമായി വിഹിതം അ�വദി�ാെത �ടിശിക

വ��ിയി��ത് സഹായ വിതരണെ� ബാധി�ാതിരി�ാ�  ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ഇ) എ� േകാടി �പയാണ് ഈ ഇന�ി� േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി�ാ��െത�ം ഈ �ക

അടിയ�രമായി അ�വദി�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ

?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം



3246. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�ളിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

ഉയ���തിന് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം പ�തികളാണ് ��തായി

നട�ിലാ�ി വ��െത� വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മന�ിനായി ന�കിവ�� ആ��ല���

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തീരേദശെ� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന നിലവാരം ഉയ���തി�ം ഉപരി പഠന സാധ�ത

വ��ി�ി��തി�മായി ��തായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� ��ംബ��

3247. �ീ.െ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�് കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� എ� ��ംബ��െ��് ഫിഷറീസ് വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവെര �നരധിവസി�ി�ാനായി ഈ സ��ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  എ� േപെര

�നരധിവസി�ി�;  ഇനി എ� േപെര �നരധിവസി�ി�ാ��്;  ജി� തിരി�് വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കടലാ�മണ�ി� �മി�ം വീ�ം ന�െ��വരായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�േ�ാ� എ�

േപ� ഉ�ായി��െയ�ം ഇേ�ാ� എ�യാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവെര �നരധിവസി�ി�ാനായി ഈ സ��ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� വ��; എ� േപെര

�നരധിവസി�ി�; േശഷി��വ� എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െെഹെടക് മ��മാ���ക�

3248. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എവിെടെയ�ി�ം െെഹെടക് മ�� മാ���ക�

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എവിെടെയാെ� അ�വദി�െവ�് നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി� െെഹെടക് മ��മാ���ക�  ഏെത�ി�ം ഇനി�ം

���ീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ാ�താ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



താമര�ളം, മാ�ാം�ഴി, �തിയകാ�് മാ���ക�െട നവീകരണം

3249. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല താമര�ളം,  മാ�ാം�ഴി,  �തിയകാ�് എ�ീ മാ���ക�െട

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

(ബി) �ധാന മാ���ക��് ഫ�് അ�വദി��തി�ം കി�ബി�െട അ�മതി�മായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണം ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� മേ��ാ��ാദനം വ��ി�ി�ാ� ശാ�ീയ �റക�

3250. �ീ.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) ശാ�ീയ�റക�  അവലംബി�് കട�/ ഉ�നാട�  മേ��ാ�പാദന�മത വ��ി�ി�വാ�  ഈ

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കട�മായി ബ�െ�� ൈദനംദിന ���ിക�  നിരീ�ി��തിന് മാ��  ക�േ�ാ�  സി�ം

ഏ�െ���വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� പ�തിക�

3251. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. �േകഷ്

,, െ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) അശാ�ീയ മ��ബ�ന രീതിക�ം വ��ി� മ��ബ�ന സ����ം

മ��േശാഷണ�ിനിടയാ��ത് പരിഹരി�ാ� നട�ി വ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫിഷറീസ് മാേന�െമ�് കൗ�സി�ക�െട �വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ;  സം�ാന,

ജി�, �ാമ തല�ളി� ഇ�രം കൗ�സി�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നീല വി�വ പ�തിയി� ഉ�െ���ി അഡാ�് �േഖന കടലി� നട�ിവ�� ���ഷി പ�തി

�തീ�ിത േന�ം ൈകവരി�ി�േ�ാ; ഉ�നാട� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്?

മ���ഷി നട�� ക�ഷക��് ധനസഹായം



3252. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ���ഷി നട��തിനായി െെലസ�സ് ന�കിയി�� െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല

ക�ഷക��് സ��ാരി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�� ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇ�ര�ി�� ക�ഷക��് ധനസഹായം ന��� ഏെത�ി�ം പ�തിക�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ക���ായ �ഷി�ാ��് വി�ം അ�ബ� സാമ�ിക�ം

3253. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��ം പരിസര�േദശ�ളി�ം വ�ാപകമായ േതാതി�  �ഷി

െച�� ക���ായ �ഷി�ാ��് വി�ം അ�ബ� സാമ�ിക�ം സൗജന� നിര�ി� വിതരണം

െച�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് വ��് ���ിക�

3254. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഫിഷറീസ് വ��് വഴി കായം�ളം മ�ല�ി�

ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ിക�, അവ�െട �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇടെ�ാ�ി ഗവ. ഫിഷ് ഫാമിെല വികസന �വ��ന��

3255. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി ഗവ�െമ�് ഫിഷ് ഫാമിെല വികസന

�വ��ന�െള�റി�് ച�� െച��തിനായി  28.10.2018-�  േച�� േയാഗ�ിെല

തീ�മാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന��  നട�ിലാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന്

കാരണ�െളെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫിഷ് ഫാമി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� ���ിക�  എ�േ��് ���ിയാ�വാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാേനാട് ഫിഷ് ഹാ�റി



3256. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ാേനാട് ഫിഷ് ഹാ�റിേയാട�ബ�മായി ഇറിേഗഷ� വ��് വി�ത� ര�് ഏ�� �ല�്

�റിസം സാധ�ത �ടി പരിഗണി�് വി�ലമായ ഒ� മാ�� �ാ� സ��ാറിന് സമ��ി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�േമ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) അ�� �ൗ�് അേക�റിയം ഉ�െ�െട�� ഇൗ പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

��റയിെല മ��െ�ാഴിലാളി�് ന�പരിഹാരം

3257. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� ��റയി�  �ി.സി.  69/1532  �  താമസി�ി�� വി�ൺ എ�

മ��െ�ാഴിലാളി�െട േപരി�� േബാ�ം മ��ബ�േനാപകരണ��ം ഓഖി �ര��ി�

ന�െ��് ഏ�പ�ിയ�് ല�ം �പ�െട ന���ായി എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ��ി�് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണെമ�ാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വി�ൺ  22.5.19  ന് ക�ാ�സ�  ബാധിതനായി നിര�ാതനായ സാഹചര��ി�

ന�പരിഹാര�ക അേ�ഹ�ിെ� ഭാര� വിദ�ാ വി�ണ് ന���തിന് അ�ഭാവ���മായ

തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

നില�രി� ഉ�നാട� മ��ഭവ�

3258. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി�  ��തായി അ�വദി� ഉ�നാട�  മ��ഭവ�  എ�േ��് ആരംഭി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സ��ം �ലം കെ����വെര താ��ാലിക െക�ിട�ി�  ഉ�നാട�  മ��ഭവ�

ആരംഭി��തിനായി എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല ജലസംഭരണികളി� മ���ഷി

3259. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ആ��ണ സാ��ിക കാര�(ആ�.െക.ഐ)  വ��്  13.08.2019  �  �റെ��വി�

സ.ഉ.(െെക)  ന��  25/2019  ഉ�രവ് �കാരം,  ഫിഷറീസ് വ��് ജലസംഭരണികളി�

മ���ഷി നട��തിന് ആയിരം �ണി�ക��്  3.2 േകാടി �പ വകയി��ി നട�ിലാ��

പ�തി �കാരം െച���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ജല സംഭരണികളിലാണ് പ�തി

നട�ിലാ��െത� വിവര�� ജി�ാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസിൽ നി�് ലഭ�മാ�േമാ?

അക�ാേപാണി�് പ�തി

3260. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നായര�ലം �േദശ�് അക�ാേപാണി�് പ�തി�ായി എ� പാട���് ൈലസ�സ്

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈലസ�സ് കാലാവധി ���ീകരി�തി�േശഷം ���ി ന�കാെത വ�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ� അേപ�കെള�ം എ� െകാെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

��ണി�റ ഫിഷറീസ് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

3261. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഉദയംേപ��  �ാമപ�ായ�ി�  �വ��ി� വ��

ഫിഷറീസ് ആ�പ�ി�െട അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ആ�പ�ിെയ ��ംബാേരാഗ� േക�മാ�ി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല തീര�ടലി� ��ിമ പാര് നി��ാണം

3262. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല തീര�ടലി�  ��ിമ പാ�ക�  �ാപി�് പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക��് മ��ം പിടി��തി�� സംവിധാനം ഒ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� പാ�കളാണ് നി��ി��െത�ം,  അതി�� കരാ�  ആ��ാണ്

ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ിമ പാ�ക� മേ��ാ�ാദന�ിന് എ�കാരം സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� ���ിക�

3263. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� �മതലയി� ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�

2016-� േശഷം ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

അതി� ഏെത�ാം ���ിക� ���ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷ� �േഖന ഏെത�ാം �തിയ ���ിക��്െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�െ��്

വിശദീകരി�േമാ; ��ത ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� പ�തിക�

3264. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ��തിനായി അംഗീകാരം ന�ിയ പഴയ�ാടി ഫിഷ് മാ���്

നി��ാണം,  ക��രം ഫിഷ് മാ���് നി��ാണം,  മാടായി ഗവ�െമ�് േഗ�സ് ഹയ�

െസ��റി ��  െക�ിട നി��ാണം എ�ീ പ�തിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

ലഭ�മായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ിയിെല ആദിവാസി േമഖലയിെല മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക�

3265. �ീ.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:

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല ആദിവാസി േമഖലയിെല മ��ബ�ന െതാഴിലാളിക��്

മ��ബ�ന ഉപകരണ�� ന���തി�ം സംഭരണ, സം�രണ, വിപണന സംവിധാന��

ഏ�െ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ത�ാ�െക�് മ��ി�ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി

3266. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �രി�ളം �ത�ാ�െക�് മ��ി�ീഷീസ് ഇേ�ാ ഹാ�റി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�റി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം ���ികളാണ് നട�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹാ�റി�െട ര�ാംഘ� നിർ�ാണ ���ിക�െട ഭാഗമായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്



നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ഇതിനായി എ� �ക�െട െ�ാജ�് െ�ാേ�ാസ�

ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഹാ�റി�െട ���േതാതി�� �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

����ഴിയി� ആ�നിക രീതിയി�ളള അേക�റിയം

3267. �ീ.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�ടിയിെല ����ഴിയിെല വിേനാദസ�ാര േക��ി�  ആ�നിക രീതിയി�ളള

അേക�റിയ�ം, ഫിഷ് �ാ�ം അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ഇതിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ� പരിഗണി�് അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖനി��ാണം

3268. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 31.1.2018  -െല മ��ബ�ന �റ�ഖ വ��്  78/2018  ഉ�രവ് �കാരം  13  േകാടി�ം

3.1.2018  -െല  10/2018/മ.�.വ.  ഉ�രവ് �കാരം നബാ�ഡ് ധനസഹായ

പ�തിയി�െ���ി  10.37േകാടി �പ�ം അ�വദി� െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല

െച�ാനം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ാൻ എെ��ാം നടപടി�മ�ൾ ആണ്

���ിയാേ��തായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ശ�ി�ള�രയി� നട�ാ�േ�ശി�� വികസന �വ��ന��

3269. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ശ�ി�ള�രയി�  ഹാ�ബറിേനാട് േച��് ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിംഗ് വ��് ഏെ���  84.5  െസ�് �ല�് നട�ാ�  ഉേ�ശി�� വികസന

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�വ�� �റ�ഖെ� മണ�തി� നീ�ം െച�ാ� നടപടി



3270. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  മ��ബ�ന �റ�ഖ�് േബാ�ക�  അ���തിന്

തട�മായ മണ�തി� നീ�ം െച��തി�ം കാലവ�ഷ�ി�  �ട��യാ�� ഈ ��ം

ശാശ�തമായി പരിഹരി�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനിയറിംഗ് വ��് ���ിക�

3271. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വ��ല മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനിയറിംഗ്

വ��് ഏെ���ി�� ���ിക�  എ�െയ�മാെണ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  ഭരണാ�മതി ന�ിയി�� എ� ���ിക�  ���ിയായി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; അവ ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി�വയി� ���ി ���ിയാ�ാ�വ ഏെത�ാമാെണ�ം ആയതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാലേ�ാട് �ഴ�െട അഴി�ഖ�് �ലി��് നി��ാണം

3272. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല പാലേ�ാട് �ഴ�െട അഴി�ഖ�് മണ� അടി��ത് കാരണം മണ��നയി�

ത�ി ഇട�ിെട േബാ�ക�  മറി�് അപകടം ഉ�ാ���ം മ��ബ�നയാന��  കര�്

അ��ി�ാ� കഴിയാ��ം കണ�ിെല��് ഇതിെനാ� ശാശ�ത പരിഹാരെമ�നില�് �ലി��്

നി��ി��തിന് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി പരി�ിന് �തിയ വിപണി കെ���

3273. �ീ.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) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� ക�വ�ി പരി�ിന് �തിയ വിപണി കെ��വാ�ളള നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) തി��തി േ���ിെ� ആവശ��ിനായി ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷനി� നി�ം ക�വ�ി

പരി�് കയ�ി അയ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ� ട� ക�വ�ി പരി�ിനാണ് നിലവി� ഓ�ഡ� ലഭി�െത�ം എ�് നിര�ിലാണ് വി�ന



നട��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-10-2019

�േ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�ി��.


