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പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 14, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--349]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 4676 �ത� 4795 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 4796 �ത� 4905 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 4906 �ത� 4999 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 5000 �ത� 5024 വെര

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി� വ� നി�തി �ടി�ിക

4676. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ബി�  സമ��ി�േ�ാ�  ഒ�േ��

വാ�്, ജി.എസ്.ടി. ഇന�ളി�� നി�തി �ടി�ികയായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സംഭവി�വാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� വ��് ഉേദ�ാഗ���് വീ� സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

�തിയ കാലം - �തിയ നി��ാണം

4677. �ീ.ബി.സത��

,, െജയിംസ് മാത�

,, പി. ഉ�ി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ കാലം - �തിയ നി��ാണം എ� ആശയ�ിന് �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�്

െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  എെ��ാം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം െമഷീനറിക�ം

നി��ാണ സാമ�ിക�മാണ് ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ികളി� �ണേമ� ഉറ�ാ��തി�ം പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണ രീതിക�

അവലംബി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;



(സി) �തിയ കാല�ി�ം �തിയ നി��ാണ�ി�ം ഉത�� രീതിയി�  വ��ിെല എ�ിനീയ�മാെര

�ാ�രാ�വാ� എെ��ാം കാര��മതാ വികസന പരിപാടികളാണ് സംഘടി�ി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ���് ഇ��യിെല െതരെ��� ��ഖ �ാപന��� �റേമ വിേദശ രാജ��ളിെല

�ാപന�ളി�ം പരിശീലനം ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന ഗതാഗത പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

4678. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�ിെ� ധനസഹായേ�ാെട സം�ാന ഗതാഗത പ�തി�െട ര�ാം ഘ�ം

നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം അതി� േലാകബാ�ിെ��ം

സം�ാന സ��ാരിെ��ം വിഹിതം എ� ശതമാനം വീതമാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ര�ാം ഘ�പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� പാേ��ക� ഏെതാെ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േലാകബാ�് പ�തി�െട േലാ�  കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� വെര എ�ം

വ��മാ�േമാ?

നി��ാണ �വ��ന�ളി� വ��ക�െട ഏേകാപനമി�ാ�

4679. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ്,  പാല�� �ട�ിയവ നവീകരി�േ�ാ�ം �തിയവ നി��ി�േ�ാ�ം ബ�െ�� വിവിധ

വ��ക�െട ഏേകാപനം ഇ�ാ�� കാരണം ���ിയാ�ിയ േറാ�ക�  വീ�ം

െവ�ിെ�ാളിേ��ി വ�� സാഹചര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം ഇനിെയെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��വാ� നടപടി

4680. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. �േകഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�കെള ഘ�ം ഘ�മായി അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം

�തിയ േറാ�ക�െട നി��ിതി അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  നട��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) േറാഡ് കേ����  ഒഴിവാ��തി�ം േറാഡിേനാട് േച��് യാ��ാ��ം വാഹന���ം

ഭീഷണിയായി �ാപി�ിരി�� അപകടകരമായ പരസ�േബാ��ക�  നീ�ം െച��തി�ം

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ിന് കീഴി�ളള അധിക�മി തി�െ���ി അവ വികസി�ി�് പാ��ിംഗ് ഏരിയ,  േടായ് ല�്

സൗകര���, വി�മേക���  �ട�ിയ േവ െെസഡ് അമിനി�ീസ് ഏ�െ���വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െെഹേവ െ�ാ���  ആ�ിെല വ�വ�ക�  ക�ശനമായി പാലി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സാ��ികമാ��ം മറികട�വാൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നടപടി

4681. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�കാ�െട�ം മ�് അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�െട�ം ബി�ക� മാറി ന���തിന് �ഷറിയി�

നിലനി��� നിയ�ണം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കരാ�കാ��് േനരെ� ന�കിയി�� ബി�ി��ായി�� ഡിസ് കൗ�ിംഗ് സൗകര�ം നിലവി�

ന���േ�ാ;

(സി) രാജ�െ� സ��ഘടനെയ ബാധി�ി�� മാ��ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ

�വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് മറികട��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നി��ാണ��ിയയിെല ബദ� നി�േ�ശ��

T 4682.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം �ട��യായി ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� നി��ാണ��ിയയി�  മാ�ം

വ��ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബദ�  നി��ാണ രീതികെള��ി വിശദമായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ബദ�  നി�േ�ശ��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇേ�ണ� വിജില�സ് സംവിധാനം



4683. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിരായി ലഭി�� പരാതിക�ം അവ�െട

�മേ��ക�ം േനരി�േന�ഷി�് �ട�നടപടി സ�ീകരി��തിന് വ��ി�  ഇേ�ണ�  വിജില�സ്

സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) 2019�  ��ത വിജില�സ് സംവിധാനം വ��ി�  എ� �മേ��ക�  കെ��ിെയ�ം

അവ�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇേ�ണ�  വിജില�സ് വിഭാഗം ൈക�ലി േക�കളി�  ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ�െ�തിെരെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് നി��ാണ��െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

4684. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

കാര��മത��താ�ി മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

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

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

(സി) െപാ�മരാമ�് നി��ാണ �വ��ന��െട കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം �ളയ�ം മഴ�ം

തരണം െച�� േറാ�ക� നി��ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

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

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിേല�ം വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയ േമ��ാല��

4685. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� അംഗീകാരം ന�കിയ�ം ആ�.ബി.ഡി.സി.െയ ഡി.പി.ആ�. �മതല ഏ��ി��മായ

എ� േമ��ാലം പ�തിക� നിലവി��്; അവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അവയി�  ഡി.പി.ആ�. ���ിയാ�ിയ എ� േമ��ാല��  ഉ�്;  അവ ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിലാ�� കി�ബി പ�തിക�

4686. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി നട�ിലാ�� കി�ബി പ�തികളി� ഇതിനകം എ� േകാടി �പ�െട

പണി ���ിയാ�ി കരാ�കാ��്പണം ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �ലം ഏെ���വാ�  േദശീയപാത അേതാറി�ി�് കി�ബി

ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി നി��ഹണം നട�� കി�ബി പ�തിക�

4687. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിക�  അ�വദി��തി�  േവഗത�െ��ി�ം െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി

നി��ഹണം നട�� ���ികളി� േവഗത �റവാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം െപാ�മരാമ�് വ��് േമ�േനാ�ം വഹി�� എ� പ�തിക��ാണ് കി�ബി

അംഗീകാരം ന�കിയത്; അതി� എ� പ�തിക� ഇതിനകം ���ിയായി;

(സി) കി�ബി പ�തിക�െട നി��ഹണം േവഗ�ിലാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) നി��ഹണ ഏജ�സി�് സാേ�തിക സഹായം ന���തിന് കി�ബി തീ�മാനി�ി�ളള

സാഹചര��ി� ��ത സഹായം സ�ീകരി�വാ� വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക� �ന�നി��ി��തിെ� െചലവ്

4688. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019  �  സം�ാന��ായ �ളയ�ിൽ നശി� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന്

വകയി��ിയ �ക�ം അതി� ഇ�വെര െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ� െവളിെ���േമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

4689. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം ��കാലാടി�ാന�ി�

നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ാെത വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി ഏെതാെ� ഫ�കളാണ് ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

(സി) �ന�നി��ാണ�ിന് വിേദശ ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ��

പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) േക��ി� നി�ം ഇതിനായി എ� �ക ലഭി�; ��ത �ക അപര�ാ�മാേണാ; എ�ി� ��ത�

ധനസഹായ�ിന് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇ�േഷ��ീവിെ� േന�ത��ി�  നട�� �ന�നി��ാണ ��ിയയി�

െപാ�മരാമ�് വ��് വഹി�� പ�് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബി.എം.& ബി.സി േറാഡ് നി��ാണം

4690. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ബി.എം.& ബി.സി �കാര�� എ� കിേലാമീ��

േറാഡി� ഭരണാ�മതി ന�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

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

പണി ���ീകരി�വാ�� ൈബ�ാ�ക�

4691. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ൈബ�ാ�ക�െട പണി ���ീകരി�വാ�  ഉെ��്

അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയതായി ഏെത�ി�ം ൈബ�ാ�ക�െട പണി �ട�വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േറാഡ് അ�മതികളിൽ സി.ടി.ഇ.�െട അധികാരം

4692. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�� ���ികളി� സാേ�തികാ�മതി ന���തിന്

ചീഫ് െട�ി�� എ�ാമിന�െട പരിേശാധന ആവശ��ളള പരിധി എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സി.ടി.ഇ.  അംഗീകരി� അൈല�െമ�ി�  മാ���  വ��ാ�  േറാഡ് ���ിക�െട

നി��ഹണഘ��ി� നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�ന് അധികാര�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



േറാഡ് െമയി�ന�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന��

4693. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�� േറാഡ് െമയി�ന�സ് വിഭാഗം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസമി�ാെത അടിയ�ര അ����ണിക�  നട��തിനായി നിലവി�� സംവിധാനം

വി�ലീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ൈവദ�തി തട���ാ�േ�ാ� വളെര േവഗം പരിഹരി�� മാ�കയി� േറാഡ് െമയി�ന�സ്

��കാലാടി�ാന�ി� നട��തിന് നടപടിക� ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ം അസം�ത വ���ം

4694. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേയാഗ �ന�മായ �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണ�ി�  േവ�് �ാ�ിക് എ�

അളവി�  ഉപേയാഗി�ണെമ�ാണ് ഇ���  േറാഡ് േകാ���് നി��ഷി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി എ�.ആ�.എം.ബി.  (നാ�റൽ റ�ർ േമാഡിൈഫഡ് ബി�മിൻ  )

വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കയ� �വ�ം അട��� �ാേദശിക അസം�ത വ��� േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�

വ��േ�ാ;

(ഡി) തക�� േറാ�ക�  െപാളിെ���് അേത െമ�ീരിയ�ക�  ടാ�  േച��് നി��ാണ�ിന്

ഉപേയാഗി�� ജ��� നി��ിത �തന സാേ�തിക വിദ� ഏെത�ാം േറാഡ് നി��ാണ�ിനാണ്

സം�ാന�് ഉപേയാഗി�് വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ�െട ഡി.പി.ആ�

4695. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േരാഗമി� വ�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട ഏെത�ാം റീ�ക�െട ഡി.പി.ആ�

ആണ് കി�ബിയി� സമ��ി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം റീ�ക�െട ഡി.പി.ആ�  ആണ് ഇനി ���ീകരി�് ന�കാ�  ബാ�ി��ത്;



വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പാത�് േവ� ഏെത�ി�ം റീ�കളി�  �മി ഏെ����  നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പാതയി�  വ�� നദീ പാല��െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�/ഡി.പി.ആ�  ���ിക�

�േരാഗമി��േ�ാ;  ആ��ാണ് ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ാ�  �മതല ന�കിയത്;  ഏെത�ാം

പാല��െട ഡി.പി.ആ� നടപടികളാണ് �േരാഗമി� വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല മലേയാര െെഹേവ�െട ���ിക�

4696. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി� �ടി കട�േപാ�� മലേയാര െെഹേവ�െട ���ിക� ഏത്

ഘ�ം വെരയാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ�് �ട�ാ�  കഴി�െമ�ം നിലവിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ്

���ീകരി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് നി��ി� േറാ�ക�

4697. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് നി��ി�/  �ന��ാരണ ���ി

നട�ിയ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ കാലയളവി�  നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് നവീകരി� മല�റം ജി�യിെല െപാ�മരാമ�്

േറാ�ക�െട േപര്, അ�വദി� �ക എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) നബാ�ഡ് ഫ�പേയാഗി�് നവീകരി�ാ�ളള െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട ��ഗണനാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പ�ിക�െട പക��് ന�കാേമാ;

(ഡി) നബാ�ഡ് �ീമിേല�് േറാ�ക�  പരിഗണി��തിന് നി�യി� മാനദ���

വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�കളിെല അനധി�ത കേ��ം

4698. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�. എ�്. -കളി�ം പി. ഡ��. ഡി. -േറാഡ��കളി�ം വ�ാപകമായ രീതിയി�

�ലം െെകേ�റി ഭ�ണശാലക�ം മ�് ക�വട �ാപന��ം നട�� വിഷയം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) അത് �ാഫി�് ��ി���ാ���ം യാ��ാ��് ബ�് കാ�് നി��ാ�

��ി���ാ���ം,നിേരാധിത ലഹരി സാധന��  വി��� േക��ളാ�ം മാ��

സാഹചര��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അത് അടിയ�രമായി നീ�ം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

4699. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  എ� കിേലാമീ��  േറാ��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ബാ�േ�രി മ�ല�ി� േറാ�ക� നവീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ; ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് ആ�നിക രീതിയി� ബി.എം.& ബി.സി.

(ബി�മിനസ് െമ�ാഡം & ബി�മിനസ് േകാ��ീ�് ) െച�് നവീകരി�ി��ത്;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് കി�ബി �േഖന നവീകരി��തിന്

പരിഗണി�ി��ത്;  ഈ േറാ�ക�െട നവീകരണ �വ��ി എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ഡി) റീ ബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ിയ െക.ടി.എം.എ  (  െകായിലാ�ി-താമരേ�രി-��ം-

അരീേ�ാട്)  േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ�  (ഡീൈ��ഡ് േ�ാജ�് റിേ�ാ��്)  സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ആല�രിെല േറാ�ക��� ഒ��വണ ഫ�് പ�തി

4700. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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 ആല��

നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാനെ� �ധാന പാതക�െട നവീകരണ പ�തിക�

4701. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന പാതകളായ എ�.എ�്.  47,  എ�.എ�്.  17  എ�ിവ നാ�വരി�ാത

നിലവാര�ി� ശ�ിെ�����ം എം.സി. േറാഡ് നവീകരണ പ�തിക�െട നട�ി�ം ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഇവ�െട നവീകരണ�മായി ബ�െ��് ഇൗ സ��ാ� നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട നവീകരണം എേ�ാ�  ���ീകരി�വാ�  കഴി�െമ�ം ഇതിനാവശ�മായ

�ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േറാ�കളി�  കാലവ�ഷെ��തി �ലം എ� േകാടി �പ�െട ന�ം വ�െവ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; ഇവ�െട �ന��ാരണ ���ിക� ഉട� ���ീകരി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� േറാ�ക���ായ നാശന���

4702. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക��് കന�നാശം

സംഭവി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാ�ക���ായ നാശന���െട ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് ഓേരാ ജി��ം എ�് �ക േവ�ിവ�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീണ േറാഡ് പ�തി �കാരം സം�ാന�് അ�മതി ലഭി� േറാ�ക�

4703. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീണ േറാഡ് പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി� രാജ��ാെക 1,25,000 കിേലാമീ��

�ാമീണ േറാ�ക��് േക�ം അ�മതി ന�കിയേ�ാ� സം�ാന�് അ�മതി ലഭി�ത് െവ�ം

1425 കിേലാമീ�� േറാഡിന് മാ�മാേണാ;

(ബി) ഇേത പ�തി�െട ര�ാംഘ��ി�  േനരെ�  50,000  കിേലാമീ��  േറാഡ് രാജ�െമാ�ാെക

അ�വദി�േ�ാ� േകരള�ി� ലഭി�ത് 570 കിേലാമീ�� േറാഡ് മാ�മായി�േ�ാ;

(സി) �ാമീണ േറാഡ് �ംഘല�െട വ�ാ�ി�ം ഡീസ�  ഉപേയാഗ�ിെ� അ�പാത�ം വ�്

കണ�ാ�ിയാ�  േകരള�ിന് ���ിയത്  4500  കിേലാമീ��  േറാെഡ�ി�ം

ലഭിേ��തായി�� എ� റിേ�ാ��ക�  പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ;  എ�ി�  ഇതിനായി

േക��ി� സ���ം െച��േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���് നവീകരി� േറാ�ക�

4704. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�ളള

ഏെത�ി�ം േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���് നവീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാ�വശ�ളിെല കാല�ഴ�ം െച� വ�മര��

4705. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളിലായി നി��� കാല�ഴ�ം െച� വ�മര��

അപകടഭീഷണി��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അപകടകരമായ സാഹചര��ി� നി��� ���� �റി�മാ��തി�ം പകരം ��ൈ�ക�

വ� പിടി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ശ�മായ കാ�ം മഴ�ം ഉ�െ�െട�� ��തിേ�ാഭ��െട പ�ാ�ല�ി� �േത�ക ��ാഡ്

�േഖന ഇ�രം ���� കെ��ി �റി� മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

2019 െല �ളയ�ി� തകർ� േറാ�ക�ം പാല��ം

4706. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െല �ളയ�ി� സം�ാന�് എ� കി.മീ�� േറാ�ം എ� പാല��മാണ് നശി�ത്

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല��ം േറാ�ക�ം �ന�നി��ി��തിന് വ��് എ�് �കയാണ്

വകയി��ിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തക�� േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം പ�ികയി� ബ�െ�� എം.എ�.എ.മാ� നി�േ�ശി��

േജാലിക��് ��ഗണന ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറാ�ക�ം പാല��ം �ന� നി��ി�വാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.ഡി.എസ് േ�ാജ�് ലിമി�ഡ് പണിത പാല��

4707. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം േമ��ാലം പണിത ആ�.ഡി.എസ് േ�ാജ�് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി സം�ാന�്

േവെറ ഏെത�ി�ം പാല�� നി��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ളി�  ഏതിെല�ി�ം തകരാ�  സംഭവി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെതാെ� പാല�ളിലാണ് ��ത തകരാ�  കെ��ിയെത�ം എ�ാണ് അവ�െട

നി��ാണം ���ീകരി�െത�ം വ��മാ�േമാ?



ക��� മ�ല�ി� നി��ി�ാ�േ�ശി�� പാല��

T 4708.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ി�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� പാല��

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല��െട െട��  നടപടിക�  എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പാല��െട ഡി .പി. ആർ ത�ാറാ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ിതമ�ാ� പാല��െട �ന��ാരണം

4709. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� പാല��െട �ര�ിതത�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവയി�  അടിയ�ര അ����ണിക�  ആവശ����ം ���ി പണിേയ��മായ പാല��

സംബ�ി�് �ാഥമിക വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട��തിന് വിദ��  അട�� �ിരം ടീമിെന

നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) വിശദ പഠന�ി� കെ��� �ര�ിതമ�ാ��ം േക�പാ�ക� സംഭവി��മായ പാല��െട

�ന��ാരണ,  നവീകരണ ���ിക�  ഏെ���ാ�  �േത�ക വിഭാഗം �പീകരി�ാ�ം

ഫല�ദമായ മാേന�െമ�് സി�ം നട�ിലാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ�ിന് േക� സ��ാരി� നി�� സഹായം

4710. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ �വ��ന���ായി േക� സ��ാരി�

നി�് എെ�ാെ� സഹായ�� സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�വാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി)



േദശീയപാത പ�തിക� റ�ാ�� നടപടി

4711. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�� �മി ഏെ���് ന���ത് ���ിയാ�ാ� കഴിയാ� പ�തിക� റ�ാ�ാ�

േദശീയപാത അേതാറി�ി ആേലാചി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപി��ം എ�ാ� നി�ിത സമയ�ി�ളളി� �മി ഏെ���് ന�കാ��മായ േദശീയപാത

പ�തികളാേണാ ഇൗ വിധം ഉേപ�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ��് െകാ��ിനിടയി�  �ട�ിയ�ം �മി ഏെ����  െെവകിയ�െകാ�്

���ിയാകാ��മായ പ�തികെളയാേണാ �തിയ തീ�മാനം ബാധി�ക എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) തീ�മാനം നട�ായാ� സം�ാന�് ഏെത�ി�ം പ�തികെള ഇത് �തി�ലമായി ബാധി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിെല േദശീയപാത വികസനം

4712. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േദശീയ പാത വികസന�മായി ബ�െ�� വിശദമായ പ�തി േരഖ�െട അ�ിമ

പതി�് ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കളിയി�ാവിള �ത� കാസ�േകാഡ് തല�ാടി വെര 45 മീ�റി� േറാഡ് വികസി�ി��തിന് എ�

എ�� �മിയാണ് ഇതിനകം ഏെ���ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി വില�െട 25 ശതമാനം സം�ാനം വഹി�ണെമ�് ധാരണ ആയി�േ�ാെയ�ം

സം�ാനെ� നിലവി�� സാ��ിക �ിതിയി� ഇൗ �ക എ�കാരം കെ��വാനാണ്

ആേലാചി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ിന്  2013-െല �മി ഏെ����  നിയമമ�സരി�� ന�പരിഹാരം

ന�േക�തിേ�; ഇ� �കാരം എ� േകാടി �പ ന�േക�തായി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�് ഹൗ�ക� ഉ�ത നിലവാര�ി� പരിപാലി�വാ� നടപടി

4713. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ആ�ണി േജാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�� റ�് ഹൗ�ക�  ഉ�ത നിലവാര�ി�  പരിപാലി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) റ�് ഹൗസ് ��ിംഗിന് േക�ീ�ത ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നിലവി� ലീസിന് ന�കിയി�� റ�് ഹൗ�ക� സ��ാ� ഏെ���് �വ��ി�ി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടി പി.ഡ��.ഡി. െറ�് ഹൗസ്

4714. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി െറ�്ഹൗസി�  ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഡീഷണ� േ�ാ�ിെ� ഒ�ാം ഘ� നി��ാണം ���ീകരി�ക�ം ര�ാം ഘ� നവീകരണ

�വ��ന�� നട�ക�ം പഴയ െക�ിടം ���ി�ണി��ത് ���ീകരണഘ��ിലാ�ക�ം

െച�തിനാൽ ഈ െറ�് ഹൗസിെ� േ�ഡ് ഉയ���തി�ം ആവശ��� ജീവന�ാെര

നിയമി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് െറ�്ഹൗ�കളി� നി�� വ�മാനം

4715. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് െറ�്ഹൗ�കളി�  നി���

വ�മാന�ി� എ� ശതമാന�ിെ� വ��നവ് ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിട�ളി� അനധി�തമായി താമസി��വ� എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ���് ഇ�രം െറ�് ഹൗ�കളി� �േത�ക പരിഗണന ഉേ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

േകാ���, ��ി�റം റ�് ഹൗ�ക�െട നി��ാണം

4716. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ���, ��ി�റം റ�് ഹൗ�ക�െട നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത റ�് ഹൗ�ക�െട നി��ാണ�ി�ളള െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി�് ഉ�രവ് ഇറ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ാന�യ�ം

4717. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  01.02.2017-�  ര�ാം തരം �ാ�്�ാ�മാ�െട  (സിവി�)

ത�ികയി� എ� േപ� േജാലി െച�ി��െവ�ം അതി� പി.എസ്.സി. വഴി േനരി�് നിയമനം

ലഭി�വ�െട എ�ം എ�െയ�ം �ാന�യ�ം വഴി നിയമനം ലഭി�വ�  എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ഒഴി�ക� നിലവി� വ�� �റ�്

യഥാസമയം �ാന�യ�ം ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  യഥാസമയം �ാന�യ�ം

ന�കാ���ലം താ� ത�ികയി�  ജീവന�ാ�  ഉയ�� േ�ഡി�ളള ശ�ളം വാ��ത്

െകാ�ളള വാ�ഷിക സാ��ിക ബാ��ത എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ��ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ��് �ാന�യ�ം ന���തി�  െ�ഷ��  ��

ലംഘി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ിെല തീരേദശ െെഹേവ�െട അെെല�െമ�്

4718. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉ�മ നിേയാജക മ�ല�ി� തീരേദശ െെഹേവ�മായി ബ�െ��

അെെല�െമ�് ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  െെഫനെെലസ് െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അെെല�െമ�് �കാരം എ� പാല�� നി��ിേ����്; അതിെ� നടപടി�മ��

എെ��ി�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അെെല�െമ�് �കാരം �മി ഏെ����തി�� �ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ച�ം ലംഘി�് േറാഡ് നി��ാണം

4719. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എരമ��-എ��� േറാഡി�  അ����ണിക�  നട��ത് ച�ം ലംഘി�ാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െട�ഡ�  േപാ�ം വിളി�ാെത െതരെ���് സമയ�് കരാ�കാരെന െകാ�് േറാഡ്

നി��ാണം നട�ിയത് ഏ�സാഹചര��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇത് േചാദ�ം െച� ആ�െ��ി�െമതിെര ബ�െ�� െപാ�മരാമ�് വ��് അസി��്

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരാതി�െട അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാലടി-ക�ടി�ഖം പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം

4720. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക�ല�ിെല കാലടി-ക�ടി�ഖം പാലം പണി��തിനായി ഭരണാ�മതി

ലഭി�ക�ം  5  േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച�ി�ം പാലം പണി�് കാലതാമസം

ഉ�ാ��തി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിേല�ളള അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി �ലം ഏെ���ക�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി�ക�ം 2 േകാടി �പ വകയി��ക�ം െച�ി�ം പണി �ട��തി�ളള കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ��ം അേ�ാ�് േറാഡിെ��ം പണി എ��ം േവഗം ആരംഭി�വാ� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ത�നം-�േ��ടി േറാ�നി��ാണം

4721. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��േറഷെ�േയാ �നിസി�ാലി�ി�െടേയാ കീഴി�� േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ����തിന് നിലവി� തട��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ത�നം-�േ��ടി േറാഡിെ� നി��ാണം െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���് അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�രി മ�ല�ിെല േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

4722. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് മേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�െ��ം ���ി ആരംഭി� േറാ�ക�

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ?



ആല�ഴ െെബ�ാസ് നി��ാണം

4723. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ െെബ�ാസ് നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ി�ം തട��� ഉെ��ി� ആയത് മാ�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെബ�ാസിെ� നി��ാണം ���ിയാ�വാ� സം�ാന സ��ാ� ഇനി എെ�ാെ� കാര���

െച�തീ��ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െെബ�ാസിെ� നി��ാണം ���ിയാ�വാ� േക�സ��ാ� ഇനി എെ�ാെ� സഹായ��

ന�കാ��്; വ��മാ�ാേമാ?

ഏനാമാവ് �ി��� പ�ി�് സമീപ�� േറാഡ് വികസനം

4724. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��യാ� - കാ�ാണി -ചാവ�ാട് പാതയി� ഗതാഗത���് ��മായ ഏനാമാവ് �ി���

പ�ി�് സമീപ�� ഇ��ിയ േറാഡ് വികസി�ി��തിന് 2015-� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ി

ഇ�വെര �ട�ാനായി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�െട കാലാവധി കഴി�തിനാ�  ആയത് ����തി�േവ�ി സമ��ി�ി��

ഫയലി�േമ�  (PWD-G2/273/2019)  നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ���ിയ

ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(സി) ��വാ��, പാവറ�ി,  ��യാ�  തീ��ാടനേക��െള ബ�െ���ി കട�േപാ�� ��ത

േറാഡിെ� വികസനം അത��ാേപ�ിതമായതിനാ�  നടപടിക�  ത�രിതെ���വാ�േവ�

നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

അ�മാലി െെബ�ാസ് നി��ാണ �വ��നം

4725. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് ��ര വ�ഷമായി�ം എറണാ�ളം ജി�യിെല അ�മാലി

െെബ�ാസിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് ഏെത�ി�ം രാഷ് �ീയ ��ാന�ി�  നിേ�ാ

ജന�തിനിധിക�െട ഭാഗ�് നിേ�ാ തട�ം ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി�ാ�ം അ�മാലി വഴി നിത��ം യാ� െച���മായ ല��ണ�ിന് യാ��ാ�



അ�ഭവി�� ഗതാഗത���ിന് പരിഹാരം കാ��തിന് ��ത െെബ�ാസ് നി��ാണം

അടിയ�രമായി ആരംഭി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിേല�ായി ഒ� െ�ഷ�� ആഫീസെറ നിേയാഗി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ന��-േകാ�ി റീ�ിെ� നി��ാണ�രാ�

4726. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��  �വാ��ഴ െക.എസ്.ഡി.പി.  പാതയി�  �ന��-േകാ�ി റീ�ിെ� നി��ാണ�രാ�

ആ��ാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� െട�ഡറി� എ� ക�നിക� പെ���; അതി� ഏ��ം �റ� �ക േക�ാ�്

െച�ത് ഏത് ക�നിയാണ്;

(സി) പാലാരിവ�ം പാലം നി��ി�് വിവാദമായ ആ�.ഡി.എസ്.  േ�ാജ�് ��ത െട�ഡറി�

പെ���ി�േ�ാ; എ�ി� അവെര ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

തി�വ�-മ���ി-േചലെ�ാ�് േറാഡിെ� �ന��ാരണം

4727. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�-മ���ി-േചലെ�ാ�് േറാഡിെ� �ന��ാരണ�ിനായി കി�ബി എ� �പ�െട

അ�മതിയാണ് ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നി��ഹി��തിനായി നി��ഹണ ഏജ�സിയായ ആ�.ഐ.സി.െക.(റി�്)

ത�ാറാ�ിയ �പേരഖ സംബ�ി� വ�ാപകമായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പരാതിക�  പരിഗണി�് ഡിൈസനി�  മാ�ം വ��വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് �ട�വാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െപരി�ാല - ����രിശ് േറാഡിെ� െട�� നടപടിക�

4728. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭരണാ�മതി ന�കിയ െപരി�ാല - ����രിശ് േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി�െട െട��

നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല സി.ആ�.എഫ്. നി��ാണ���ിക�െട �േരാഗതി



4729. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ആ�.എഫ്.  �  ഉ�െ���ി നി��ാണം നട�വ�� ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല

േറാഡ്, പാലം നി��ാണ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ി� �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

4730. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018, 2019 വ�ഷ�ളി��ായ �ളയ�ി� തക�� പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം, അ����ണിക� എ�ിവ�ായി

അ�വദി� ഫ�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പഴയ�ാടി-�തിയ�ാടി േറാഡ്

4731. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പഴയ�ാടി-�തിയ�ാടി േറാഡിെല െറയി�െവ അ��പാസി�  ഗതാഗത���് ��മായ

സാഹചര��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��തി�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി - ക�� എയ�േപാ��് കണ�ിവി�ി േറാഡ്

4732. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി  -  ക��  എയ�േപാ��് കണ�ിവി�ി േറാഡ് നി��ി��തി�� പ�തി

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ��തിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; എജ�സി�െട േപര് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി� ഉ���ി�� േറാഡിെ� വീതി, �ല�ടമക�െട ന�പരിഹാരം �ട�ിയ കാര��ളി�

തീ�മാനമായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാത കട�േപാ�� �ലെ� വന�മി സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാന��

ൈകെകാ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചി��ഴ - േപാ�ാേ�രി േറാഡ് നി��ാണം



4733. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��ഴ - േപാ�ാേ�രി േറാഡിെ� ഡിഫ�്സ് ലയബിലി�ി പിരീഡ് അവസാനി��ത് എേ�ാ�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരാ�കാരെ� നേ�ാ�രവാദി��ി�  ��ത േറാഡി�  വാ�ഷിക െമയി�ന�സ്

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� എ� �ാവശ�ം എ�ം ആയതിന് എ� �ക

െചലവായി��് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡിഫ�്സ് ലയബിലി�ി പിരീഡ് അവസാനി�ി��തിന് ��ായി േറാഡിെല ��വ�  �ഴിക�ം

അട�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

���ഴി -െച�റ�ി േറാഡ് െട�ഡ�

4734. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കിഴ��ലം പ �ായ�് ���ഴി  -െച�റ�ി േറാഡ്

െട�ഡ� െച�വാ�� കാലതാമസം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് അടിയ�രമായി െട�ഡ� െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4735. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  എവിെടെയ�ാം ഒഴി�കിട��

�ല��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �മി മ�ാവശ����് വി�ന�ണെമ�് ആവശ�െ��് ക�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഫ�ി�നി�ം ��ത മ�ല�ിെല

ഏെതാെ� പാല���ം അേ�ാ�് േറാ�ക��മാണ് ഫ�് അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �േടാ���-ചീ���-കാവടം പാലം അേ�ാ�് േറാഡിെ� ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം

ന��� നടപടി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ ���ി

എ�േ��് െട�� െച�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

താമരേ�രി-വരി��ാ�ി�-സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം. േറാഡ് നി��ാണം

4736. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല താമരേ�രി-വരി��ാ�ി�-സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എം.  േറാഡ് ���ി

ഏെ��� കരാ�കാരന് ഇ�വെര എ� �പയാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആെക എ� �ക�ാണ് കരാ� ഉറ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ� �കാരം എ�ായി�� ���ി ���ിയാേ��ിയി��ത്;

(ഡി) ���ി അന�മായി നീ�ിെ�ാ�േപാ�� കരാ�കാരന് ഏ� മാനദ�മ�സരി�ാണ് പാ��്

ബി�ക� ന���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇേ�ാ� എ� ശതമാനം ���ി ���ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

�ഴ�� പഴയ പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

4737. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� -  ��ി�റം േറാഡിെല അപകടാവ�യിലായ �ഴ�� പഴയ പാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം

േക�പാ�ക� തീ��് ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് �ി�ജസ് വിഭാഗം

ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ആർ.െഎ.ഡി.എഫ്. െല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4738. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നബാ�ഡ് ആർ.െഎ.ഡി.എഫ്.

പ�തിയി��െ���ിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ടര�ി-മ��ടവ്-നായാടംെപായി�  േറാഡ് നബാ�ഡ് ആർ.െഎ.ഡി.എഫ്.  �

ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ആയതിന് നടപടിക�

സ�ീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല തീ��ാടക സ�ാര േറാ�ക�െട അ����ണിക�

4739. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ശബരിമല മ�ലകാല ഉ�വേ�ാട�ബ�ി�് ശബരിമല�െട കവാടമായ െച���

മ�ല�ിെല �ധാനെ�� തീ��ാടക സ�ാര േറാ�ക�െട അ����ണിക�

���ീകരി��തി�ം മ�ം വ��് തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�േ�ാട് െെബപാസ്

4740. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� എ�.ഡി.എഫ് സ��ാ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി� െകാ�േ�ാട് െെബപാസ് േറാഡിെ� ���ി

നാളി�വെര �ട�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െകാ�േ�ാട് െെബപാസിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�ം നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

4741. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  േറാ�ക�  നവീകരി��തിന്(റീ ടാറിംഗ്)  നിലവി�� വ�വ�ക�

�കാരം െട�ഡ�ക�  (റീ െട�ഡ�  ഉ�െ�െട)  �ണി�ി�� ���ിക��് അത്

ഏെ���വാ� കരാ�കാ� ഇ�ാ� സാഹചര��ളി� പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് ഇ�രം

േറാ�ക� നവീകരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് വ�വ� െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഒ�ിലധികം �ാവശ�ം െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയ എ�

���ിക��് കരാ�കാരി� നി�ം �തികരണ��ാകാ�വ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  അവ

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

മ�ാറ�ള�ി - ചാല�യം ശബരിമല പാത �ന��രി��

4742. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാറ�ള�ി  -  ചാല�യം ശബരിമല പാത അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  �ന��രി�ത്

എ�ാെണ�ം എ�വെരയാണ് ഇതിെ� ഗ�ാര�ി പീരീഡ് എ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) �സ് �ത േറാഡ് ഇേ�ാ� ���മാ�ം തക��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �സ് �ത േറാഡ് �ന��രി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

2019-20 ബജ�ി� കായം�ളം മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

4743. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



2019-20 ബജ�ി� കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� അ�വദി�,  വിവിധ പ�ായ�കെള

ത�ി�  ബ�ി�ി�� േറാ�ക�െട നി��ാണം  (പ�് േകാടി),  മാ�കാ അംഗ�വാടിക�െട

നി��ാണം (ര�് േകാടി) എ�ീ ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴി�ി�ി- പാലിയ�് കടവ് പാലം നി��ാണം

4744. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േകാഴി�ി�ി-  പാലിയ�് കടവ് പാലം നി��ാണം സംബ�ി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ി� D1/350/17 ന�� �കാര�� ഫയലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മ�് പരിേശാധന അട��� ���ിക�  ���ീകരി�് ഡിൈസ�

ലഭ�മാ�വാ�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഡിൈസ�  വിഭാഗേ�ാട് ആവശ�െ��ത�സരി��

ഡിൈസ� ത�ാറാ�ി ന�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് താമസി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡിൈസ� ത�ാറാ�ി എ�േ��് സമ��ി�വാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പാല�ിെ� ആവശ�കത ��നി��ി വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി പാലം നി��ാണം

ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാലടി സമാ�ര പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

4745. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല കാലടി സമാ�ര പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

സംബ�ി�് 18.05.2017-� വ��മ�ി�െട അ���തയി� െെകെ�ാ� തീ�മാന�ളി�

നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയവെയ സംബ�ി�ം ���ി�െട നാളി�വെര�ളള

�േരാഗതിെയ�റി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േയാഗ തീയതി �ത� ര�് മാസ�ിനകം ഡിെെസ� ���ീകരി�െമ�് അറിയി���കാരം

ഡിെെസ� ���ീകരിേ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി�െട ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിേയാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി�ായി �മി ഏെ����തി�ളള േനാ�ിഫിേ�ഷ� നടപടിക� ഏ�ഘ�ംവെരയായി

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ലം ഏെ����തിനായി ജി�ാ കള���് സ��ാ�  ന�കിയ ക�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത ���ി എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് �ാേദശികമാേയാ അ�ാെതേയാ ആ�െടെയ�ി�ം



എതി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െചറിയ കടമ�ടി പാലം നി��ാണം

4746. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല െചറിയ കടമ�ടി പാല�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല േഗാ���്-ക��ട� പാലം

4747. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 -െല ബജ�ി�െട �ഖ�ാപി� ��� ജി�യിെല േഗാ���്  -ക��ട� പാല�മായി

ബ�െ�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� നടപടിക� അതിേവഗ�ിലാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പാല�മായി ബ�െ��് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���  നിലനി���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല കടാേ�ാട് പാലം നി��ാണം

4748. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല കടാേ�ാട് പാലം നി��ാണ�ിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ന�ം-അഴീേ�ാട് പാല�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി

4749. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി നി��ാണം നട��തിന് നി�േ�ശി�ി�� �ന�ം-അഴീേ�ാട്

പാല�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി�� കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ിെല പാല��െട നിർ�ാണം

4750. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  ഉ�െ�� മാ���് പാലം,  കനീസാകടവ് പാലം  ,പാ��്

ജം�ഷ�  പാലം,  ക�പാലം എ�ിവ�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട

�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല കടമ�ടി-പിഴല പാലം

4751. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല കടമ�ടി-പിഴല പാല�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തി�� കാലതാമസം എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െചാ�പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി

4752. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കി�ബി�െട സാ��ിക സഹായേ�ാെട നി��ി��

െചാ�പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സാ��ികാ�മതി�ായി കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

പാലാരിവ�ം പാലം െപാളി�പണി�വാ�� തീ�മാനം

4753. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാലം െപാളി�് പണി�വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െട

റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ിലാണ് ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ��ത്;

(ബി) പാലാരിവ�ം പാല�ിന് േലാഡ് െട�് നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത പാലം

െപാളി�പണി�വാ�� തീ�മാനം ��ത െട�് നട�ാെത ൈകെ�ാ�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ്;

(സി) പാലം ബലെ���ിയാ�  ഉപേയാഗ�ദമാ�െമ�് മ�ാസ് ഐ.ഐ.�ി.  �െട റിേ�ാ��ി�



�ചി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�കാര�� നടപടി സ�ീകരി�ാതി��ത് എ�െകാ�്;

(ഡി) പാലം െപാളി�പണി��തി�� �മതല നിലവി�  ആ��ാണ് ന�കിയി��ത്;  ഊരാ���

െസാൈസ�ി�് ഇതിെ� നി��ാണ�വ��ന��  ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

��ത തീ�മാന�ി� നി�ം �റേകാ�് േപായത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്?

െകാ�ാര�ര �ലമ� േമ��ാലനി��ാണം

4754. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര �ലമണി�  വിഭാവനം െച�ി�� നി��ി� േമ��ാലനി��ാണ�ിെ�

നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) പാല�ിെ� അ�ിമ �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം ���ി െട��  നടപടികളിേല�് എ�ി��തി�ം

അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തി�ര�ാടി പാറയി� തടയണ നി��ാണം

4755. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ി�  പാറയി�  തടയണ നി��ാണം നി��ി� �ല�്

നട�ാ��തിന് ആെര�ി�ം എതി��് അറിയി�് പരാതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

സംബ�ി� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല അപകടാവ�യിലായ ക��ക�ം പാല�ം

4756. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല പാതകളി� ��ം പാലം, േകാ��ഴി ക��്, കാരേ�രി ക��് എ�ിവ

കാല�ഴ��ാ� അപകടാവ�യിലായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ഇവ �ന:നി��ി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അരിന��-െപരി�ാലം പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ� കി�ബിയി� സമ��ി��തിന് നടപടി

4757. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിെല േതവല�രെയ�ം മ�േറാ ���ിെന�ം ത�ി� ബ�ി�ി��

അരിന��-െപരി�ാലം പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ�  കി�ബിയി�  സമ��ി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കി േസായി�  െട�്,  ഡിൈസ�  എ�ിവ ���ിയാ�ിയ പാല�ിെ�

ഡി.പി.ആ� കി�ബിയി� സമ��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ി�മ�ടി പാലം നി��ാണം

4758. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ി�മ�ടി പാലം നി��ി���മായി ബ�െ��്

ന�കിയ ഭരണാ�മതി ഇേ�ാ�ം നിലനി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി കാലഹരണെ�� േപായി�െ��ി�, �തിയ ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനായി

െപാ�മരാമ�് വ��് �ി�ജസ് വിഭാഗം ഇതിനകം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) പ�ി�മ�ടി പാലം നി��ി��തിനായി �തിയ അൈല�െമ�് െ��്

തയാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തിനായി ഇനി എെ��ാം നടപടിക�

���ീകരി�ാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ം���ി പാല�ിെ� ഫയ� നടപടികൾ �തഗതിയിലാ��തിന് നടപടി

4759. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�ജ�ി�െട �ഖ�ാപി� ���  ജി�യിെല എട���ി �ാമപ�ായ�ിെല ഉ�ം���ി

പാല�ിെ� ഫയ�  നടപടികൾ ഇഴ�് നീ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �റ് കണ�ിന്

��ംബ���് �േയാജനം െച�� നി��ി� പാല�ിെ� ഫയ�  നടപടികൾ

�തഗതിയിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  നിലവി�  ഏെത�ി�ം തട���  ഉേ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം സംബ�ി� ഫയ� നടപടികൾ �തഗതിയിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല പാല��െട ബല�യ പരിേശാധന

4760. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല കാ��കടവ് പാല�ിെ� ബല�യം സംബ�ി�

പരിേശാധനക�  ���ികരി�ി�േ�ാ  ;  ആയത് പരിഹരി��തിനാവശ�മായ പ�തി�്



എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത എ�ിേമ�ിേ��  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം ഭരണാ�മതി െെവ��തി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) അപകടകരമായ നിലയി� ബല�യം സംഭവി� കാ��കടവ് പാല�ിെ� അ���പണിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കി ���ികൾ നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) പണി��  കടവ് പാല�ിെ� െ�ം�ത്  &  െ�ബിലി�ി സംബ�ി� പരിേശാധനക�

നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ഇ) ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസനം

4761. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമായി കാ�ാ�ട-വിഴി�ം േറാ�കെള

ബ�ി�ി�് ബാലരാമ�രം കവലയി� അടി�ാത നി��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അടി�ാത നി��ാണ�ിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ

;

(സി) ബാലരാമ�രം ജം�ഷനി� അ�ഭവെ��� ഗതാഗത ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കാ�വാ�

ഇൗ അടി�ാത സഹായകമാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ പാത വികസന�ിന് �മി ഏെ���� നടപടി

4762. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് ഇ���െട കീഴി� എ�.എ�്. 17 (�തിയ എ�.എ�്.16)

ആ�വരിപാത നി��ി��തിനായി െചയിേനജ് 17.200 �ത� 104.00 വെര�� ഭാഗ�ളി�

�മി ഏെ���� നടപടി ���ിയാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ല�ം െക�ിട��മാണ് ഏെ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പറ� െചയിേനജിന് ഇടയി�  �മി�ം െക�ിട�ി�ം ന�കിയ ന�പരിഹാരം

എ�യാെണ�് വ��ിക�  തിരി�് അവ�െട �മി�െട സ�േ� ന��ം വി�ീ���ം

െക�ിട��െട ന��ം വ���ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ െചയിേനജിന് ഇടയി�  ആ�െ��ി�ം ന�പരിഹാരം ന�കാ�  ബാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) കാസ�േകാട്,  കാ��ാട്,  അട��്ബയ�  എ�ീ ��് വിേ��കളി�  ന�പരിഹാര

വിതരണം �ട�ിെയ�ത് ശരിയാേണാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം എേ�ാ�

വിതരണം െച�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



മ�ട മ�ല�ിെല ബ�് കാ�ിരി�് േക���

T 4763.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� എം.എ�.എ.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�് കാ�ിരി�് േക���

നി��ി��തിന് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ േദശീയപാത വിഭാഗ�ി�  നിലവി�  അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� അ�മതി�ായി എെ��ാം വിവര�� ആണ് ആവശ�െ��ി��ത്;

(ഡി) ഈ വിവര�� ഏത് ഉ�രവ് �കാരമാണ് ആവശ�െ��ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തല�ാടി �ത� കാസ�േകാട് വെര�� േദശീയ പാതയിെല അ����ണിക�

4764. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാടി �ത� കാസ�േകാട് വെര�� േദശീയ പാതയി� �ള�േളാളം വ���ി� �ഴിക�

�പെ��ത് കാരണം ജന�� സഹി�� ��ി��് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ഴിക�  അട��തി�ം മ�് അ����ണിക�  നട��തി�ം ���ി ഏ��ി� കരാ�കാര�

ആവശ�മായ വ���  ഉപേയാഗി�ി�ാെയ�തിനാ�  മഴ വ�േ�ാ�  �ിതി വഷളാെയ�

ജന��െട പരാതിയി� വ�ത�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപേയാഗി� വ���  എ�ാെണ�ം പണിനട�േ�ാ�  േമ�േനാ�ം വഹി� ഉേദ�ാഗ��ാ�

ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  വീ� പ�ിയി�െ��ി�  ബ�െ��വ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ� �പ�െട പണി നട�തിന് േശഷമാണ് മഴ വ�് ഫലമി�ാെതയായെത�ം ഈ ന�ം ആര്

വഹി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കഴ��ം - �േ�ാല ൈബപാ�ിെ� നി��ാണ�വ��നം

4765. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം  -  �േ�ാല ൈബപാ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2017  നവംബറി�  ���ിയാ�വാ�  ല��മി�് �ട�ിയ പ�തി നീ�േപാ��ത്

എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ��ലി�  നി��ി�വാ�  തീ�മാനി� അടി�ാത�െട നി��ാണം നാ�കാ�െട



എതി��ിെന�ട��് മരവി�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ഇതിന് പകരം എ�് സംവിധാനമാണ് നട�ിലാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയപാതയിെല വാഹന�ിര�്

4766. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത 766-� വാഹന�ിര�് ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടി വിഭാവനം െച��േ�ാ;

(ബി) ��മംഗലം ടൗണി�  െെ� ഓവ�  നി��ി�ാ�  േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ിന്

പ�തിക�േ�ാെയ�റിയാേമാ;

(സി) വയനാട് �ര�ിെല ��ി��് ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േഡാ.െക.ആ�. നാരായണ� സാം�ാരിക േക��ിന് െപാ�മരാമ�് അംഗീകാരം

4767. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��  രാ�പതി േഡാ.െക.ആ�. നാരായണെ� ജ�മശതാ�ി വ�ഷാചരണം �മാണി�്

അേ�ഹ�ിെ� ജ�മനാടായ ഉഴ�രി� േഡാ.െക.ആ�.നാരായണ� �ാരക െെല�റി മ�ിര�ം

സാം�ാരിക േക��ം �തിമ�പ�ം നി��ി��തിന് 2019-20 ബ�ജ�ി� ഇ�പത് ല�ം

�പ Volume II Page No. 127 Work Number - 2700 ആയി �ഖ�ാപി� നി��ാണ

�വ��ന�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഇൗ വ��ിന് എേ��്

അംഗീകാരം ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗ വ��ി�ളള ഉ�രവിറ�ിയി�െ��ി�  േകാ�ി

ന�കാേമാ; ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

4768. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ി മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ി��തി�ളള ഡി.പി.ആ�. സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� നിലവി�ളള �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�ി മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ി��തി� ആവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ;

മണ�� മ�ല�ിൽ േഡാ��മാ�െട ക�ാ�േ��്, ആ��േവദ ആ�പ�ി�് െക�ിടം എ�ിവ�െട

നി��ാണ ���ിക��� ഭരണാ�മതി



4769. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി ക��ണി�ി െഹ��് െസ�റി�  േഡാ��മാ�െട ക�ാ�േ��്

നി��ാണം,  ആ��േവദ ആ�പ�ി�് െക�ിടനി��ാണം എ�ീ ���ിക��ായി എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന����മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക���രം ഗവ�െമ�്ഹയ� െസ��റി �ളിെല െക�ിട നി��ാണം

4770. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� �ഴ�ാ�ിരി �ാമ പ�ായ�ിെല ക���രം ഗവ�െമ�്ഹയ�

െസ��റി �ളി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിയ െക�ിട

നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം അ�വദി� ��വ� �ക�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ;

നി��ാണം ���ിയാ��തിന് അധിക �ക ആവശ�മായി വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അധിക �ക

െചലവഴിേ��ി വ�തിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� അധിക �ക അ�വദി���മായി ബ�െ��് ഫയ� സ��ാ� പരിഗണനയിലാേണാ;

ആെണ�ി� ഫയ� ന�� അട��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനര�മംഗല�് പി.ഡ��.ഡി എ�ജിനീയ�മാ�െട പരിശീലന േക� നി��ാണം

4771. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലെ� പി.ഡ��.ഡി എ�ജിനീയ�മാ��� പരിശീലന

േക��ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എെ��ാം ���ിക�  ���ിയായി�െ��ം എെ��ാം ���ികളാണ് ഇനി

���ീകരി�ാ��െത�ം ���ീകരി�ാ�� ഓേരാ ���ി�ം എ�േ��് തീർ�ാൻ

കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക��ിെ� ��ാംഘ� നി��ാണ�ിെ� െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക��ി�  നാലാംഘ�മായി നി��ി�� ക�െവ�ഷ�  െസ�റിേ��ം �ാഫ്

ക�ാ�േ��ിേ��ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�് പരിശീലന േക�ം എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ?



കാ�ാ�ടയി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീസ് സ��യം

4772. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഓഫീസ് സ��യം കാ�ാ�ട േമ��ടയി�  നി��ി��തി�ളള

നടപടി�മ��  എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ� അ�മതി ലഭ�മാ��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ിയിെല �ളിന് മ�ിരം നിർ�ി�ാൻ സാേ�തികാ�മതി

4773. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി ഗവ.  ഹയ�  െസ��റി  &  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�

നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട ബ�നില മ�ിരം നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തി�് സാേ�തികാ�മതി ന�കി പ�തി ���ീകരി��തി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം നി��ി��തി�� പ�തി�െട ഡിൈസനിംഗ് ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി കാലതാമസം വ��ാെത നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല കി�ബി പ�തിക�

4774. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് ചാല�ടി മ�ല�ി� നട�ാ�� വികസന

�വ��ന�� ഏെത�ാമാെണ�ം അവ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4775. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�� ഇരി��

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

(ബി) ��ത ���ിക��് ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഭരണാ�മതി ന�കി ���ി



ആരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��് ത�ിക

4776. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� പി.എ., െസല�� േ�ഡ് സി.എ., സീനിയ� േ�ഡ് സി.എ., സി.എ

േ�ഡ്-  II,  സി.എ േ�ഡ്-  I  ത�ികക�െട സാ�ഷ�ഡ് െ��ത് എ�യാണ്;  എ� േപ�

ഓേരാ േ�ഡി�ം േജാലി െച��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ത�ികകളിൽ എ� േപ� േകാ��ാ�്/എംേ�ാ�െമ�്/െഡ�ലി േവജസ്/െഡപ�േ�ഷ�/ൈബ

�ാ���/കംപാഷേണ�് എ�ീ വ�വ�കളി�  േജാലി െച��;  വിശദമാ�ാേമാ;

വിശദാംശ��െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ടി ത�ികകളിൽ എ� േപ�  പി.എസ്.സി.  നിയമനം വഴി േജാലി

െച��; തി�വന��രം ജി�യി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  തി�വന��രം ജി�യിെല സി.എ.  മാ�െട  01.04.2019  �ത�

15.10.2019  വെര  (എ�്.ക�.  ഉ�െ�െട)  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�ക�െട

വിശദാംശ�ം റിേ�ാ��് െച� ക�ിെ��ം ബ�െ�� േരഖക�െട�ം പക��ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�

4777. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-  െല �ളയ�ി�  തക�� പി.ഡ��.ഡി.  േറാ�ക�  റീ ബി�ഡ് േകരള

ഇനിെഷ��ീവി�െ���ി �ന��ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി െതരെ��� േറാ�ക�െട

ഡി.പി.ആ�. എ��� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  െസ���  േസാണി�  പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആ�.

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

െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4778. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര െപാ�മരാമ�് വ��മായി ബ�െ��്

െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� �ക�െട ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയ ���ികളി�  എ� �ക�െട ഏെത�ാം

���ിക� ���ിയാ�ാ��്; ���ിയാ�ാ�� കാലതാമസം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി ന�കാ��ത് ഏെത�ാം

���ിക��് എ� �ക�െട വീതം ആെണ�ം ��ത ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി

അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ��� വിശദാംശ�ൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി ഏെതാെ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യി� ബ�് കാ�ിരി�് േക���

T 4779.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േദശീയപാത എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി�  നി�ം എം.എ�.എ.

ഫ�് ഉപേയാഗി�് ബ�് കാ�ിരി�് േക���  നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയതിെ�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബ�് കാ�ിരി�് േക���െട അ�മതി�ായി എെ��ാം േരഖകളാണ് േദശീയപാത

എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട ഓഫീസി� ആവശ�െ��ി��ത്; അ�മതി സംബ�ി� േരഖക�െട

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ഉ�രേവാ ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ� ഉ�രേവാ ഇ�ാെത ബ�് കാ�ിരി�് േക����്

േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി,  ആ�.ടി.ഒ.  എ�ിവ�െട അ�മതി ആവശ�െ��തിെ� സാഹചര�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ക�മംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

4780. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം ക�മംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം

വികസന �വ��ന�ളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖ�ാപി�ി��െത�ം ഏെത�ാം

���ിക� ���ിയായി�െ����തിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�

4781. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നി�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട �േരാഗതി

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19,  2019-20  ബജ�കളി�  ആല��  മ�ല�ി�  �ഖ�ാപി� െപാ�മരാമ�്

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



േകാടേ�രി-ക�ാടംെപായി� മലേയാര ൈഹേവ

4782. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ി�ം േകാടേ�രി �ത�  ക�ാടംെപായി�  വെര�� മലേയാര

ൈഹേവ�െട ഭാഗം െട��  െച�ാ�  കാലതാമസം വ���െത�െകാ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�് െട�� െച�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ടി ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം; വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ� ���ിക�

4783. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20-െല െപാ� ബ�ജ�ി� ഉ�െ���ിയ ഏെതാെ� െപാ�മരാമ� ���ിക��ാണ്

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ;  ഒേരാ

���ി�െട�ം അട��  �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;  ഭരണാ�മതി ന�കാ�

പരിഗണനയി� ഉ� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� 2018-19-� അ�വദി� െപാ�മരാമ� ���ികളി�

െട�ഡ� നടപടി ���ികരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആധാരെമ��് സംഘടനയി� അംഗമ�ാ�വ��് േ�മനിധി

4784. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ� വ��ി� ആധാരെമ��്/ൈക�ട ൈലസ�സ് ഉ�വ��് േ�മനിധി േബാ�ഡി�

അംഗമാ��തിന് ആധാരെമ��് സംഘടനയി�  അംഗമാകണം എ�് നിബ�ന�േ�ാ;

എ�ി� ആയതി�� കാരണം വ�കതമാ�േമാ;

(ബി) ആധാരെമ��് സംഘടനയി� അംഗമ�ാ�വ��് േ�മനിധി േബാ�ഡി� അംഗമാ��തി��

വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആധാരെമ��് സംഘടനയി�  അംഗമ�ാ�വ��് �ടി േ�മനിധി േബാ�ഡി�  അംഗത�ം

ലഭി��തിന് വ�വ� െച�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�



4785. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക. ബാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയകാലം �തിയേസവനം എ� ��ാവാക�ം ��നി��ി രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ

�തിയ പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഓഫീ�ക�  അഴിമതിരഹിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി രജിേ�ഷ�  ഉ�െ�െട�ളള

േസവന���ളള ഫീ�ക�  ഇ-േപ�െമ�ായി സ�ീകരി��തി�ളള സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) വ�ാജ ������  തട��തിെ� ഭാഗമായി ഇലേ�ാണിക് �പ�ി�  ത�ാറാ��തി�ളള

ഇ-�ാ�ിംഗ് പ�തി കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

4786. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം രജിേ�ഷ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയി�� ജനേസവന

പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

ആധാരെമ��് ൈലസ���വ��് െപ�ഷ�

4787. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

രജിേ�ഷ�  വ��ി�  ൈക�ട ആധാരെമ��് ൈലസ���വ��് െപ�ഷ�  ആ��ല�ം

ലഭി��തിന് േ�മനിധിയി�  അംഗമാ��തി�� നിബ�നക�  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ?

െച�വ��- സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

4788. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് വിഭജി�് െച�വ�� േക�ീകരി�് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

അ�വദി�� നടപടി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ഓഫീ�ക� ആ�നികവ��രി�വാ� നടപടി



4789. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�� കാല�ിന് അ��തമായി രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ഓഫീ�ക� ആ�നികവ��രി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ഓഫീ�ക� ആ�നികവ��രി��തിെ� ഭാഗമായി ��ത വ��ിെ�

കാല�ഴ��� ഓഫീസ് െക�ിട��  െപാളി�് �തിയ െക�ിട��  നി��ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി  2017-�  ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ത െക�ിട നി��ാണ��

മ�ഗതിയിലായതി�� കാരണെമ�ാണ്;  നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� ജീർ�ാവ�

4790. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� ജീ��ാവ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത െക�ിട�ിെ� ജീ��ാവ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിന് �തിയ മ�ിരം നി��ി��തിനായി ഫ�്

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;  ഡി.പി.ആ�.ന�കിയാ�  �തിയ മ�ിര�ിന് ഫ�്

അ�വദി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െ�യി�ക� സമയ�ി�ത പാലി�ാ� നടപടി

4791. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ െറയി�േവ െെടംേടബി� ദിവസ�ം യാ� െച�� ഉേദ�ാഗ���ം വിദ�ാ��ിക��ം

അ��ലമ�ാ�താെണ� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  ഏെതാെ�

സംഘടനക� സ��ാരിന് നിേവദനം ന�കിയി��്;

(ബി) രാവിെല തി�വന��രെ��ാ�  ��ത�  േപ�  ആ�യി�� ഇ��സി�ി,  വ�ിനാട്,

കന�ാ�മാരി-ജയ�ിജനത എ�്��് �ട�ിയ െ�യി�ക�  നിലവി�  പ�മണി�േശഷം

തി�വന��രെ��� രീതിയി�ളള െെടംേടബി�  പരി�രി�് പ�മണി�് �െ���

തര�ി� �മീകരി�ാ� െറയി�േവ മ�ാലയേ�ാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഇടെപ�് ന�ിയ ഉ�ര�േപാ�ം ലംഘി��

തര�ി�ളള െറയി�േവ�െട നടപടിക� തി���തിന് സ��ാ� ��കെ���േമാ;

(ഡി) ��ത െ�യി�ക� തി�വന��ര�ിന് െതാ��േ��ളള േ�ഷ�കളി� മണി��ക� പിടി�ി�്



യാ��ാ�െട വിലെ�� സമയം അപഹരി�� �വണത തി���തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി��തിന് സ��ാ� ��കെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

ചിറ�ര െറയി�േവ േമ��ാലം

4792. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിറ�രയി� െറയി�േവ േമ��ാലം അ�വദിെ��ി�ം നി��ാണം ഇനി�ം ആരംഭി�ി�ി� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത േമ��ാലം നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ േമ��ാല��െട നി��ണം

4793. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െറയി�േവ േമ��ാല�ൾ നി��ി��തിന് എ�

�ക അ�വദി�െവ�ം എവിെടെയ�ാമാണ് േമ��ാലം നി��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െറയി�േവ േമ��ാല��െട നി��ാണ�ിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല കണിയാ�രം െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി എ� �ക�െട എ�ിേമ�ാണ്

ത�ാറാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  അ�വ് െച� ഡിെെസ�, �ാ�  എ�ിവ�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നടപടിക�  ���ീകരി�് നി��ാണ�വ��നം എ�് ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബാലരാമ�രം േത�ാ���് െറയിൽേവ ഓവർ �ി�ജ്

4794. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാലരാമ�രം െറയിൽേവ േ�ഷന് സമീപം േത�ാ���് െറയിൽേവ ഓവർ �ി�ജ്

നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ ഏ�വെരയായി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓവ��ി�ജ് നിർ�ാണം എ�് �തൽ ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം; വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�ം ജി�യിെല ��ി�ട േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

4795. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ി�ട േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി െറയി�െവ�െട ഉടമ�തയി�� �മി

െകാ�ം േകാ��േറഷന് വി�് ന��� കാര�ം സംബ�ി�് േക� െറയി�േവ മ�ാലയ�മായി

ച�� നട��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ഊ��ിതമായ നടപടി

സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം

4796. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ �കാരം എ�. പി.  ��കളി� അ�ാം �ാ�ം �.  പി.

��കളി� എ�ാം �ാ�ം അ�വദി�ണെമ� അേപ� സം�ാന സ��ാരി� നിരസി�വാ�

കഴി�കയി�ാെയ�് െെഹേ�ാടതി വിധി ��ാവി�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക വിദ�ാഭ�ാസം �നഃ�മികരി�� േക� നിയമം നട�ിലായേ�ാ�  േകരള വിദ�ാഭ�ാസ

നിയമ�ിെ��ം ച��ിെ��ം �സ�ി �റ�തായി േകാടതി കെ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

4797. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� െക�ിട

നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ഓേരാ വിദ�ാലയ�ളിേല�ം ���ി ആരംഭി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� െട�� െച��ം െച�ാ�വ�ം ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ �ളിേ��ം ���ി ഏെത�ാം എസ്.പി.വി.െയയാണ് ഏ��ി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ��കളി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമാ��

�വ��ന��

4798. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  യഥാ�മം അ �്,  ��് േകാടി �പ വീതം അ�വദി�

��ക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�� നട�� ഏജ�സിക�െട വിവരം ന�കാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�� മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

4799. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാലയ��  മികവിെ�

േക��ളാ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ��ത�  ��ികെള ആക�ഷി��തിന് ഇ��ലം

സാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2019-20  അ��ായന വ�ഷം  6-� ���ി ദിവസെ� കണ�് സംബ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം ൈഹെടക് ആ��തി�� നടപടി�െട ഭാഗമായി ��ത

വിദ�ാലയ�ളി� എെ�ാെ� ഭൗതിക സൗകര��ളാണ് ഒ���ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �സ് �ത പ�തി�ായി ധനസഹായം സമാഹരി��ത് എ�കാരമാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

െക-െട�് േയാഗ�ത

4800. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധ�ാപക നിയമന�ി�� െക-െട�് േയാഗ�താപരീ� വിജയി�വ� നി�ിത കാലയളവി��ി�

അധ�ാപക നിയമനം േനടിയിെ��ി�  െക.  െട�് േയാഗ�ത കാലഹരണെ��െമ� നിയമം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ വ�വ�കളി� ഇളവ് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക-െട�് േയാഗ�ത മാ��് ഏകീകരി�� കാര�ം

4801. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-െട�് േയാഗ�ത�് സമാനമായ എം.ഫി�, എം.എഡ്, െസ�് എ�ീ പരീ�ക��് അ�പത്

ശതമാനം മാ��ാണ് േയാഗ�ത േന��തിനായി നി�യി�ിരിെ� െക-െട�് പരീ��് അ�പത്

ശതമാനം മാ��് നി�യി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് അ�പത് ശതമാനം മാ��് ആ�ി ഏകീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;



വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സി.പി.നായ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

4802. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച�ം പരി�രി��തിന് േവ�ി നിേയാഗി�െ�� സി.പി.നായ�  ക�ി�ി

അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന�� പ�ിക് സ��ീസ് ക�ീഷന് വിടണെമ�്

ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശ നട�ിലാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െക.െട�് കാ�ഗറി േത�ഡ് പരീ��െട മാ��്പ�ിക

4803. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 �ണി� നട� െക.െട�് കാ�ഗറി േത�ഡ് പരീ��െട മാ��് പ�ിക പരീ�ാഭവനി�

നി�ം ന�കാ� കാലതാമസം വ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരീ��െട മാ��് പ�ിക ലഭ�മാവാ�ത് കാരണം പല ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം േജാലി

സംബ�മായ കാര��ളി� �യാസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മാ��് ലി�് എ��ം േവഗം ന�കാ�ളള നടപടിക� ൈകെ�ാള�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പഠന ��ിയ�െട �ണനിലവാരം ഉയ��ാ� നടപടിക�

4804. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഠന ഫല�ിെ� അടി�ാന�ി�  വിദ�ാ��ിക�െട �കടനം സമ�മായി

വിലിയി��ിെ�ാ��  2019െല എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി.  റിേ�ാ��ിെ� �ധാന നിഗമന��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാനവിക വിഷയ�ളി�ം കണ�ി�ം ഇം�ീഷി�ം മികവ് �ല��� വിദ�ാ��ിക� െെഹ�ളി�ം



ഹയ�  െസ��റിയി�ം ഇ�പത് ശതമാന�ിന��് മാ�മാെണ� ��ം പരിഹരി�ാ�

സവിേശഷ പ�തിക� ഉേ�ാ;

(സി) ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട�ം കഴി�ക�  വ�ത��മായിരി��തിനാൽ �ാ�കളിെല പഠന

��ിയ�െട �ണനിലവാരം ഉയ�േ��തിെ� ആവശ�കത പരിഹരി�ാനായി നട��

�വ��നം അറിയി�ാേമാ?

എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. �െട ഗേവഷണ പഠന റിേ�ാ��്

4805. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  എം.എ�.എ.  ഫ�പേയാഗി�് നട�ിയ അ�ാദമിക

�വ��ന�ൾ സംബ�ി�് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി.  നട�ിയ ഗേവഷണ പഠന റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഗേവഷണ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  കെ��ിയ ��ധാന കെ���ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഗേവഷണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  മല�റം ജി��മായി ബ�െ�� കെ���കൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി, ഹയ� െസ��റി, വി.എ�്.എസ്.സി. പരീ�ക� ഒ�മി� നട��ത്

സംബ�ി�്

4806. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2020 മാ��ിെല എസ്.എസ്.എ�.സി, ഹയ� െസ��റി, വി.എ�്.എസ്.സി.

പരീ�ക� ഒ�മി� നട��തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഇടകല��ി �� െപാ� പരീ�ക� ഒ�ി�് നട��തിെ� �ാേയാഗിക ��ി��്

എ�െന പരിഹരി�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് � പരീ�ക�െട സമയ െെദ�ഘ�ം വ�ത��മായതിനാ�

േചാദ�േപ��ക�െട വിതരണം,  പരീ� അവസാനി�� സമയം �ട�ിയ കാര��ളി� പരീ�

ഹാളി� ഉ�ാകാ� സാധ�ത�� ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി�ാ� സ��ാ� െച�ാ� ഉേ�ശി��

കാര��� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഒ�ി�് ��് പരീ�ക�  നട�േ�ാ�  പരീ�ാ ചീഫ് ���്,  െഡപ��ി ചീഫ് ���്

എ�ിവെര നിയമി�� രീതി എ�െനയായിരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

എ�.പി, �.പി. ��കളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക�



4807. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ളായി എ�.പി,  �.പി.  ��കളി�  പാചകെ�ാഴിലാളികളായി േജാലി െച�േപാ��

െതാഴിലാളികെള പാ�ൈടം ത�ികയി�  �ിരം ജീവന�ാരായി നിയമി�ണെമ� ആവശ�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 400  �പ ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ഇവ�െട ദിവസ േവതനം

വ��ി�ി�ണെമ�� ആവശ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ര�് ആവശ��ളി�ം സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�സ് വ� സീ�് ഒഴി�ക�

4808. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷെ� ഹയ�  െസ��റി �സ് വ�  അ�ിഷ�  ���ിയായതി� േശഷം

സം�ാന�് ഏെത�ി�ം വിഷയ�ളി�  സീ�ക�  ഒഴി� കിട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� സീ�ക� ഏെത�ാം വിഷയ�ളി� ഒഴി� കിട��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ി�  ഏ��ം ��ത�  സീ�ക�  ഒഴി�് കിട��ത് ഏത് ജി�യിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഡ മീഡിയം �ളി� ക�ഡ  അറിയാ� അധ�ാപകെര നിയമി�ത് സംബ�ി�്

4809. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ക�ഡ മീഡിയം ൈഹ��കളി� ക�ഡ  അറിയാ� അധ�ാപകെര

പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന നിയമി�ാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമനം ��കളിെല ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം വ�ാപക

�തിേഷധ�ിനിടയാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െതാഴിൽ അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം

4810. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

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



ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ല��ം അറി� േന�കെയ�തിേനാെടാ�ം െതാഴി�  േത�ക എ��

�ടിയാെണ� കാ��ാേടാെട േക�സ��ാ�  9-� �ാ� �ത�� വിദ�ാ��ിക��്

നി�ബ�ിതമാ�ിയ നാഷണ�  �ി�  ക�ാളിഫിേ�ഷ�  െ�യിംവ��് �കാര��

െതാഴിലധി�ിത േകാ�ക� സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ�ിയ ��ക�െട അ�ഭവം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കേമാ;

(സി) ച��ടി��ി�  നി�െകാ�് സം�ാന�ി� ഇ�കാരം ഉചിതമായ മാ���  വ��വാൻ

സാധ�മാേണാ; �� വ��്േഷാ�ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വി.എസ്.എ�്.എസ്.ഇ  (െവാേ�ഷനൈലേസഷൻ ഓഫ് െസ��റി ആൻഡ് ഹയർ

െസ��റി എഡ�േ�ഷൻ  )  എ� ഈ പ�തി�ം വി.എ�്.എസ്.ഇ.�ം ത�ി�� വ�ത�ാസം

എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഹയ�െസ��ഡറി,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��ഡറി

ഏകീകരണ�ിെ� �ാധാന��ം അതിനാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി, �� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ക�െട ലയനം

4811. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഇ�പ� വ�ഷേ�ാളം അ�ാദമിക് �ണേമ��ം ഭരണ കാര��മത�ം �ല��ിയ ഹയ�

െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെന �� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി ലയി�ി�് ഡയറ�� ഓഫ് ജനറ�

എഡ�േ�ഷെ� ഭാഗമാ�േ�ാ�  അത് ഹയ�  െസ��റി�െട �ണനിലവാര�ക���്

കാരണമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ത സ��ാ� പഠന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(സി) ഒ� �ളി� ര�് അധികാര േക��� ഉ�ാ��ത് അവ� ത�ി�� അധികാര വടംവലി�ം

നിലവി�� �ിതി സ�ീ��മാ�വാ�ം ഇടയാ�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നിയമന നിേരാധനം

ഉ�ാ�വാ� സാധ�ത�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

4812. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം സം�ാന�് നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

ഒൗ�് ഓഫ് �� പ�തി

4813. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാ� പഠനം നി��ിയവെര�ം ��കളി� േചരാ�വെര�ം വിദ�ാലയ�ളി�

എ�ി�ക എ� ല��േ�ാെട 'ഒൗ�് ഓഫ് ��' പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഈ അധ�യന വ�ഷം ��കളി� എ�ി�വാ� സാധി� ��ിക�െട

എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം പഠനം ഇട�വ�് നി��� ��ിക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ� പഠനം ഇട�വ�് നി��വാ��ായ കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

4814. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� െെഹ��, ഹയ� െസ��റി, െവാേ�ഷണ�

ഹയ�  െസ��റി ലയനം സംബ�ി�് ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ��ത് ബ�.

െെഹേ�ാടതി തട�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�. െെഹേ�ാടതി ഉ�രവിെന �ട��് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പതി�ാ�കളായി നിലനി�ി�� ഒ� സംവിധാനം �തി

പിടി�് ആവശ�മായ ച��കേളാ അഭി�ായ�േളാ സ�ീകരി�ാെത മാ����ലം വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗ�് ഉ�ാ�� ����, �രവ�ാപക �ത�ാഘാത�� എ�ിവ സംബ�ി�് എെ��ി�ം

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ലയനം നട�ിലാ�േ�ാ�  നിലവി�  െെഹ��കളി�  അ��ാപകരായി േജാലി െച��വർ�്

ഹയ�  െസ��റിയി�  പഠി�ി�ാ�  േയാഗ�ത ഉെ��ി�  ��ത അ��ാപക��് ഹയ�

െസ��റിയിേല�് െ�ാേമാഷ� അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ലയനം നട�േ�ാ�  അധ�ാപകെര എ�െന �ന�വിന�സി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�



4815. �ീ.അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �ണനിലവാരം െമ�െ���വാ�ളള എെ��ി�ം ശിപാ�ശക� ഖാദ�

ക�ി�ി റിേ�ാ��ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 10, �സ് 2, �സ് 3 എ� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയെ� 5, �സ് 3, �സ് 3, �സ് 4 ആ�ി

മാ��തി�ളള േക�നീ�ം പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം നട�ിലാ�വാ�  േക�ം നടപടി സ�ീകരി�േ�ാ�  ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��്

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയാ�  അത് വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ആശയ�ഴ�ം ��ി�വാ�

ഇടയാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിേ��� �ട�നടപടിക�

4816. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് പരി�രണം വ��വാനായി നട�ിലാ�ിയ ഖാദ�  ക�ി�ി

റിേ�ാ��് സംബ�ി� �ട�നടപടിക� െെഹേ�ാടതി േ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േ� മറികട�വാനായി േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ി�  േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ;

ഓ�ഡിന�സ് വഴിയാേണാ ��ത േഭദഗതിക� െകാ�വ�ി�ളളത്;

(സി) എ�ി�  ഏെതാെ� േഭദഗതികളാണ് േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ി�  വ��ിയി�ളളത്;

വ��മാ�ാേമാ?

ഡയ�് അ��ാപക�െട �ിര നിയമനം

4817. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1986-െല േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� അടി�ാന�ി� േകരള�ി� പതിനാല് ഡയ�ക�

നിലവി� വെ��ി�ം അ��ാപക�െട �ിര നിയമന�ി�� െ�ഷ�� �� �റെ��വി�ാ�

െെവ��തിെ� കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2008-� േശഷം നിയമനം നട�ാ� വ�വ�യി�ാ��കാരണം േയാഗ�രായവ��് അവസരം

ന�മായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� നട�ി�ിന് ഡയ�കളിെല �ിരനിയമന�ിെ�

അഭാവം ��ി� �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡയ�ക�െട �വ��ന�ിന് േക�സഹായം ലഭ�മാ�� കാര��ി�  �ിരനിയമനം

നടേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള�ി�  പതിനാല് ഡയ�കളി�  വിവിധ വിഷയ�ളി�ം ഡി�ാ��െമ�ി�മായി എ�

അധ�ാപക ത�ികക� നിലവി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) അ�� അധ�യന വ�ഷം തെ� ��വ�  ഡയ�കളി�ം അധ�ാപക�െട �ിര നിയമനം

നട��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�� െക�ിട�� നി��ി��തി�� ഫ�്

4818. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം ബജ�് ഫ�ി� നി�ം �� െക�ിട�� നി��ി��തിനായി എ� ഫ�ാണ്

ന�കിയത്; ��ക�െട പ�ിക ജി� തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ സം�ാന ബജ�ി�  ��  െക�ിട��  നി��ി��തിനായി അ�മതി ന�കിയി�െ�ാ;

ഉെ��ി� എ� �ക ഇതിേനാടകം അ�വദി�; അറിയി�േമാ;

(സി) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� ��ക��് െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഇൗ വ�ഷം

അേപ� ലഭി�ി��്; ഫ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ികരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട എ�ം

4819. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  സ�കാര� േമഖലയി�  ആെക എ�

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളാണ് ഉ�ത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഹി�,  ����, ��ിം

മതവിഭാഗ�ളി�െ�� മാേന�െമ�ക� നട��വ എ� (��്, വ��ിഗത ഉ�െ�െട ആെക)

ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട ആെക എ�ം എ�;  ഇതി�

ഹി�, ����, ��ിം മതവിഭാഗ�� നട��ത് എ� (��്,വ��ിഗത ഉ�െ�െട ആെക) ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നേവാ�ാന �ല��� കരി�ല�ി� ഉ�െ����തിന് നടപടി



4820. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നേവാ�ാന �ല����് ഏെറ �ാധാന��� ഈ കാലയളവി�  പാഠ��ക�ളി�  അ�രം

പാഠഭാഗ���് േവ�� പരിഗണന ലഭി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നേവാ�ാന �ല���  അ�� തല�റയിേല�് ൈകമാ��തിനായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

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

(സി) �ീനാരായണ�� ഉ�െ�െട�� നേവാ�ാന നായക�െട ചരി�പാഠ��  കരി�ല�ി�

��തലായി ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

അ�ാദമിക മികവ് ഉയ��വാ� നടപടിക�

4821. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� �ത� പ��് വെര �ാ�കെള ഒ� �ണി�ിെ� കീഴി� ആ�ിയേതാ��ടി

അ�ാദമിക മികവ് ഉയ��വാ� സാധി��േ�ാ;

(ബി) അ��ാപക�െട നിയമന അ�മതി�ം �ാഫ് ഫിേ�ഷ�ം േസാ�് െവയ�വഴി ആ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�എ�ഡഡ് �� അ��ാപക��ായി നിയമനി��ാണം

4822. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� അംഗീകാര�� അ�എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അ��ാപക�

േനരി�� െതാഴി� �ഷണ�ം, െതാഴി� �ര�ിതത�മി�ാ��ം പരിഹരി��തിന് �തിയതായി

നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിൽ �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്പ�തി

4823. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റി,  ഹയ�െസ��റി വിദ�ാലയ�ളി�  നട�ിലാ�� �ഡ�് േപാലീസ് േകഡ�്

പ�തിയി� ക�� ജി�യി� അേപ�ി� എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം �ണി�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളി� ഇേ�ാ� എസ്.പി.സി. �ണി�്

അ�വദി�ി��്;

(സി) �തിയതായി ഇൗ വ�ഷം അേപ�ി� എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം എസ്.പി.സി �ണി�് അ�വദി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അഴി�പണിക�

4824. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം േക�സ��ാ�ം സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം സം�ാന സ��ാ�ം

സ�ലം അഴി�പണി�േ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഉ�ാ�� ആശയ�ഴ�ം എ�കാരം

മറികട�വാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട വിേക�ീകരണ�ിന് പകരം ഏകീകരണമേ� ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��്

നട�ിലാ��തി�െട സംഭവി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) അത് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട �ണനിലവാര തക���് കാരണമാ�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്

എ�് െവളിെ���േമാ?

അ�ല�ക� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിന് �തിയ മ�ിരം

4825. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ക�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളിന് എഫ്.എ.സി.�ി �െട �ലം

ൈകമാ��തി�ം �തിയ �� മ�ിരം നി��ി��തി��� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ര�് വ�ഷേ�ാളമായി�ം നടപടിക� ���ിയാ�ാ�തിന് കാരണം എ�ാണ്;

(സി) നടപടിക�  ���ിയായി �തിയ ��  മ�ിരം എ�േ��് നി��ി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ��കളി� നീ���ളം

4826. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  നീ���ളം �ാപി�� പ�തി �കാരം സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�

നീ���ളം അ�വദി�് ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ��ക��ാണ് നീ���ളം അ�വദി�് എ�് വ��മാ�േമാ;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�് ഏെത�ാം ��കളാണ്

നി�േ�ശി�െ��ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാം എ�് അറിയി�േമാ?



��ി�റം വി എ�് എസ് സി ��കളിെല െക�ിട നിർ�ാണം

4827. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ി�റം വി എ�് എസ് സി ��മായി ബ�െ��് െക�ിട നിർ�ാണ�ി�ം �ലം

ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി ഡയറ�േറ�ി�� ഫയലിെ��ം സ��ാരി�� ഫയലിെ��ം നിലവിെല

�ിതി അറിയി�േമാ?

�ളയ�ി� എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��് ന�െ��വ�

4828. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-  െല �ളയ�ി�  എസ്.എസ്.എ�.സി.  സ��ിഫി��് ന�മായ എ�േപരി�  നി�ം

ഡ��ിേ��് സ��ിഫി��ിനായി അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  അേപ�ക�െട േപ�വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി� ആ�െ��ാം ഡ��ിേ��് സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�ി��്;  ഇനി എ� േപ��്

വിതരണം െച�ാ�െ��ം ആ�െ��ാമാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ക��� മ�ല�ിെല അ�� എ�.പി. �� സ��ാ� ഏെ���ണെമ� ആവശ��ി�േമ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��കളി� സ�ി�ിംഗ് �� നി��ി�� പ�തി

4829. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ��കളിെല അ�ാദമിക് മികവ് അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  എ�ി�ണെമ�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ല���ിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ നിയമസഭാ മ�ല�ി�ം ഓേരാ സ�ി�ിംഗ്

�� നി��ി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത പ�തി നട�ിലാ�� െച��� മ�ല�ിെല നിർദി� �ളി� എ�േ��് ഈ

പ�തി �ർ�ിയാ�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

��കളി� ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

4830. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളി� വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ���തിനായി എ�ാ ��കളി�ം േസ�ി

ഓഫീസ�മാെര നിയമി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് സം�ാനെ� ��കളി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��കളി� ��ികെള െകാ�വ�� കരാ� വാഹന�െള�റി�� വിവരം �ളധി�ത� േലാ��

േപാലീസിന് ൈകമാറണെമ� നി�േ�ശം പാലി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  ക�ശന

നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ��കളി�  ��ിക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� െകാ�വ� കാതലായ മാ���

4831. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഉ�ട��ി�ം വിനിമയ�ി�ം അ��ാപക പരിശീലന�ി�െമ�ാം

ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം കാതലായ എെ�ാെ� മാ��ളാണ് െകാ�വ�െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  �തിയ കാല�ിെ� സാ��തകെള ഉപേയാഗെ����തിന് രീതി

ശാ��ളി� വ��ിയ മാ��� വ��മാ�േമാ;

(സി) ടീ��  �ാ���േമഷ�  എ� കാ��ാടി��ി മൗലികത�ം �ണേമ���� അ��ാപകെര

വാ�െ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഡിജി��  പഠന സാമ�ിക�  ത�ാറാ��തിന് നിലവി�  അ��ാപക��് കഴി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി േക�ം ന�കിയ ഫ�കൾ

4832. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �� വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി േക�ം ന�കിയ ഫ�ിെ�

വിശദവിവര�� വ�ഷം തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ം ഫ�് അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�ം അ�വദി�ി�� ഫ�് െവ�ി�റ�ി�േ�ാ; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �ിരം റിേസാ�് അധ�ാപക�

4833. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� ��ിക�െട പഠന�ിനായി �ിരം

റിേസാ�് അധ�ാപകരി�ാ�� �ല�ളള �യാസ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം �േത�ക പരിഗണന അ�ഹി�� വിദ�ാ��ിക�െട നിലവി�ളള എ�ം ജി� തിരി�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം റിേസാ�് അധ�ാപക�െട ആവശ�മായ എ��ം നിലവി�ളള എ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ിരം റിേസാ�് അധ�ാപകെര നിയമി�വാ�  സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

4834. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��ി�  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് എെ�ാെ�

�പാർശകളാണ് ഉളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് �കാരം അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ി�  ഭാഷാ അ��ാപക�െട ����  പരിഹരി��തിന് േവ�ി�ളള

ശിപാ�ശക� ഉ�െ�ാളളി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ടാല�് ലാബ് പ�തി

4835. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��കെള മികവിെ� േക�മാ��തിന്

അടി�ാന സൗകര� വികസനേ�ാെടാ�ം അ�ാദമിക നിലവാരം െമ�െ����തി�ം

സ�ീകരി� മാ���� എെ�ാ�യാണ്;

(ബി) ��ിക�െട ൈവവിധ��� കഴി�ക�  കെ��ി വികസി�ി��തി�േവ�ി ആരംഭി� ടാല�്

ലാബ് പ�തി �ണ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം നട�ിലാ�ിയതി�െട സം�ാനെ�

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഉ�ായി�� മാ��ിെ� �തിഫലം വിദ�ാ��ിക�െട

പഠനനിലവാര�ി�ം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

4836. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



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

സ��ാ�  ��കളിെല �ാസ് �റിക�  ൈഹെട�് ആ��തിന്എ� �ക െചലവഴി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം ��കളിെല എ� �ാസ് �റികളാണ് ൈഹെട�്

ആ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��കളിെല െെഹെട�് പ�തി�െട സ��ണ വിജയം

4837. �ീ.പി.െക. ശശി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി എ� �ത�

പ��വെര�� എ�ാ സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളി�ം െെഹെട�് പ�തി�ായി െഎ.ടി.

ഉപകരണ��െട വിന�ാസം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട പാഠാ��ണ��ം ഡിജി�� വിഭവ��ം ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) 'സമ�',  ഓ�െെല�  ക��് േപാ���  ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ; ഈ േപാ��� ഉപേയാഗി�് പ�തി�െട ഓേരാ ഘ��ം േമാണി�� െച��തി�ം

അ�ാദമിക �വ��ന�� കാര��മമായി െകാ�േപാ��തി�ം പര�ാ�മാ��േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം �മതലകളാണ് 'െെക�്'െന ഏ��ി�ി��ത്; െെക�്

ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െെഹെട�് പ�തി�െട സ��ണ വിജയ�ിനായി അ��ാപക��് ഏെത�ാം തര�ി��

പരിശീലന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ?

��കളി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം

4838. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� വിദ�ാ��ിക�െട ഹാജ�നില അറി��തിനായി പ�ിംഗ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� ആേലാചി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ആേലാചി�േമാ;

(ഡി) നിലവിൽ സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ��കളി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ൈഹെടക് �� പ�തി

4839. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�െളയാണ് ൈഹെടക് ��  പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് ��ത വിദ�ാലയ�ളി�

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് ��  പ�തി�െട ഭാഗമാ�� നി��ഹണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ��ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് കി�ബി �ഖാ�ിരം ഫ�ക�

4840. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല

ഏെതാെ� ��ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനാണ് കി�ബി �ഖാ�ിരം ഫ�ക�

അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം ഈ ���ിക� ���ീകരി��തിന്

ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� േ�ാ�് റിേസാ�് െസ��ക�

4841. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി� സം�ാന�് എ� േ�ാ�് റിേസാ�് െസ��ക� ഉ�്;

ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� േ�ാ�് റിേസാ�് െസ��കളി� സമീപകാല�ളി� വിജില�സ്

വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാ�് റിേസാ�് െസ��കളി�  �മേ�ട് നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ.�െട വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ വാഹന��



4842. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011  �ത�  2016  കാലയളവി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല

വിദ�ാലയ���ായി എം.എ�.എ.�െട വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് എ� വാഹന�ളാണ്

വാ�ിയി��െത� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം വാ�ിയ വാഹന�ളി� ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�് വാ�ി എ�് ആേലഖനം െച�ി��

ഭാഗം ��  അധികാരിക�  െപയി�് ഉപേയാഗി�് മാ��് കള�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഫ�് വിവരം മാ��് കള� വാഹന�� എ�െയ�ം �ാപന��െട വിവര�ം

സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമാണ് വാഹന�ളി� നി�ം എം.എ�.എ�െട േപ�ം ഫ�് വിവര�ം

മാ��് കള�െത�് വ��് പരിേശാധി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��  വാഹന�ളി�  നി�ം ഫ�് വിവരം നശി�ി� ��  േമധാവിക�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െപാ�പണം വിനിേയാഗി�് എ�തിയ വാഹന�ിെല വിവര��  മാ��് കള �് സ��ാരിന്

ന�ം വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ഇ�കാര��ായ ന�ം �ാപനേമലധികാരികളി�  നി�ം ഈടാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് �� ബസ് വാ��തിെ� നടപടി�മ�ൾ

4843. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��  ബസ് വാ�ി ന���

���ി�െട െ�ാേ�ാസ�  ലഭി� േശഷം വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി�� എ�ാ െ�ാേ�ാസ�കളി�ം ഗവ�െമ�് ഉ�രവ് ന���തിന് ��ായി

ധനകാര� വ��ിെ� പരിഗണന�ായി അയ�ണെമ� നിബ�ന വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ��  ബസ് വാ�ി ന���

���ിക�െട െ�ാേ�ാസ�കളി� ഏെത�ി�ം ഒരി�� ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�ം

വീ�ം ധനകാര� വ��ിേല�് അയ�ി�േ�ാ; ഇതിന് ആധാരമായ വ�തക� െവളിെ���ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല വിദ�ാലയ���് ചാല�് ഫ�്



4844. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കി�ബി ഉ�െ�െട വിവിധ പ�തികളിലായി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�� വിദ�ാലയ���് നാളി�വെര എ� േകാടി �പ

അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� ജി�യിെല എ� എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ���് നാളി�വെര ചല�് ഫ�് അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ളി� െെജവെെവവിധ� പാ��്

4845. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളിലാണ് െെജവെെവവിധ� പാ��് നി��ി��തിന് ശിപാ�ശ

െച�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി�  െെജവ െെവവിധ�പാ��് �ാപി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��് വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് എയിഡഡ് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�

4846. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഏെതാെ� എയിഡഡ്

��കളിലാണ് വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��ി�ി��െത�ം വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

േനരേ�തി� നി�ം �റ�� �ാപന�� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി�  അ�  എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ��െട എ��ി�  എ� �റ��ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

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

4847. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�െപ��ം മികവിെ� േക�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ� േകാടി

�പ അ�വദി��മായ ���േതാട് സ��ാ� ഹയ�െസ��റി �ളിെല നി��ാണ ���ി�െട

നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട മാ���ാനിെ� ഭാഗമായി നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�



നി�ം അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�െട ���ി�െട െട�� നടപടിക� ���ിയാേയാ; ��ത

�ക വിനിേയാഗി�് െച�ാ�േ�ശി�� ���ിക� എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ���ിക�

4848. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െഷാ���

മ�ല�ി� എെ��ാം വികസന �വ��ന�� നട�ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒാേരാ ���ി�െട�ം അട�� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

െച��ളേ�രി ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

4849. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല െച��ളേ�രി ഉപജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസിെ� േശാച�ാവ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല �� നി�� �ളം പ�തി

4850. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2019-20  വ�ഷ�ി�  ���ി ആരംഭി�വാ�

ഉേ�ശി�� നീ��  �ള�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  എ�

�കയാണ് �� നി�� �ളം പ�തി�് അ�വദി��ത്;

(ബി) എത് �ളിെനയാണ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയത് എ�് വ��മാ�േമാ;  പ�തി

���ീകരി�ാ� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ����ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��  �ളം പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ�  ആെരയാണ് �മതലെ���ിയെത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�� െക�ിട��െട നി��ാണം

4851. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�  ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര���  െമ�െ����തിനായി

2019-20-െല ബജ�ി� വകയി��ിയ �കയി� നി�ം �� െക�ിട�� നി��ി��തിനായി

നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ക�െട വിവര�� ജി�ാടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗയിന�ി�  2018-19  വ�ഷ�ിെല ബജ�ി�  നി�ം െചലവഴി� �കെയ�െയ�ം

ഈയിന�ി�  ��ത വ�ഷം അ�വദി� �കയി�  നി�ം എ� �ക പി�ീട് വകമാ�ി

തിരിെകെയ��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19  വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ി�  ഉ�െ���ി ��ക��് െക�ിടനി��ാണ�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി ലഭി� െ�ാേ�ാസ�കളി�  നിലവി�  എ�െയ�ം

െപ�ഡിംഗി� ഉ�്; ഇതിേലതിെല�ി�ം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ിെല ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

4852. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന്

വിദ�ാഭ�ാസ �ാ�ഫ�്, കി�ബി ഫ�് എ�ിവ �ഖാ�ിരം ഫ�ക� അ�വദി�ി��്;

(ബി) ��ത ��കളി� നട�ിയി�ളള ���ി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അ�വദി� ��കളിെല ���ിക�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സമ�ശി� പ�തി

4853. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ശി�ാ അഭിയാ�ം രാ�ീയ മാധ�മിക് ശി�ാ അഭിയാ�ം ലയി�ി� �പീകരി� സമ�ശി�

പ�തി�ളള േക�സഹായ�ി�  �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  പ�തി�കാരം ലഭിേ�� �ക

എ�യാെണ�ാണ് �തീ�ി�ി��െത�ം ആെക എ� �ക ലഭി�ി�െ��ം ബാ�ി �ക

ലഭി��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�ക� നട�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വ�ഷം അ�വദി� �ക �കാര�ളള പ�തിക�  യഥാസമയം നട�ിലാ�ാ�താണ്

പ�തി�കാര�ളള �ക സം�ാന�ിന് ലഭി�ാ�തിന് കാരണെമ�് ക���േ�ാ; എ�ി�

പ�തി നട�ി�ി� വ��ിെ� ഭാഗ�് നി��ായ അലംഭാവം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�� ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി� ��ക�

4854. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018 ആഗ�ിെല �ളയം �ലം സം�ാനെ� എ� ��ക��് നാശന�ം സംഭവി�ി��്;

ഇവ�െട നാശന��ിെ� കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �� െക�ിട��െട അ����ണി�ം ���േതാതി� നാശന�ം സംഭവി�വ�് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വാടകെ��ിട�ളി� �വ��ി�� സ��ാ� ��ക�

4855. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാടകെ��ിട�ളി�  �വ��ി�� സ��ാ�  ��ക��് സ��മായി �ലം വാ�ി ��

െക�ിടം പണി��തി�� പ�തി സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��കളിെല നീ�� പരിശീലനം

4856. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീ��  പരിശീലനം ��  പാഠ�പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീ�� പരിശീലന�ിനായി സം�ാനെ� എ�ാ നിേയാജക മ�ല�ളി�ം നീ�� �ള��

നി��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

പാഠ��ക��െട പക��വകാശം

4857. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല പാഠ��ക��െട പക��വകാശം സം�ാന

സ��ാരി� മാ�മാേണാ; ആെണ�ി� ഇത് സ�ത�മാ�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പാഠ��ക��െട പക��വകാശം സ�ത�മാ�ാ�തിനാ�  പാഠ ��ക��  ഇ��െന�ി�

ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പാഠ��ക��െട േസാ�്േകാ�ി വ�ാപകമായി ലഭ�മാ�വാ� സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?

�ീ �� സംവിധാനം ശ�ിെ���വാ� നടപടി

4858. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ീ ��കളി�  എ��്,  വാചിക പരീ�ക�  പാടിെ�� എ�.സി.ഇ.ആ�.ടി.�െട നി�േ�ശം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  സം�ാന�് ഇത് നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  ��ൈകെയ��േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് �ീ ��  സംവിധാനെ�

ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം പരിപാടിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം േനരി�� ����

4859. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം േനരി�� ����  സംബ�ി�് സ��ാ�

എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� �ീ െെ�മറി ��ക�െട ശാ�ീകരണം

4860. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �ീ െെ�മറി ��ക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) സ��ാ� ��ക�െട ശാ�ീകരണ�ിന് �ീ െെ�മറി ��ക�െട ശാ�ീകരണം ഒ� �ധാന

ഘടകമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

(സി) �തിയ സ��ാ� �ീ െെ�മറി ��ക� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.പി. ��കളിെല ത�ികക�

4861. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല സ��ാ� ��കളി� 2019-20 അ��യന വ�ഷ�ി� ഒ� �ത�

നാ�വെര �ാ�കളി� എ� �തിയ ഡിവിഷ�ക� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) 2019 ജ�വരി ഒ�് �ത� 2019 �െെല ഒ�് വെര തി�വന��രം ജി�യി� ഒ�് �ത� നാല്

വെര �ാ�കളി� പഠി�ി�� എ� അ��ാപക�ം എ�.പി. �� െഹ�ാ��ം വിരമി�ി��്;

(സി) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�.പി.  �� അ��ാപകരി� നി�ം െഹ�ാ��, എ�്.എസ്.എ,

പി.ഡി. ടീ�� എ�ീ ത�ികകളിേല�് ഇൗ അ��യന വ�ഷം �ാന�യ�ം ലഭി�വ� എ�;

(ഡി) േമ��റ� കാരണ�ളാ� എ�.പി. �� അധ�ാപക�െട എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��്; ഇവ

പി.എസ്.സി.  വഴി നിക�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �്

റിേ�ാ��് െച�ി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?



എ�്.എസ്.എ ഹി�ി പാല�ാട് ജി�യിെല നിയമനം

4862. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� എ�്.എസ്.എ ഹി�ി പാല�ാട് ജി�ാ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�ി�

നി�ം 2017 �െെല മാസ�ി�േശഷം എ� നിയമന�� നട�ി��്; ഇനി പി.എസ്.സി.�്

റിേ�ാ��് െച�വാ� എ� ഒഴി�ക� നീ�ിെവ�ി��്;പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� പ�ാ�

ഒഴി�ക� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;

(സി) അ��ജി�ാ �ലംമാ��ി�െട വ�ി�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� പാല�ാട് ജി�യി� എ�്.എസ്.എ ഹി�ി സംര�ിത അ��ാപക� േജാലിെച��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

അലന�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്-െന മികവിെ� േക�മാ�ി ഉയ���തി�� നടപടി

4863. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ� ഭാഗമായി അലന��  ജി.എ�്.എസ്.എസ്-െന മികവിെ�

േക�മായി ഉയ���തിന്, 2018-19 വ�ഷെ� ആ�ി വികസനഫ�ി� നി�ം അ�വദി�

25 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ന���തിന് എ�ിേമ�് / ഡി.പി.ആ�.ലഭ�മാ��തിേല�ായി

ന�ിയ പാല�ാട് ജി�ാ കള��െട  26.10.2018-  െല ആ�.ഡി.4-3646/2018-� ന��

ക�ിന് നാളി�വെരയായി�ം പാല�ാട് ഡി.ഡി.ഇ.  മ�പടി ന�കാ�ത് സ��ാ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� വ�ഷമായി�ം ��ത ക�ിന് മ�പടി ന�കാെത,പ�തി നട�ാ�ാൻ തട�ം നിൽ��

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�./എ�ിേമ�് ജി�ാ കള���് സമ��ി�വാ� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക�െട പാേഠ�തര �വ��ന���� മികവിന് ന��� േ�സ് മാ��്

4864. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി വിദ�ാ��ിക�െട പാേഠ�തര �വ��ന���� മികവിന്

ന��� േ�സ് മാ��്,  മാ��് ലി�ി�  �േത�കം �ചി�ി�ണെമ� േക� നി�േ�ശം

സം�ാന�് നട�ിലാ�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;



(സി) േക� സ��ാ� 2017-� വിളി�് േച�� സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റിമാ�െട േയാഗ�ി�

േ�സ് മാ��് ഒഴിവാ�വാ�  എ�� തീ�മാനം സ��ാ�  നട�ിലാ�ാതി��ത്

എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) േമാഡേറഷ�ം േ�സ് മാ��ം അവസാനി�ി�� കാര��ി�  പഠനം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി�വാ�  2018-�  എസ്.സി.ഇ.ആ�.�ി  .-െയ ഏ�ി�ി�ി��േവാ;  എ�ി�  അവ�

ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശ എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല ലാബ്/െെല�റി നവീകരണം

4865. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� ലാബ്/െെല�റി

നവീകരണ�ിനായി �ാ� ഫ�ി� വകയി��ിയി�� �കെയ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി ���ി െച��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയത് ഏെതാെ� ഹയ�  െസ��റി ��ക��ാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  േമ��റ� ���ിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  പ�തി നി��ഹണ�ിന് �മതല

ന�കിയി�ളളത് എത് ഏജ�സി�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളിെല ലാബ്/െെല�റി നവീകരണം എ�േ��്

���ിയാ�ം; വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി ��കളിെല അധ�ാപക ത�ികക�

4866. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ഹയ�  െസ��ഡറി ��കളി�  വിവിധ വിഷയ�ളി�  സീനിയ�-

�നിയ� അധ�ാപക ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക��്; വിഷയം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി എ� ത�ികകളാണ് സ��ാ� ഹയ� െസ��ഡറി ��കളി� ��ി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളി� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� ഗ�് അധ�ാപക� േജാലി െച��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േമ�  പറയെ�� �നിയ�  ത�ികകളിെല പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�� നിയമന��

േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��ക�



4867. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ഹയ� െസ��റി ��കളി� എ� വിദ�ാലയ�ളി� �ി�സി��മാെര നിയമി�ാെത

ത�ിക ഒഴി� കിട��്;  ��ിക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരെ� ബാധി�� തര�ി�

�ഥമാധ�ാപകെര ഇൗ വിദ�ാലയ�ളി� നിയമി�ാതിരി��ത് എ�െകാ�്;

(ബി) േകരള�ിെല ഇ��ി���് ഓഫ് ടീ��  എഡ�േ�ഷ�  (െഎ.�ി.ഇ.)  �ാപന�ളി�  ഇ�പത്

എ�ം എ�.സി.ടി.ഇ.  (നാഷണ�  കൗ�സി�  േഫാ�  ടീ��  എഡ�േ�ഷ�)

മാനദ�മ�സരി�� സംവിധാന�ളി�ാ�തിനാ�  അട� ��ാ�  എ�.സി.ടി.ഇ.  േനാ�ീസ്

ന�കിയി�േ�ാ;  ഈ �ാപന��  നിലനി���തി�� എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ;

(സി) ഹയ� െസ��റി േമഖല �� േമഖല�മായി ഏകീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ഹയ� െസ��റി

�ി�സി�ാളിന് �ളിെ� ഭരണപരമായ �മതല ന�ാൻ തീ�മാനി�തിെനാ�ം ആ�യി� പതിനാറ്

മണി�റിേലെറ പഠി�ി�ാ�ം സമയം കെ��ണം എ� വ�വ� നിലനിൽ��തിനാൽ

ഇവ�െട അധ�ാപന ഭാരം �റ�ാ� നടപടിക� എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാ� പ�ം

എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ� �ീ െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം ശ�ിെ����തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  അധ�ാപക ര�ാക��സമിതിക�  നട��വ�ം എ�ാൽ നിലവി�

അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി���മായ ആയിര�ി അ�റിലധികം �ീ െെ�മറി ��കൾ�്

അംഗീകാരം നൽകാൻ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  ഇെ��ിൽ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഡയ�് െ�ഷ�� ��സ് േഭദഗതി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാണ്; േഭദഗതി എേ�ാേഴ�്

���ീകരി�ം;  െ�ഷ�ൽ �ൾസ് േഭദഗതി െച�ാ���ലം �ിര നിയമനം ൈവ���ം,

നിലവി�� അധ�ാപക�െട സാ��ികാവകാശ�ൾ സംര�ി�ാൻ പ�ാ��ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ?

ഹയ�െസ��റി ബാ�ക� മാ�� നടപടി

4868. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി തല�ി�  ആവശ�മായ ��ിക�  ഇ�ാ� ��കളി�  നി�് ബാ�ക�

ആവശ��ളള േമഖലകളിെല ��കളിേല�് മാ�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ അ��യന വ�ഷം ഏെത�ാം ��കളി� നി�് ഏെതാെ� ��കളിേല�ാണ് ബാ�ക�

ഇ�ര�ി� മാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം മാ�� ��ിയ ഏ�കാലഘ��ിലാണ് ആരംഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ബാ�ക�  മാ����ലം ഏത് ജി��ാണ് ��ത�  േന���ായെത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ഹയ�െസ��റി അ��ാപ��് പി.എഫ്. അംഗത�ം

4869. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�െസ��റി വ��ി�  �തിയതായി സ��ീസി�  �േവശി�� അ��ാപ��് പി.എഫ്.�

അംഗത�ം ലഭി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉ�ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഹയ�െസ��റി ഡയറ�േറ�ിെല പി.  എഫ്.വിഭാഗ�ിൽ ഓ�ൈലനായി എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഫിസി�� േകാ�ിയായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഹയ�െസ��റി ഡയറ�േറ�ി�  പി.എഫ്.  അേപ�ക�  പരിേശാധി��തി�  കാലതാമസം

ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

�സ് വ� വിദ�ാ��ിക�െട �ട� പഠന�ിന് സഹായം

4870. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.  എസ്.  എ�. സി.  പരീ� കഴി�് �സ് വ�ിന് ഇ� വെര�ം സീ�് കി�ാ� എ�

��ിക�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ട�  പഠന�ിന് ഇൗ വിദ�ാ��ിക��് അവസരമി�ാെതയായതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ാം �ാ�് പാ�ായ വിദ�ാ��ിക�െട�ം �സ് വ�  സീ�ക�െട�ം എ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �സ് വ� �േവശന�ിന് കാ�ിരി�� വിദ�ാ��ികെള �ട�  പഠന�ിന് ഏത് രീതിയി�

സഹായി�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�� കലാേമളക�െട നട�ി�്

T 4871.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  കലാേമളക�െട നട�ി�് രീതിയി�  ഈ സ��ാ�  വ��ിയ പരി�ാര��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ തല�ളിെല �� കലാേമളക��് ന��� സ��ാ� �ാ�് എ�െയ�് പ�ികെ���ി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമളക�െട നട�ി�ിന് ��ിക�  വഴി െപാ�ജന�ളി�  നി�ം ഫ�് സമാഹരി�� രീതി



അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�� കേലാ�സവ�ിെല ജ�ജിമാെര നിയമി��തിെ� മാനദ�ം

4872. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� സം�ാന �� കേലാ�സവം നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെട

നട�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന �� കേലാ�സവ�ിെല ജ�ജിമാെര നിയമി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ിരം ജ�ജിമാരായി വ�� ചില�െട േപരി�  ആേരാപണം ഉ�യി�െ���ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേല�ം ഡി.പി.ഐ.യിേല�ം ചില ഉേദ�ാഗ��  ജ�ജി നിയമന�ി�

അനധി�തമായി ഇടെപ�� എ� രീതിയി�� വാ��ക�  സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ട��യായി ജ�ജിമാരായി വ��വെര ഒഴിവാ�ി ഓേരാ േമഖലയിെല�ം പരിചയ സ��െര

നിയമി�് ആേ�പ�� ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�� െഗയിംസ് ടീം െസല�നായി എ�ിയവ� കട�ി�യി� കിടേ��ിവ� സാഹചര�ം

4873. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �� െഗയിംസ് ടീം െസല�നായി ക�രിെല�ിയ കൗമാര താര�� ഒ� രാ�ി

ഉറ�ി െവ��ി�ാ�  േ�ഡിയ�ിന�� കട�ി�യി�  കിടേ��ിവ� സാഹചര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ിക�  ബാ�മായി കട�ി�യി�  കിട�� ചി�ം  'കായിക േകരളം കട�ി�യി�' എ�

അടി�റിേ�ാെട �റ�വ�ത് േദശീയ തല�ി� തെ� സം�ാന�ി��ാ�ിയ അവമതി�്

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ി�  സ��ാ�  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

വിദ�ാഭ�ാസവ��് ഇതിെന�റി�് അേന�ഷി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�� കായികേമള

4874. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സബ് ജി�ാതല�ി� �� കായികേമള നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) പല സബ് ജി�കളി�ം മീ�് നട��തിനാവശ�മായ �ൗ�് ലഭ�മാകാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ��ി��് പരിഹരി��തി�േവ�ി ഒ� അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  സബ് ജി�ാ

കായികേമള നട��തിന് പര�ാ�മായ ഒ� �ൗ�് നി��ി��തിന് ഗവ�െമ�്/എയിഡഡ്

വിദ�ാലയ�ളിെല മതിയായ �ലസൗകര��� ഒ� �� �ൗ�് സം�ാന കായിക വ��മായി

സഹകരി�് െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) സബ് ജി�ാ കായിക മ�ര�� കാര��മമായ രീതിയി�  നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േചളാരി ഗവ�െമ�് െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��ഡറി �� മാ�� �ാ�

4875. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േദശീയപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമാ�� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിന് ��് േനരെ�

ഭരണാ�മതി ലഭി�് െക�ിട നി��ാണം ���ിയായതിനാ�  േചളാരി ഗവ�െമ�്

െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��ഡറി �ളിെ� മാ��  �ാനി�  കാലാ��തമായ മാ���

വ��ി മാ���ാ�  റിൈവസ് െച�ണെമ�ാവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം എ� പി എസ് എ , � പി എസ് എ ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4876. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല സ��ാ� ��കളി� എ� പി എസ് എ , � പി എസ് എ ത�ികയി�

നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാപക ത�ികകളി�  നിലിവി�ളള ഒഴി�ക�  പി എസ് സി-  �് റിേ�ാ��് െച�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസസംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യി� സ��ാ� എ� പി ,

� പി ��കളി� എ� അധിക ത�ികക� ��ി�െവ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) എ.ഇ.ഒ ആഫീ�ക� തിരി�് ആയതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകേ�രി എ�.പി.എസിന് െക�ിടം നി��ാണം

4877. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��ക�  മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� മണ��  മ�ല�ിെല

���  പ�ായ�ിെല േകേ�രി എ�.പി.എസിന് െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��്



ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

പ�ാ�ി ഹയർ െസ��റി �ളിെ� ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����

4878. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി ഹയർ െസ��റി �ളിെ� ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിനായി അ�വദി�ി�� 3

േകാടി �പ�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;  അതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന��െട െട�ർ ഏത് ക�നി�ാണ് ലഭി�ി��ത്;  ഇതിെ�

േമൽേനാ�ം വഹി��ത് ആരാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി െസ�് െതേരസ് �� �ി�സി�ാളിെ� അേപ�

4879. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയിെല േപാ�യി� 2015 �ത� �വ��നം നട�ി വ�� െസ�് െതേരസ്

സ് �ളിന് െഎ.സി.എസ്.ഇ. അഫിലിേയഷ�ം, രജിേ�ഷ�ം, എ�.ഒ.സി.�ം ലഭി��തിനാ��

�ി�സി�ാളിെ� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി��െ�� ��ക�

4880. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

��കൾ�് എ� വീതം ഫ�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല അ� േകാടി �പ�ം �� േകാടി �പ�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി നീ�ിവ�ി�� ഏെത�ാം ��കളിൽ നിർ�ാണ �വർ�ന��

ആരംഭി�ി�െ��ം ��ത നിർ�ാണ �വർ�ന��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി��െ�� ��കളി�  ഇനി�ം ���ികൾ

ആരംഭി�ാ�വ�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം ��കളിലാണ്;  ആയതിെ� കാരണ�ൾ

എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േബാണ�ാട് സ��ാ� �.പി.എസ്. െ� അവ�



4881. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേലാട് ഉപജി�യിെല േബാണ�ാട് സ��ാ�  �.പി.എസി�  ഈ വ�ഷം എ� ��ികളാണ്

പഠി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷ�ിനിെട ��ത �ളി� �േവശന�ിനായി ഒ� ��ിേപാ�ം എ�ിയി� എ�ത്

വ�തയാേണാ;

(സി) ��ത �ളി� നിലവി� എ� അ��ാപക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �േവശേനാ�വ�ം വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ം നട�ിയി�ം ��ികെള ��ത �ളിേല�്

ആക�ഷി�വാ� കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�േമാ?

അരിയ�� ജി.�.പി. �� ൈഹ�ളാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി

4882. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളളി��് മ�ല�ിെല തീരേദശ പ�ായ�ായ വ�ി��ിെല അരിയ�� ജി.�.പി.  ��

ൈഹ�ളാ�ി ഉയ��ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വളളി��് മ�ല�ിെല ��ക��് വാഹനം വാ��തിെല കാലതാമസം

4883. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തി�കാരം വളളി��് മ�ല�ിെല അരിയ��

ജി.�.പി.��, പറ�ി�പീടിക ജി.എ�.പി.  ��  എ�ീ �ാപന���് ��  വാഹനം

വാ��തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ക�ം �ട�നടപടിക��ായി വിദ�ാഭ�ാസവ��് ജി�ാ

ഓഫീസിന് ന�ക�ം െച�് മാസ��  കഴി�ി�ം പ�തി ൈവകാ�ളള കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ ഓഫീസി�  ��ത ഫയ�  ഏ� െസ��കളിെല�ാം എ� കാലതാമസം വ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വിദ�ാഭ�ാസവ��ിേല�് നി�വഹണ�ിനായി ന��� പല പ�തിക�ം

നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ പ�തിക�

ൈവകി�ി�� അ�രം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപരി��മ� �സേ�ഷ� സ് �ളിൽ �സ് വ� ബാ�് മാ�ം

4884. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപരി��മ� �സേ�ഷ� ഹയ� െസ��റി �ളി� �സ് വ� സയ�സ് ബാ�ിന് പകരം

െകാേമ�് ബാ�് അ�വദി�് കി��തിന് ഹയ� െസ��റി ഡയറ���്  22.08.2019 -�

ന�കിയ അേപ�യി� എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് ആവശ�മായ ഉ�രവ് ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ് അധ�ാപക�െട േയാഗ�തക�

T 4885.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി��  സയ�സ് അധ�ാപകരായി നിയമി�െ���തിന് സ��ാ�

നി�യി�ി�ളള േയാഗ�തക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള േയാഗ�തകളി� സ��ാ� ഉ�രവ് �േഖന എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ;

ബി�ദതല�ി�  ഭൗതികശാ�ം �ഖ�വിഷയമാ�ിയവ��് ഉപവിഷയമായി രസത�ം പഠി�ാ�

മാ�േമ േമ�പറ� ത�ികയി� നിയമി�െ�ടാ� അ�ഹത�ള� എ�്�തിയ ഉ�രവ് �ലം

വ��മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി�  നിലവി�  ഭൗതികശാ�ം �ഖ�വിഷയമാ�ിയ

ബി�ദവിദ�ാ��ിക��് ഉപവിഷയമായി രസത�ം പഠി�ാ�ളള അവസരം ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ഇെ��ിൽ ഇവിെട നി�ം പഠി�ിറ�� വിദ�ാ��ിക��്എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ്

അധ�ാപകരായി നിയമി�െ���തിന് തട�മാ��െവ�ക�് ഈ ഉ�രവ് പി�വലി�വാ�

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ് േയാഗ�ത�മായി ബ�െ��്

4886. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ് േയാഗ�ത�മായി ബ�െ��് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

26.06.19െല  73/2019,  08.08.2019െല  118/2019,  20.08.2019െല  128/2019

ന�� ഉ�ര�ക� പി.എസ്.സി. അംഗീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കഴി� ഏഴ് വ�ഷമായി നിലനി�� എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി�� സയ�സ് േയാഗ�ത�മായി

ബ�െ�� ആശയ�ഴ�ം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി� സ��ാ� എ�ഡഡ് ��കളി� എ�്.എസ്.എ ഫിസി�� സയ�സ് ത�ികയിെല

നിയമന�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) സ��ാ� സ��ീസി� ഒ� ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത, �ായപരിധി

എ�ിവ നി�യി��തി�� അധികാരം സം�ാന സ��ാരിനാേണാ അേതാ



പി.എസ്.സി.�ാേണാ ഉ�െത� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ ?

എ�്.എസ്.എ.ഫിസി�� സയ�സ് േയാഗ�ത

4887. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് ൈഹ��കളി�  എ�്.എസ്.എ.ഫിസി��  സയ�സ് ത�ികയിെല

നിയമന�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�്.എസ്.എ. ഫിസി�� സയ�സ് േയാഗ�ത�മായി ബ�െ��് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

26.06.2019-െല  73/2019,  08.08.2019-െല  118/2019,  20.08.2019-െല

128/2019  ന��  ഉ�ര�ക�  പി.എസ്.സി.  അംഗീകരി�ാ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വ��ിെ� 26.06.2019-െല 73/2019, 08.08.2019-െല 118/2019, 20.08.2019-െല

128/2019  ന��  ഉ�ര�കള�സരി�് ഫിസി�്,  െകമി�ി എ�ിവയിേലെത�ി�െമാ�്

�ഖ�വിഷയമായി പഠി� ബി�ദ�ം ഫിസി��  സയ�സി�� ബി.എഡ്.ബി�ദ���വെര

എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി��  സയ�സ് ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  �റെ��വി�  227/16

വി�ാപന �കാരം മതിയായ േയാഗ�തയായി പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 227/16  വി�ാപന �കാര�� എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി��  സയ�സ് ത�ികയിേല�്

ഫിസി�്,  െകമി�ി എ�ിവയിേലെത�ി�െമാ�ി�  ബി�ദ�ം ഫിസി��  സയ�സി��

ബി.എഡ്.  ബി�ദ���വെര സ��ാ� ഉ�ര��ായി�ം ഉേദ�ാഗാ��ികെള �����ികയി�

ഉ�െ���ാ��ം �ടി�ാ��് വിളി�ാ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കഴി� ഏ� വ�ഷമായി എ�്.എസ്.എ.ഫിസി��  സയ�സ് േയാഗ�ത�മായി ബ�െ��്

നിലനി��� അനി�ിതത�ം പരിഹരി��തിന് ��ൈക എ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി.(�നിയ�) മലയാളം റാ�് ലി�്

4888. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിവിധ ഹയ� െസ��റി ��കളി� മലയാളം ഭാഷാധ�ാപക�െട (�നിയ� -

സീനിയ�) എ� ഒഴി�കളാണ് നാളി�വെര റിേ�ാ��് െച�ി��ത്; നിലവി� എ� താ��ാലിക

അധ�ാപകരാണ് ഹയ�  െസ��റി ��കളി�  ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�

േസവനമ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ം നീേലശ�രം ഹയ�െസ��റി �ളി� നട� പരീ� �മേ�ട്



4889. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ം നീേലശ�രം ഹയ�െസ��റി �ളി�  അ��ാപക�െട സഹായേ�ാെട നട� പരീ�

�മേ�ടിെന�റി�� അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�് തി��ിയത് ആരാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത അ��ാപകെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം പരീ�ാ ത�ി�ക�  ഭാവിയി�  ഉ�ാകാതിരി�വാ�  എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശ��

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ഡിേ�ാമ ഇൻ ലാംേഗ�ജ് എഡ�േ�ഷൻ േകാ�് നി��ലാ�ിയ സാഹചര�ം

T 4890.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈഹ���കളി� ഹി�ി,  ഉ��,  അറബി എ�ീ വിഷയ�ളിെല അധ�ാപക��്

േയാഗ�തയായി നി�യി�ി�� ഡിേ�ാമ ഇൻ ലാംേഗ�ജ് എഡ�േ�ഷൻ േകാ�്

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാ�് നി��ലാ�ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിേ�ാമ ഇൻ ലാംേഗ�ജ് എഡ�േ�ഷൻ നി��ലാ�ിയ സാഹചര��ി�  ഉ�� അട���

വിഷയ�ളി�  ബി.എഡ്-  ന് ��ത�  സീ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അ��ാപക ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ

4891. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�് ലി�് കാലഹരണെ�ടാ�  മാസ��  ബാ�ി നി�െ� അ��ജി�ാ �ലംമാ��ിെ�

കാരണം പറ�് അ��ാപക ത�ികകളിെല ഒഴി�കൾ പി എസ് സി-�് റിേ�ാ��് െച�ാ�

കാസ�േഗാഡ് ഡി ഡി ഓഫീസ് അധി�ത�െട നടപടി �ന:പരിേശാധി�ാ�  നടപടിക�

ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) അ��ജി�ാ �ലംമാ�ം ൈവ��തിനാ� ഈ ഒഴി�ക� പി എസ് സി-�് റിേ�ാ��് െച�്

ഉേദ�ാഗാ��ികെള സഹായി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി� ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ടീ�ർമാ�െട ഒഴി�കൾ

4892. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ൈഹ�ൾ വിഭാഗ�ിൽ ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ടീ�ർമാ�െട എ�

ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��ം ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ടീ�ർമാ�െട എ� ഒഴി�കൾ 2019 ഒേ�ാബറിന് േശഷം പി.എസ്.സി.യിേല�് റിേ�ാർ�്

െച�ി��്;

(സി) 2019-20  ൽ വിരമി�� ഒഴി�കൾ പി  .എസ്.സി.  �െട സർ�ലർ �കാരം �തീ�ിത

ഒഴി�കളായി റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ� എ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�െ��ം ഇെ��ിൽ

റിേ�ാർ�് െച�ാ�തിെ� കാരണെമെ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികയിൽ ഗവ.എ�്.എസ്.  നാവായി�ളം,  ഗവ  .എ�്.എസ്.  പകൽ�റി,  ഡയ�്

ആ�ി�ൽ, ഗവ. വി.ആർ.എ�്.എസ്. �ള�ർ, ഗവ .എ�്.എസ്. കിളിമാ�ർ എ�ീ ��കളി�

ഉ� അ�് ഒഴി�കൾ റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ റിേ�ാർ�് െച�ാ�തിെ�

കാരണെമെ��് െവളിെ���ാമ;

(ഇ) 2019-20  ൽ തി�വന��രം ജി�യിൽ നി�ം എ� ൈഹ�ൾ ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ

ടീ�ർമാർ വിരമി��െ��് അറിയി�േമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമനാംഗീകാരം ഓ�ൈലനാ��തി�� നടപടി

4893. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമനാംഗീകാരം ഓ�ൈല�  േപാ���  വഴിയാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  നിയമനാംഗീകാരം ന��വാ�� �മതല ആ��ാണ് ന�കിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് �ളിെല നിയമനാംഗീകാരം ഓ�ൈലനാ��തിന് �േ�ാടിയായി െക.ഇ.ആറി�

പരി�രണം വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

ൈഹ��-ഹയ�െസ��റി ലയനം

4894. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ��-ഹയ�െസ��റി ലയനേ�ാെട സ��ാ�-എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി�

അ��ാപക, അന��ാപക ത�ികക� ��ിേ�� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ത�ികകളാണ് അ�കാരം ��ിേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് േമഖലയി� എ� ത�ികക� ��ിേ��ി വ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ മലയാളം റാ�് ലി�്



4895. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ മലയാളം റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി�  വ�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമന�ളാണ് നട�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല വിവിധ ��കളിലായി ൈഹ�� തല�ി� മലയാളം ഭാഷാധ�ാപക�െട എ�

ഒഴി�കളാണ് നാളി�വെര റിേ�ാ��് െച�ി��െത�ം നിലവി� എ� താ�ാലിക അധ�ാപകരാണ്

ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� േസവനമ��ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�  23.01.2018-െല സ.ഉ.(ൈക)നം.6/2018/െപാ.വി.വ.

ഉ�രവിെല ആ��ല�ം ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�� നിയമന�ൾ�് ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാെയ�ി�  എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�് ��ത ഉ�രവിെ�

ആ��ല�ം ഈ റാ�് ലി�ി�  നി�� നിയമന�ൾ�് ലഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ��ക��� എ�.ഒ.സി.

4896. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ബി.എസ്.സി,  ഐ.സി.എസ്.സി,  സം�ാന സിലബ�ി�  �വ��ി�� സ�കാര�

��ക� എ�ിവ�െട എ�.ഒ.സി.  അേപ� �ാേദശിക വിദ�ാഭ�ാസ ആവശ�ം കണ�ിെല��്

പരിഗണി�ണം എ�് ൈഹേ�ാടതി ഡിവിഷ� ബ�് വിധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മെ��ാ േയാഗ�തക�ം ഉെ��ി�  നിലവി�  അേപ�യി�  പറ�ിരി�� �ല�് ��

ഉെ�� േപരി� എ�.ഒ.സി.  അേപ� നിരസി�വാനാകി�ാെയ�ം ഇത് നടപടി ച����ം

ഭരണഘടന�ം വി��മാെണ�ം േകാടതി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിധി �ലം ഉ�ായി�� �ിതിവിേശഷം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിെനതിെര

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

അധ�യന ദിന�� വീെ���ാ� നടപടി

4897. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തിേ�ാഭ�ം മ�മായി ന�െ�� അധ�യന ദിന��  വീെ����തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ��റ് ���ി ദിന�� ���ിയാ��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അവധി ദിന�െള സംബ�ി�് വ�ാജ സേ�ശം ന�കി ��ികെള�ം ര�ിതാ�െള�ം



ആശ�യിലാ��വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�  കഴി�കെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

4898. �ീ.എം. വി�െസ�്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� വിദ�ാ��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ വള��ാ

ഘടക�� തിര�രി�െകാ�ളള അശാ�ീയമായ �� ഘടനാ ഏകീകരണം ആയതിനാ� അത്

�ണേ��ാ� ഏെറ േദാഷ��ാ�െമ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം വിഭി�മായ തര�ി�ളള ഘടനാ മാ�ം മ�്

സം�ാന�ളി�  പഠി�വാ�  േപാ�� സം�ാനെ� വിദ�ാ��ികെള േദാഷകരമായി

ബാധി�വാ� സാധ�ത�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അത് പരിഹരി�വാ�

എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ക�ീഷ� (േഡാ.േകാ�ാരി) റിേ�ാ��ം ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ം ത�ി�ളള

വലിയ െെവ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത ൈവ�ധ�ം എ�കാരം

മറികട�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകളിെല ന�നതക�

4899. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� വിദ�ാ��ിക�െട ശാരീരിക�ം മാനസിക�മായ വള��

ഘടക�െള തിര�രി�െകാ�� അശാ�ീയമായ �� ഘടനാ ഏകീകരണമായതിനാ� അത്

�ണേ��ാ� ഏെറ േദാഷ��ാ�െമ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം വിഭി�മായ തര�ി�� ഘടനാമാ�ം മ�്

സം�ാന�ളി�  പഠി�വാ�  േപാ�� സം�ാനെ� വിദ�ാ��ികെള േദാഷകരമായി

ബാധി�വാ�  സാധ�തയിെ�;  എ�ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ക�ീഷനായ േഡാ.േകാ�ാരി റിേ�ാ��ം ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ം ത�ി��

വലിയ ൈവ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�കാരം മറികട�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െെവ�ം മ�ല�ിെല ��ക��് അ�വദി� ഫ�്



4900. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഏെത�ാം �ീം �കാരം െെവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഫ�കൾ

അ�വദി�ി�െ��ം അവ ഏെത�ാം സ് ��കളിൽ ആെണ�ം ഓേരാ �ളി�ം അ�വദി�ി�ളള

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ക അ�വദി�ി�ളള ��കളിെല നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ�� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ?

�ചിത�ം, മാലിന�സം�രണം എ�ിവ �� പാഠ�പ�തിയി�

4901. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  പാഠ�പ�തിയി�  �ചിത�ം,  മാലിന�സം�രണം �ട�ിയ വിഷയ��  ഉ�െ���ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� ��ത വിഷയം ഉ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാറികളി� നി�� േ�ാടനം �ലം �ളി��ായ അപകടാവ�

4902. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല പേടന സ��ാ� എ�.പി �ളിന് സമീപം �വ��ി�� നാല് ക�ാറികളി�

നി�� േ�ാടനം �ലം ��  െക�ിട�ിന് വി��  വീണ് അപകടാവ�യി�

ആയിരി��െവ� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അപകടാവ� �ളിെല ��ിക� പഠനം ഉേപ�ി��തിന് കാരണമായി�േ�ാ; എ�ി�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(സി) ��ിക�െട ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�ം �ട� പഠന�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വളളി��് മ�ല�ിെല ��ക��്�ലം വാ��തിന് ഭരണാ�മതി

4903. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ��മായി �ലം ഇ�ാ� ��ക��ം �ല�ിെ� അപര�ാ�ത �ലം ��ി��� ��ക��ം

�ലം വാ��തിന് �േത�ക പാേ�ജ് �പീകരി�െമ�് സം�ാന ബജ�് �സംഗ�ി�

വ��മാ�ിയത് �കാരം വളളി��് മ�ല�ിെല �ധാനെ�� ��ക��് �ലം

വാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�ണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരിന് ലഭി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിേവദന�ിേ��� നടപടിക� ൈവ��തിെ� കാരണം െവളിെ���ാേമാ?

ഹയ�െസ��ഡറി ��കളിെല ലാ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം

4904. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഹയ�െസ��ഡറി ��കളിെല

ലാ�ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി ഏെതാെ� ��ക��ാണ് ഫ�്

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ലാ�കളി� ���ി ���ിയായ ലാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ���ിയാകാ�വ

ഏെതാെ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയാകാ� ലാ�ക�െട ���ി ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�� ഹരിത ക�ാ�സാ�ാ� നടപടി

4905. �ീ.പി.ഉൈബ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��  ഹരിത ക�ാ��കളാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം

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

(ബി) വ�വസായ പരിശീലന വ��ി� കീഴി�� െഎ.ടി.െഎ കളി� ഭി� േശഷി�ാ� ഉപജീവന�ിനായി

നി��ി�� േപ��  േപനക�  ഉപേയാഗി�വാ�  തീ�മാനെമ�� േപാെല വിദ�ാലയ�ളി�ം

�ാ�ിക് േപനക�� പകരം േപ�� േപനക� ഉപേയാഗി�വാ� നി�േദശം ന��േമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

മണ� േശഖരി��തി�ം വിപണനം നട��തി�ം നടപടി

4906. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണലിെ� ലഭ�ത�റ��ലം നി��ാണേമഖലയി� വ�ി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മണലിെ� ലഭ�ത�റ��ലം മണ�വാരി ഉപജീവനം നട�ിവ�ി�� െതാഴിലാളിക�  ക��



�തിസ�ി േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ി�  �ട��യായി ര�് വ�ഷ�ളി��ായ �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി �ഴകളി�ം

ഡാ�കളി�ം സ�കാര� �ല�ളി�െമ�ാം വലിയ േതാതി�  മണ�  അടി�് �ടിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  അടി�് �ടിയി�� മണ�  േശഖരി�ാ�  �ഴകളിേല�ം ഡാ�കളിേല�ം

സംഭരണേശഷി ��ാ� കഴി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) പരി�ിതി�് േകാ�ംത�ാ� വിധ�ി�  നിബ�നക��് വിേധയമായി മണ�

േശഖരി��തി�ം വിപണനം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി മണ�വാര� നടപടി േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വ� ൈകമാറി�ി��തി�� നടപടി�മ��

4907. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഒ� വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം �േത�ക േ�ാജ�ിനായി മെ�ാ� വ��ിന്

ൈകമാ��തിന് റവന� വ��ിെ� നടപടി�മം ���ിയാ��തി� അന�മായ കാലതാമസം

േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ� ൈകമാറി കി�ാ�� വ�ഷ��െട കാലതാമസം കാരണം വിവിധ വ��ക�െട ഒ�നവധി

പ�തിക�  �ട�ിേ�ാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ആധാ� അധി�ിത �ണി�് ത�േ�� പ�തി

4908. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആധാ� അധി�ിത �ണി�് ത�േ�� നട�ാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

റവന� േരഖകളിെല പിശ�ക� തി��ാ� നടപടി

4909. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്



േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� േരഖകളിെല വ� വിവര�ി�ം ഉടമക�െട േപരി�ം ഉ�ായി�� പിശ�ക�

തി���തി�േവ�ി െപാ�ജന��  സമ��ി� അേപ�കളി�  തി�മാനം െെകെ�ാ�ാ�

എ� അേപ�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി�  ഒ� വ�ഷ�ിേലെറ പഴ��� എ� അേപ�ക��് എ�തിെ� ജി�തിരി��

കണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ പരിേശാധി�് സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

റവന� േരഖകളി� സംഭവി� പിശക് തി���തിന് നടപടി

4910. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� റീസ�േ� ഉേദ�ാ��െട അനാ� െകാേ�ാ മന:���േമാ റവന� േരഖകളിെല വ�

വിവര�ി�ം ഉടമക�െട േപരി�ം പിശ�ക�  കട����തായി സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� േരഖകളി�  ത��േടത�ാ� കാരണ�ളാ�  സംഭവി� പിശക് തി���തിനായി

ന��� അേപ�കളി�  തീ�മാനെമ���തിന് വ�ഷ��  കാലതാമസമാ��ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അേപ�ക� പരിേശാധി�് സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി� വിഭജനം

4911. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി� വിഭജി�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് സ��ാരിന് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആരാണ് നിേവദനം ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�മാലി വിേ�ജ് ഓഫീസ് �പീകരണം

4912. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല െകാ�ി താ��ി�െ�� തീരേദശ പ�ായ�ായ െച�ാനെ�

നിവാസിക��് വിേ�ജ് സംബ�മായ ആവശ����് േനരി�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� പരിഹാരമായി നി�േ�ശി�െ�� ക�മാലി വിേ�ജ് ഓഫീസ് �പീകരണ�ിനായി

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് എം.എ�.എ  27.6.2019  �  സമ��ി� ക�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��ക�െട�ം താ��ക�െട�ം വിഭജനം

4913. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ��ക�െട�ം താ��ക�െട�ം വിഭജന�ിെ� ആവശ�കത ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം വിേ��ക�ം താ��ക�ം വിഭജി��തി�� െ�ാേ�ാസലാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത കേ��ം തട��തിന് നിയമം

4914. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േതാ��മി ഉ�െ�െട��വയിെല കേ����  തട��തി�ം കേ�റിയ �മി

തിരിെക�ിടി��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ത�ാറാ�� േകരള ലാ�് �ാബിംഗ് െ�ാഹിബിഷ� ബി�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ�

വ��മാ�േമാ;

(സി) ലാ�് �ാബിംഗ് െ�ാഹിബിഷ� ബി�ിെ� �ധാന വ�വ�ക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പാ��ാലാവധി കഴി�ം പാ�വ�വ�ക�  ലംഘി�ം ൈകവശം വ�ിരി�� �മി തിരി�

പിടി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സ��ാ� �മിയിെല അനധി�ത കേ��ം തട��തിന്

�പീകരി� ജാ�ത ��ാ�ക�െട �വ��നം ഫല�ദമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

ആരാധനാലയ��, വായനശാലക�, സാം�ാരിക �ാപന�� എ�ിവ� െെകവശം വ�ിരി��

സ��ാ� �മി�െട വിവരം



4915. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ��

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ആരാധനാലയ��, വായനശാലക�, സാം�ാരിക �ാപന��  എ�ിവ�

െെകവശം വ�ിരി�� സ��ാ� �മി�െട വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ �മി പതി�ന�കി ബാ�ി �മി സ��ാ�  ഏെ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

പാ��മി�െട പ�യം റ�ാ��

4916. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ിയി� പാ��മിയി� വ�വ�ക� ലംഘി�് നി��ാണം നട�ിയ പാ��മി�െട പ�യം റ�ാ�ി

�മി സ��ാരിേല�് ക�െക�വാ� ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ��ിയി�  പ�യ�മിയി�  വീട് ഒഴിെക�� നി��ാണ �വ��ന���് നിേരാധനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖല�െട തക���ം വിളക�െട വിലയിടി�ം �ളയം �ഷി �മി ഇ�ാതാ�ിയ�ം �ലം

��ി��� ഇ��ിയിെല �ടിേയ� ക�ഷകെര ��ത നിേരാധനം എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ഉ�രവ് അടിയ�രമായി പി�വലി�് ക�ഷകെര ��ി��ി�  നി�ം ര�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി നഗര�ിെല തീര�േദശ�ളി��വ��് പ�യം

4917. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗര�ിെല പ�ാളം,  ഷ��ഖ�രം,  വ�തല തീര�േദശ�ളി�  ദശാ��ളായി

�ിരതാമസമാ�ിയിരി��വ��് പ�യം ന���തി�ളള നടപടി�െട നിജ�ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യം ന���തി� േനരി�� തടസ�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ം െവ�് വിേ�ജിെല ��ംബ���് പ�യം



4918. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം താ��ി�  െകാ�ം െവ�് വിേ�ജി�  �തിരപറ�് �ശാന�ിന് സമീപം സ��ാ�

�റേ�ാ�ി�ം �ള�ാടകം േദവസ�ം �റേ�ാ�ി�ം െെക�ള�ര ആ��റ�ട്-കേ�ലിവയ�

സ��ാ� �റേ�ാ�ി�ം വ�ഷ�ളായി താമസി�് വ�� ��ംബ���് പ�യം ന���തി�ളള

എ� അേപ�ക� പരിഗണനയി�െ��് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�മാലി മ�ല�ി� പ�യം ലഭ�മാ�ാ� അേപ�ക�

4919. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അ�മാലി,  പാറ�ടവ്,  കാലടി,  മ��, ക���ി,

മ��,  അ�ം�ഴ,  മലയാ��, �റ��  എ�ീ വിേ��കളി�  പ�യം ലഭ�മാ�ിയവ�െട േപ�ം

വിലാസ�ം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി മ�ല�ി�  ഇനി പ�യം ലഭ�മാ�ാ�  എ� അേപ�ക�  ബാ�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ; ഇവ��് എ�് പ�യം ന�കാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് നഗരസഭയിെല താണാവ് രാജീവ് നഗറിെല ��ംബ���് പ�യം

4920. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നഗരസഭയിെല താണാവി�� രാജീവ് നഗറി�  വ�ഷ�ളായി താമസി�വ��

പതിനാല് ��ംബ���് പ�യം അ�വദി�ണെമ� മ�ഷ�വകാശ ക�ീഷെ� ഉ�രവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ന���തിന് സാേ�തിക തട�ം നിലനി���േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് എ�േ��് പ�യം ന�കാ� കഴി�െമ� കാര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി താ��ി� �രി�� െത�ം�റി വിേ�ജ്, �ീ ഓ .എൽ. േജാസിന് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

T 4921.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി താ��ി� �രി�� െത�ം�റി വിേ�ജ്, ഓലിയാ�റം വീ�ി� �ീ. ഒ.എ�. േജാസിെ�

ൈകവശ�ിൽ ഇരി���ം റിേ�ാ��കളി�  ഇടവഴി �റേ�ാ�് എ�് കാണി�ി���മായ

സ�േ�  218/3െല �മി�് പ�യം ലഭി��തിനാ�� അേപ�യി�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാര�ി �ാമപ�ായ�ി�  നി�ം എ�.ഓ.സി.  അട��� ��വ�  േരഖക�ം



നി�േ�ശാ�സരണം സമ��ി�ി�ം ഇനി�ം പ�യം ഇഷ� െച�ി�ി�ാ�തിനാ�  കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ി പ�യം ന���തി�� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

���ഴ വിേ�ജിെല ഹി��ാ�് �േദശ�ളി� പ�യം പതി�് ന���തിന് നടപടി

4922. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ���ഴ വിേ�ജി�  �റ് കണ�ിനാ�ക�  പ�യ�ി� േവ�ി

അേപ� ന�ി കാ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 27-7-2011- െല സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം �രഹിത��് വീട് വ�് താമസി�വാ� പതിന �്

െസ�് �മി�് മാ�മാണ് പ�യം ന�ി വ��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 1964-  െല �മി പതിവ് ച��ളി�  2014-�  വ��ിയി�� േഭദഗതി �കാരം ഹി��ാ�്

�േദശ�ളി�  നാല് ഏ��  �ലം വെര കാ�ഷിക ആവശ����് പതി�് െകാ��ാെമ�

വ�വ� നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ര�ി�  2014-െല േഭദഗതി �കാരം ഹി��ാ�് ഏരിയ ആയ ���ഴയി�ം കാ�ഷിക

ആവശ����് നാല് ഏ�� �മി വെര പതി� െകാ���തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

നാഗേ�രിമന വാ�േദവ� ന�തിരി�െട ��ംബ�ിന് കിട�ാടം

4923. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  എ.എ�. വാ�േദവ�  ന�തിരി,  നാഗേ�രിമന,  അ��,  െപ��ാ��  എ�യാ�

തി�വന��രം ജി�യി� ൈത�ാട് വിേ�ജിെല 63 െസ�് �ലം ലഭി�വാനായി ആവശ�െ��

റവന� വ��ിെല  80383/U1/96  ന��  ഫയലിേ��  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �പരി�രണ നിയമ�ി�േശഷം ��വ� �മി�ം ന�െ�� �ീ.എ.എ�. വാ�േദവ� ന�തിരി�െട

��ംബ�ിന് ഏെത�ി�ം പ�തിയി�െ���ി കിട�ാടം ലഭ�മാ�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

മ�ാ��ാട് മ�ല�ിെല പ�യവിതരണം

4924. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016,2017,2018 എ�ീ വ�ഷ�ളി� മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� പ�യ�ിനായി

എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ ; ഇതി� എ� േപ��് പ�യം ന�കിെയ�ം

ഇനി എ� േപ��് പ�യം ന�കാ��് എ�തിെ��ം വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�� വിശദവിവരം



ന��േമാ?

രാമ����ി� താമസി��വ��് പ�യം

4925. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  േകാ��േറഷെ�  1-� ഡിവിഷനി�െ�� രാമ����ി�  (വ�ാ�പാടം കെ�യിന�

െട�മിലി� സമീപം)  150  വ�ഷ�ിേലെറയായി താമസി��  5  ��ംബ���് പ�യം

ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ�യി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�യം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ളയ ധനസഹായം

4926. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018�ം  2019���ായ �ളയ�ി� പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വീ�ക��്

���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നാശ ന���ായി��്; ഇവ�െട വിവരം �േത�കമായി വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നാശന���ായ എ� േപ��് എ� �പ വീതം ധനസഹായം ന�കിയി��്;ഇനി

എ� േപ��് എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കാ� ബാ�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസം

4927. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-� സം�ാന��ായ മഹാ�ളയ�ി� എ� േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�;

(ബി) വ�വകക�ം മ�ം ന�െ�� ഓേരാ����ം വിവിധ ഇന�ളി� ന�കിയ �ക�െട കണ�ം,

േപര് വിവര�ം മ�ലം തിരി�് ന��േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസമായ ന�പരിഹാര�ക

4928. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 � സം�ാന��ായ �ളയ�ി� എ�േപ��് ജീവഹാനി സംഭവി�;

(ബി) വ�വകക�ം മ�ം ന�െ�� വകയി� നാളി�വെര എ�േപ��് എ� �പ വീതം ആ�െ�ാെ�

ന�പരിഹാര�ക ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ����ം വിവിധ ഇന�ളി� ന�കിയ �ക�െട കണ�ം േപര് വിവര�ം മ�ലം തിരി�്



ലഭ�മാ�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല പരി�ിതി ആഘാത പഠനം

4929. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018, 2019 വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� ക��� മ�ല�ി� ഏെത�ാം

വിേ��കളി� പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നട�ിയ പഠന�ിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിെ� വിേ�ജ്

തിരി�� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വാസേയാഗ�മ� എ�് കെ��ിയ �ല�ളി�� ജന��െട �നരധിവാസം

സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� വീ�ക��് ന�പരിഹാരം

4930. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  തക�� വീ�ക��്,  വീടിെ��ം വീ�സാധന��െട�ം �ല��ിെ�

അടി�ാന�ി�  ന�പരിഹാരം ന���ത് സംബ�ി�് ജി�ാ കള��മാരി�  നി�ം

അ�ീ�ക� ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത അ�ീ�കളിേ��  സ��ാ�  മാ��നി�േ�ശ��  ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത

മാ��നി�േ�ശ��െട വിശദാംശം നൽ�േമാ?

�ളയാന�രം വീട് ന�െ��വ��� ധനസഹായം

4931. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� �ളയ�ി�ം കാലവ�ഷ�ി�ം വീട് ന�െ��വ��� ധനസഹായം ന�കി

ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി� എ��ത��ാണ് ധനസഹായം ന�കി �ട�ിയത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  നി�ം ഇത് സംബ�ി� കള��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിേ�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട നവീകരണം

4932. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാലവ�ഷെ��തിയി� തക�� േറാ�ക� നവീകരി��തി�� എെ��ാം നിബ�നകളാണ്

നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ; ��ത ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പല �ാമീണ േറാ�ക�ം തക��ത് �ന�നി��ി�േ�ാ�  ആ�നിക രീതിയി�  നി��ാണം

നട��തിന് ഈ ഉ�രവ് തട�മാെണ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലവ�ഷ�ി�  തക�� േറാ�ക��് �യിേനജ് നി��ി��തി�ം മഴെവ��ി�  നി�്

സംര�ണ�ിനായി ഫി�ിംഗ് നട��തി�ം �തിയ േറാ�ക� േകാ��ീ�് െച��തി�മായി

േക� സ��ാരി� സ��ദം െച��ാേമാ;

(ഡി) ആയത് സംബ�ി�് േക� സ��ാരി� സമ��ി� അേപ��െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�രയി� �ളയെ��തി�് ന�പരിഹാരം

4933. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�ിെല �ളയെ��തിയി�ം 2019-െല െവ�െ�ാ��ി�ം മാേവലി�ര താ��ി�

വീ�ക� ന�െ�� എ� േപ��് എ� �പ ന�പരിഹാരം ന�കിയി�െ��് വിേ�ജ് തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വീ�ക�െട നാശന�ം,  വ�വകക�, �ഷിനാശം �ട�ിയ നാശന�ം സംഭവി�വ��് ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം ന�കിയ �ക�ം വിശദമാ�േമാ?

2018െല �ളയ�ി� പാല�ാട് II വിേ�ജി� ഉ�ായി�ളള നാശന���

4934. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല �ളയ�ി� പാല�ാട് II വിേ�ജി� ���മായി വീട് ന�െ��വ�, ഭാഗികമായി വീട്

തക��വ� എ�ിവ�െട എ�ം േവ�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-െല �ളയ�ി� പാല�ാട് II വിേ�ജി� സ��ാ� വക െപാ��ത�ക��് എെ��ാം

നാശന��� ഉ�ായി; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട്  II  വിേ�ജിെന �ളയബാധിത വിേ�ജായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഒഴിവാ�െ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയബാധിത വിേ�ജായി പരിഗണിേ��തിെ� മാനദ���  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിയി�, റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി തീരസംര�ണം

4935. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റിവ�  മാേന�െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗെ���ി

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇവ�െട ജി� തിരി�� കണ�ം ഓേരാ�ി�ം െചലവായ �ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയെ��ട��് നദീ തീര�� വ�ാപകമായി ഇടി� റാ�ിയി� റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�്

ഉപേയാഗെ���ി തീരസംര�ണ�ിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ില�ാടി �ീ േമ�േ�ാവി�, കീഴ് �േ�ാവി� എ�ിവ�് സംര�ണ ഭി�ി

4936. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി �ാമപ�ായ�ി�  പടി�ാ��റിയി�  കട��ി �ഴ�െട

തീര�് മലബാ�  േദവസ�ം േബാ�ഡിന് കീഴി�ളള �ീ േമ�േ�ാവി�, കീഴ് �േ�ാവി�

എ�ിവ�െട �ഴേയാട് േച��� ഭാഗെ� സംര�ണ ഭി�ി ആ�.എം.എഫ്.

ഫ�ി��െ���ി നി��ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല റിവ� മാേനെ��് ���ിക�

4937. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  അടിയ�രമായി ���ിയാേ�� റിവ�  മാേനെ��്

���ിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക��് �ക അ�വദി�ി��്;

ഏെത�ാം ���ിക��് �ക അ�വദി�ി�ി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ി�  നി�� ���ിക��� നീ�ിയിരി�് �ക

എ�യാണ്; ഈ ഫ�ി� നി�് �കെയെ��ി�ം മ�ജി�കളിെല ���ിക� നട�ിലാ�ാ� മാ�ി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ഏ��ം ഒ�വി�  ഇ�ര�ി�  മാ�ി ന�കിയെത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് വഴി നട�ിലാ�� ���ിക��� ച�ം ���ിയത്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��കാരമാേണാ നിലവി� ���ിക� നട�ിലാ�ിവ��ത്;

(ഡി) ���ിയ ച���  അ�സരി�് ഒ� ജി�യിെല ഫ�് മ�് ജി�ക��് മാ�ി ന�കാ�

വ�വ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

പാറ �റേ�ാ�് ൈകേ���ിെനതിെര നടപടി

4938. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള ലാ�് ക�സ�വ�സി ആ�് �കാരം പാറ �റേ�ാ�് ൈകേ���ിെനതിെര നടപടി

സ�ീകരി��തിന് തഹസി�ദാ��് അധികാര�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് െസ��  �കാരമാണ്

�റേ�ാ�ി� പാറ െപാ�ി��തിന് പിഴ ഈടാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) തഹസി�ദാ�െട ഇ�ാര��ി�� നടപടി�മ�ിെനതിെര അ�ീ�  ന�കാേമാ;  എ�ി�

ആ��ാണ് അ�ീ� ന�േക�ത്; ബ�െ�� െസ�� ഉ�െ�െട വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തഹസി�ദാ�െട നടപടിയി� പിഴവ് ഉെ��് വ�കി� തഹസി�ദാ��് എതിരായി േപാലീസ്

േകസ്,  േ�ാസിക�ഷ� �ട�ിയ നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ; ഉെ��ി� സം�ാന�്

2017  -�ത�  എ� േക�കളി�  സ��ാ�  േ�ാസിക�ഷന് അ�മതി ന�കിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ആറ�ള വിമാന�ാവള പ�തി�ായി സ�കാര� വ��ി വാ�ിയ �മി

4939. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ള വിമാന�ാവള പ�തി�ായി സ�കാര� വ��ി വാ�ിയ  293  ഏ��  �മി

മി��മിയാെണ�് കാണി�് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി ഏെ���� സംബ�ി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട േ� നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഈ േ� ഉ�രവിെനതിെര േകാഴേ�രി താ��് ലാ�് േബാ�ഡ് ൈഹേ�ാടതിെയ

സമീപി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) ഈ േകസി�  ൈഹേ�ാടതിെയ സമീപി�വാ�� കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഹാരിസ�സ് െെകവശം വ�ിരി�� �മി തിരി�പിടി��തിന് നടപടി

4940. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�സ് െെകവശം വ�ിരി�� �മി തിരി�പിടി��തിനായി സിവി�  േകാടതിെയ

സമീപി�വാ�  െെഹേ�ാടതി�ം ��ീംേകാടതി�ം ഉ�രവായതിെ� അടി�ാന�ി�

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

(ബി) സിവി�  േകാടതിയി�  േക�് നട��തിന് റവന� വ��ി�  �േത�ക െസ�

�പീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ?

ചാ��� മ�ല�ിെല പളളി� മ�ടി�ാലം നി��ാണം



4941. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല നി��ി� പളളി� മ�ടി�ാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��

�ലെമ��് സംബ�ി� നടപടികളിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �തിയ അെെല�െമ�് െ��്

അ��നാധികാരിയി� നി�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാലം നി��ി��തിനാവശ�മായ �മിയി��െ�� ഇ�പ�ിേയഴ് െസ�് നിലം

ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി േതടിയി�േ�ാെയ�ം ��ത നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�

എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

� പതിവ് ച���

4942. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് � പതിവ് ച���  ഏ��ം അവസാനമായി േഭദഗതി െച�ത് എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  � പതിവ് ച��ളിെല േഭദഗതി നി�േ�ശം സ��ാ�  പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം

ഉെ��ി� ��ത േഭദഗതി നി�േ�ശം ഏത് വ��ിെ� പരിഗണനയിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ലാ�് റവന� േബാ�ഡ് ജി�ാതല ക�ി�ിക�

4943. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് റവന� േബാ�ഡിെ� ഘടന�ം �വ��ന�ം എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ��മായി ബ�െ�� ക�ി�ിക�  എ�ാ ജി�കളി�ം നിലവി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാതല ക�ി�ി�െട �പവ��രണ�ിെ� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജി�ാതല ക�ി�ിക�െട �മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാട് ഖാദി �ണി�ിന് റവന� �ലം അ�വദി�ാ� നടപടി

4944. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  പ���  ഖാദി െസ�റിെ� കീഴി�  ��ാട് �വ��ി�� ഖാദി

�ണി�ിന് റവന� �ലം അ�വദി���മായി ബ�െ�� �േ�ാസലിെ� നിലവി�� �ിതി



എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േ�ാസ�  നിലവി�  റവന� വ��ിെ� ഏത് ഓഫീസിലാണ് ഉ�െത�ം �ട�നടപടി

എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ�ര മ�ല�ിെല �റേ�ാ�് �മി

4945. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  �റേ�ാ�് �മി എവിെടെയ�ാമാ��െത�ം

ഓേരാ�ിെ��ം വി�ീ��ം എ�െയ�ം സ�േ� ന�� സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��ന പരിധി

4946. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ വിതരണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ� േവ�ി ഇരി�ാല�ടയി� അ�വദി� ലാ�ഡ്

ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��നപരിധിയി�  ����രം താ��് ഉ�െ��ി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല ��ത� �േദശ��ം ഉ�െ��� ����രം താ��് ��ത

ലാ�ഡ് ൈ�ബ�ണലിെ� �വ��ന പരിധിയി�  ഉ�െ����തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക�

4947. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ലാ�ഡ് ടിബ�ണ�  വഴി നട�� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ിബ�ണലിന് ��ാെക ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േ�ാ�  എ�

ഫയ�ക��ായി��െവ�ം ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� ആരംഭി�വ എ�െയ�ം,  ആയതി�

എ� ഫയ�കളിേ��  തീ��്ക�ി�ക��ായി എ�ം ആയ� വഴി എ� േപ��്

പ�യ��/�യസ��ിഫി��ക� വിതരണം െച� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  സം�ാന�് എ� ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക�

ഉ�ായി��െവ�ം ഇവ�െട �വ��നം െമ�െ���ാനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ കാലയളവി� എ� ലാ�ഡ് �ിബ�ണ�ക� ��തായി �വ��നം �ട�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?



ക��� മ�ല�ി� വിതരണം െച� �ളയ ധനസഹായം

4948. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  ക��� മ�ല�ി�  പതിനായിരം �പ വീതം ധനസഹായം

ന���തിന് എ� ആ�കെള കെ��ിയി��്;  ഇതി�  ക�ാ�കളി�  കഴി�വ�  എ�;

ബ�വീ�കളി�  കഴി�വ�  എ�;  മ�് അ�ഹതെ��വ�  എ�;  വിേ�ജ് തിരി�് കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� കെ��ിയവരി�  എ� ആ�ക��് ഇ�വെര ധനസഹായം വിതരണം െച�;

ഇനി എ� ആ�ക��് ധനസഹായം വിതരണം െച�ാ��്;

(സി) ധനസഹായം യഥാസമയം വിതരണം െച��തി�  കാലതാമസം േനരി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിന് കാരണെമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� നാശന�ം സംഭവി�വ��് ആല�� മ�ല�ി� അ�വദി� �രിതാശ�ാസ ധനസഹായം

4949. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െല �ളയ�ി� ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല വീ�കളി� െവളളം കയറി എ�

േപ��് നാശന��ം �രിത�ം ഉ�ായി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപ��് �രിതാശ�ാസ ധനസഹായം അ�വദി�് ന�കിയി��്;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ന:നി��ാണം

4950. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� �ളയ�ി�ം കാലവ�ഷ�ി�ം തക�� േറാ�ക�ം പാല��ം

�ന:നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക �ര�നിവാരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് കള��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത �ക ഈ ���ിക��ായി അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

�ളയെ��തിയി� തക�� വീ�ക�



4951. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018 ആഗ�ി��ായ �ളയെ��തിയി� എ� വീ�ക� ���മായി തക��

എ�തിെ� ജി�തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� വീ�ക� �ന�നി��ി� എ�തിെ� ജി�തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ��ാ� അ�വദി� �ക എ�യാണ് എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാ�് അൈസ�െമ�് െ�ഷ�� തഹസി�ദാ� ഓഫീ�ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം

4952. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് അൈസ�െമ�് െ�ഷ�� തഹസി�ദാ� ഓഫീ�ക��് സ��മായി വാഹനം, ക����,

േഫാേ�ാേകാ�ി െമഷീ� �ട�ിയ സൗകര��� ഇെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഓഫീ�കളിെല ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ം �ൗത� മേസാണിക് ഹാ�

4953. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം താ��ി� എസ്.പി.  ഓഫീസിന് സമീപം �ിതിെച�� �ൗത� മേസാണിക് ഹാ�

റവന� വ��ിെ� ഉടമ�തയിലാേണാ;  ഉടമ�ത സംബ�ി�് ത���േളാ സിവി�

വ�വഹാര�േളാ നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ക�� ജി�യിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം

4954. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വി�തി�ം ജനസംഖ��ം ��ത�� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  വിഭജി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ക��  ജി�യി�  ഏെത�ാം വിേ��ക�  വിഭജി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം



4955. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട�ിയി�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�ം

ഓേരാ ���ി�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തി

4956. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് സ��മായി �ാ��് വിേ�ജ്

ഓഫീസ് െക�ിട�� നി��ി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�വദി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട��െട നി��ാണ

�േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) അവേശഷി�� വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി െക�ിടം

നി��ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിള�ി� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ്

4957. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല വിള�ി� വിേ�ജ് ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസാ�ി

മാ��തിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിെ� നി��ാണ �മതല ആ��ാെണ�ം ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേ�ജാഫീ�ക�െട നവീകരണം

4958. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിേ�ജാഫീ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �വ��ിക�  ���ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;  േശഷി�� �വ��ിക�

���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?



റവന� വ��് ജീവന�ാ�െട ഡി�ാ��്െമ�് െട�്

4959. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെല ഫീ�ഡ് േജാലിക�  ��ത�ളള വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല�ം താ��്

ഓഫീ�കളിെല�ം ജീവന�ാ��് േജാലി ഭാരം ��തലായതിനാ�  �േമാഷ�  െട�ക��്

ത�ാറാ��തിന് ��ി��് േനരി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ� പരിഗണി�് റവന� വ��ിെല ജീവന�ാ��് ഡി�ാ��്െമ�് െട�് പാ�ാ��തിന്

സാവകാശം അ�വദി� ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) റവന� വ��മായി ബ�െ�� പരീ�ക��് സ��ാ�  അംഗീകരി� ന�കിയി�ളള

മാനദ��കാര�ളള ��ക��  ലഭ�മ�ാ�� കാരണം ജീവന�ാ�  േനരി�� ��ി��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത ��ക�� വിപണിയി� ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) യഥാസമയം െട�ക� പാ�ാകാ�വ��് െട�് പാ�ായേശഷ�ം �േമാഷ� ന�േക�തി�

എ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് പി�വലി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സി.ആ�.പി.സി.,െഎ.പി.സി.,െഎ.ഇ.എ. �ട�ിയ വിഷയ�� ഉ�െ���ി നട�� �ിമിന�

�ഡീഷ��  പരീ� എ�ാ വ�ഷ�ം നട��ി� എ� ആേ�പം റവന� വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�.എ�.ബി.  ബി�ദം േനടിയ റവന� വ��ിെല ജീവന�ാെര െ�ാേമാഷന് േവ�ി

പരിഗണി�േ�ാ� �ിമിന� �ഡീഷ�� െട�ി� പാ�ാകണെമ�ത് ഒഴിവാ�ിയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ജി) എ�എ�.ബി.  �െട സിലബസിലി�ാ� െമഡി�� �റിസ് �ഡ�സ്,  േടാ�ിേ�ാളജി എ�ീ

പരീ�ക�  റവന� വ��ിെല ജീവന�ാ��് മാ�ം നി�ബ�മാ�ിയതിെ� കാരണ��

വിശദമാ�ാേമാ; ആയത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീസ� ത�ിക�ം ഉ�രവാദി���ം

4960. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ത�ിക �േത�ക ത�ികയാ�ി ഉയ���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലിവ�  എ� വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�  ഉ�്;  ജി� തിരി�ളള കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട േജാലിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ�െട േജാലിഭാരം �റ�വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;



വിശദമാ�േമാ?

വ��ല താ��് ഓഫീസിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ിക

4961. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��് ഓഫീസി� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി� �വ��ന �മീകരണാ��ം

ജീവന�ാെര നിയമി��തിന് പകരം ��ത ത�ിക ��ി�് നിയമനം നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  റവന� വ��ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.എസ്.ആ�.ഒ, �ായി വലിയമലയിെല �മി ഏെ����

4962. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലിയമലയിെല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ,  എ�.പി.എസ്.സി എ�ിവ വി�ലീകരി��തിന് �മി

ഏെ����തിന് �റെ��വി� 15.05.2019 െല �ാരംഭ വി�ാപന�ിൽ എ� േഭദഗതികൾ

വ��ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതികൾ ഓേരാ�ം എത് ഗസ�ിലാെണ�ം അതിെ� എസ്.ആ�.ഒ ന�ർ

ഏെതാെ�യാെണ�ം േഭദഗതികൾ എ�ാവശ��ിനാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േനാ�ിഫിേ�ഷ�കൾ മലയാളം ഭാഷയിൽ �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഏെത�ാം

മലയാള പ��ളിൽ �സി�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േനാ�ിഫിേ�ഷെ� മലയാള�ി�� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എൻ.പി.ഒ.എൽ. െ� ��ി�ം നി��ാണ �വ��ന���� നിയ�ണം

4963. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�രയി�� േനവൽ ഫിസി�ൽ ആൻഡ് ഓഷ�ാേനാ�ാഫിക് ലേബാറ�റി (എൻ.പി.ഒ.എൽ)

െ� അതി��ിേയാട് േച��കിട��  25  മീ��  ��ളവി�  നി��ാണ �വ��ന���്

നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ൈകവശ��ായി�� �മി�െട �രിഭാഗ�ം എൻ.പി.ഒ.എൽ.  ന് വി�െകാ��തി� േശഷം

ബാ�ി�� �ല�് നി��ാണ �വ��ന���് നിയ�ണ��ത് ഇവിടെ� ജന�െള

��ി��ിലാ�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഈ നിയ�ണ��  ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



െകാ�ം പ�ായ�ിെല െപാ��ല��െട കേ��ം

4964. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം പ�ായ�ി�  െകാ�ം ടൗണിൽ നി�ം ഒ�ര കിേലാമീ�റി��ിൽ െപാ��ല�ൾ

സ�കാര� വ��ികൾ കേ�റിയത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമലംഘന നടപടികൾ കെ��വാനായി ഒ� സർേ� നട�ി സർ�ാരിെ�

�ല�ൾ തിരി�പിടി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�ായ�ിൽ വിവിധ വ��ക�െട എ� �മി ഉപേയാഗ �ന�മായി കിട���്;

വിശദമാ�േമാ?

തഴ�ര,െവ�ിയാ� വിേ�ജാഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

4965. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര വിേ�ജാഫീസ്,  െവ�ിയാ�  വിേ�ജാഫീസ് എ�ിവ

േശാചനീയാവ�യി�ളള െക�ിട�ിൽ �വ��ി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജാഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െത�ായ േപാ�വരവ് റ�െച�ാ� നടപടി

4966. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല ഇല��  വിേ�ജ് റീസ�േ� േ�ാ�് ന��  10-െല റീസ�േ� ന��
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ന��  ധനനി�യ�കാരം നട�ിയ ൈകമാ�ാധാര�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� പിശക്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആധാരം േപാ�വരവ് െച��തി�േവ�ി സമ��ി� അേപ�യിേ��, പിശകായി

മെ�ാ� ആധാരം ത�ാറാ�ി ആയത് േപാ�വരവ് െച�് ന�കിയതിനാ� ശരിയായ റീസ�േ�

ന�രി�� ആധാരം േപാ�വരവ് െച�ാ�  നി��ാഹമി� എ� മ�പടി അേപ�കന്

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീസ�േ� ന��, ൈകവശം, വി�ീ��ം ആയവ േബാധ�െ��് േപാ�വരവ് െചേ�� ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�െ� അനാ��ലം സംഭവി� െത�ായ േപാ�വരവ് റ�് െചേ�� ഉ�രവാദി�ം

സ��ാരി� നി�ി�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി�െ�� ജീവന�ാ�െട പിഴവ് �ലം സംഭവി� െത�ായ േപാ�വരവ് റ�് െച��തിന്



നിലവി�� തട��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) റീസ�േ� റി�ാ�ഡി�  ജീവന�ാ�െട ���റവ് �ലം സംഭവി�ി�� െത�ായ േപാ�വരവ്

അടിയ�രമായി റ�് െച�േമാ;

(എഫ്) ��ത വിഷയ�ിേ�� അ�� എം.എ�.എ. 2017-� ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� പ�നംതി�

ജി�ാ കള�� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

���-െചന�� െെബ�ാസ് �മി ഏെ����

4967. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല ���-െചന��  െെബ�ാസിനായി �മി ഏെ����

സംബ�ി�് മല�റം കള�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ�����മായി ബ�െ��് ഭരണപരമായ െചല�ക��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലം ഏെ����തി�ം േറാഡ് നി��ാണ�ി�ം േവ�ി�ളള �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ലം ഏെ���� നടപടിക�  അടിയ�രമായി ���ിയാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര താ��് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

4968. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര താ��് ഓഫീസ് െക�ിടം പഴ�േമറിയ�ം �ല പരിമിതിക� ഉ��മാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത താ��് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക

അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത താ��ാഫീസിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ��തിന് �ക

അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�പമംഗലം മ�ല�ി� മതിലക�് റവന� ടവ�

4969. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�പമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി� 2016-17 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� മതിലകെ� �തിയ

റവന� ടവറിെ� �െ�ാ�� �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ; റവന� ടവ�

�ാപി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ബി) റവന� ടവറിെ� നി��ാണം സംബ�ി� ഫയ�  �തഗതിയിലാ��തിന് എെ��ാം

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

ആ��� ��് വിേ�ജ് വിഭജനം

4970. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��� ��് വിേ�ജ് വിഭജി�് കീേ�രി,  �ലയ�ി�ര എ�ീ

വിേ��ക�  �പീകരി��ത് സംബ�ി� ഫയ�  നടപടിക�  ഏ� വ��ിെ�

പരിഗണനയിലാെണ�ം ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് അവസാനം ഉ�ായ തീ�മാനം ഏ� വ��് എ�്

ൈകെ�ാ�െവ�ം തീ�മാനം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തിമിരി വിേ�ജി� പ�യം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

4971. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തിമിരി വിേ�ജി�  മി��മി പതി�് കി�ിയവ�  െെകമാറിയ �മിയി�

താമസി�വ��വ��് പ�യം ലഭി�ാ�ളള നടപടി ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവരി� 80 ശതമാനം േപ��ം പ�യം ന�കിയ �ിതി�് അവേശഷി��വ��് �ടി പ�യം

ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

ഇരി�ിളിയം, േമ��റി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നി��ാണം

4972. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം,  േമ��റി എ�ീ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട

നി��ാണം സംബ�ി�് മല�റം ജി�ാകള�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��� ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  െട�ഡ�  നടപടിക�

ഏ�വെരയായി എ�� വിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

െച��� മ�ല�ി� �ളയബാധിതർ�് ഭവന നി��ാണം



4973. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�ി�  ഉ�ായ മഹാ�ളയ�ി�  െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ���മായി

ഭവനം ന�െ�� എ� േപ��ാണ് ഭവന നി��ാണ�ിന് �ക ന�കിയി�ളളത് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭാഗികമായി തക�� എ� ��ംബ���ാണ് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�ളളത്; വിവരി�ാേമാ;

(സി) ലഭ�മായ�ം നടപടി�മ��  ���ീകരി��മായ എ� അേപ�ക��ാണ് �ക

ന��വാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല വിേ�ജാഫീ�കളിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ

4974. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�ളള ഏെത�ാം വിേ�ജാഫീ�ക��ാണ് അടി�ാന

സൗകര���െട അപര�ാ�ത നിലവി�ളളത്;  സ��മായി െക�ിടമി�ാ� ഏെത�ി�ം

വിേ�ജാഫീസ് നിലവി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��മതി�ം നവീകരി� െക�ിട�ം ആവശ��ളള വിേ�ജാഫീ�ക�  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതി�

ഏെത�ാം വിേ�ജാഫീ�ക��് എ� �ക വീതം എെ��ാം ���ിക�  നട�ിലാ��തിന്

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര�ം ആവശ��ളള മ�് വിേ�ജാഫീ�ക��് �ടി �ക അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ�ളളിയി� മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�്

4975. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി താ��ിെല പല �ധാന ഓഫീ�ക�ം സ�കാര� െക�ിട�ളി� �വ��ി���ം

േദശീയപാത വികസന�ി�േവ�ി �ലം ഏെ���േ�ാ� ഇേ�ാ�ളള മിനി സിവി� േ�ഷ�

െക�ിട�ി� ഒ� ഭാഗം െപാളി�നീ�� സാഹചര���ാ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ലഭ�മായ സ��ാ�  �മിയി�  മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അന�് നി��ി��തി�േവ�ി

ബജ�ി� നി�േ�ശം സമ��ി�ി�ളള�ം ആയതിന് 2019-20 െല ബജ�ി� 20% േടാ�� �ക

അ�വദി�ി�ളള�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇവിെട മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അന�് നി��ി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

മല�റം ജി��് �ളയാന�ര �വ��ന���ായി അ�വദി� �ക



4976. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019െല �ളയാന�ര �വ��ന���ായി മല�റം ജി��് എ� �പ അ�വദി�; അതി�

എ� �പ െചലവഴി�; ഏെത�ാം ഇന���്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  എടവ��ാറ ടൗണി�  ചാലിയ�റം ഗവ�െമ�് �ളിന് ��വശെ�

അപകടാവ�യിലായ െക�ിടം െപാളി�് നീ�ിയതിന് സ��ാ� ന�കിയ സാ��ിക സഹായം

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭി�േശഷി�ാരനായ ഒ� വ��ി�െട ഏക വ�മാന മാ��മായ ��ത െക�ിടം െപാളി�

മാേ��ി വ�തിനാ� അേ�ഹ�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള സാ��ിക സഹായം ന�കാ�

കഴി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴയി� റീസ�െ� ആരംഭി��തി�� നടപടി

4977. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ താ��ിെല ഒ� വിേ�ജി�ം റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�ി� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ഇതി�� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റീസ�െ� ���ിയാ�ാ���ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�  കണ�ിെല��് അടിയ�ിരമായി

റീസ�െ� ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റീ-സ�േ� നടപടിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

4978. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ഡി.െക. �രളി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ഗതിയിലായി�� റീ-സ�േ� �വ��ന�� െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട �നരാരംഭി�ാ�

ഈ സ��ാ� ൈക�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീ-സ�േ� നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) റീ-സ�േ��മായി ബ�െ�� പരാതിക� �തഗതിയി� തീ��ാ�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) റീ-സ�േ� �വ��ന��െട ഏേകാപന�ിനായി ഡയറ�േറ�ി�  �േത�ക സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഇ) റീ-സ�േ� സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�ാ�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക��് കീഴി��



അംഗീ�ത ഏജ�സികെള ഏ��ി��തി�ം അതിെ� േമ�േനാ��ം അ�ിമ തീ��ം സ�േ�

വ��ി� നി�ി�മാ��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല റീ സ�േ� നടപടിക�

4979. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  റീ സ�േ� നടപടിക�  ���ിയാ�ാ� എ� താ��ക�െ��്

െവളിെ���ാേമാ; അവ ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) െെവ�ം താ��ി� നട� വ�� റീ സ�േ� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െെവ��് അ�വദി�െ�� റീ സ�േ� ഓഫീസ് എ� �ത�  �വ��നം

ആരംഭി�െമ�്അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െെവ�ം താ��ിെല റീ സ�േ� �വ��ന�� ത�രിതെ���ാ� േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ാ� മ�ല�ിെല റീസ�േ� നടപടിക�

4980. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി�  റീസ�േ� നടപടിക�

ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി�  റീസ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല റീസ�േ� നടപടിക�  എ��ം േവഗം ���ീകരി�വാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റീസ�േ� നടപടി സ�കാര� േമഖല�് െെകമാറാ�� തീ�മാനം

4981. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട റീസ�േ� ���ിയാ�� ���ി സ�കാര� േമഖല�് െെകമാറാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനെമ��ത് എ�െകാ�ാെണ�ളള കാര��� വിശദീകരി�ാേമാ?

റീസ�േ� നടപടിക�



4982. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�േ� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) റീസ�േ� സംബ�ി� പരാതിക��് ശാശ�തപരിഹാരം കാ��തിന് റവന�-സ�േ� വ��ക�െട

�വ��ന�ി�  ഏേകാപനം േവണെമ� നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

നി�േ�ശ�ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

റീസ�െ� റി�ാ��ക� ലഭ�മാകാ�ത് �ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�

4983. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റീസ�െ� ���ിയാ�ാ� വിേ��കളി�  റി�ാ��ക�ം െ��ക�ം

ലഭ�മ�ാ�� �ലം ഉ�ാ�� ഭരണപരമായ ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി�� പരിഹാരമായി എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� റീ-സ�േ� നടപടിക�

4984. �ീ.സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീ-സ�േ� നടപടിക� എ� ശതമാനം ���ിയാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ി റീ-സ�േ� നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) റീ-സ�േ� നടപടിക��ായി ഡിജി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി

�റം കരാ� ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല വിേ��കളിെല റീസ�െ� നടപടിക�

4985. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി�  റീസ�െ� നടപടിക�

���ിയായി��്;  ഇനി ഏെത�ാം വിേ��ക�  റീസ�െ� ���ിയാ�ാ�

ബാ�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) റീസ�െ��െട അടി�ാന�ി�� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് യഥാസമയം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ വിേ��കളി�ം റീസ�െ� നടപടിക� അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല നിയമനം

4986. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നിലവി� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക� ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� എ� എ�ം എേ�ാ� റിേ�ാ��് െച�ാ� സാധി�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല െസ��് േ�ഡ് സ�േ�യ� ത�ികയി� നട� ��നിയമന��

പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി� നി�ം ആേണാ നിക�ിയി�ളളത് എ�ം േമ��ടി നിയമന��

�ിരം നിയമന�ളാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന നട�ിയ നിയമന���് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

നിലവി�ളള ഒഴി�ക��് �ട��ാ�മതി േവണെമ� സാേ�തികത�ം വ��മാ�ാേമാ?

സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ിെല ഒഴി�ക�

4987. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ി�  എ�.ഡ��.എ.  വിഭാഗ�ി�െ�� ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാ;

എ�ിൽ എ� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 31.10.2019 അടി�ാന�ി� 6 മാസ�ി� ��തലായി എ� എ�.ഡ��.എ. ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ി� െസ��് േ�ഡ് സ�േ�യ��് 31.10.2019 അടി�ാനമാ�ി

സിനിേയാരി�ി ലി�് �കാരം എ� േപ� ഉ�െ��ി��്; ഇതി� നി�ം വ��് വി� േപായ എ�

േപരാണ് ഉ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�കാരം വ� ഒഴി�ക� സ�േ�യ� േ�ഡ് 2 പി.എസ്.സി. റാ�് പ�ികയി� നി�ം നിയമനം

ലഭി�ാ� അർഹമാേണാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ഹ�ീ പ�തി

4988. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് നട�ിലാ�� �ഹ�ീ പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ട

നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ി�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) �ഹ�ീ പ�തി�മായി ബ�െ��് മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം എ� അേപ�ക�

നാളി�വെര ലഭ�മായി��്;

(സി) ��ത അേപ�കളി�േമ� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� വിഹിതം അ�വദി�വാ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� വളവനാ�� �മി

4989. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ആല�ഴ ജി�യിെല വളവനാ�� �മി സ��ാ�

ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഏ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി� ൈകമാ� വ�വ�ക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത വ�വിെ� വില നി�യി�് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിന് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ്

4990. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിെ� ൈകവശ�ളള എറണാ�ളം മൈറ� ൈ�വിെല  18

ഏ��  �മിയി�  3500  േകാടി �പ �ട�ി �ഹത് പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�െമ�്

2019-20 െല ബ�ജ�് �സംഗ�ി� ��ാവി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന വാ� പ�തി

4991. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�ം ഇതര ധനകാര� �ാപന��ം ഇട�രം വ�മാന�ാ��് അ�ാപ�മായിരിെ�,

സ��ം ഭവനെമ� അവ�െട സ��ം സാ�ാ��രി��തിന് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന

�� കാല�ളിെല േപാെല ഭവന വാ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാഷണ� ഹൗസിംഗ് െെഫനാ�സ് േകാ��േറഷ�, നബാ�ഡ് �ട�ിയ ധനകാര�

�ാപന�ളി�  നിേ�ാ ഭവന രംഗ� വിേദശ ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ �റ� പലിശ�്

വാ�െയ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെന ഏ�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



െെലഫ് മിഷ� പ�തി �കാര�� �മി ഏെ����

4992. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ജി�കളി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം �ാ�ക� നി��ി��തിന് ഭവന നി��ാണ

േബാ�ഡിേ�തട��� �മി ഏെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിെ� മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട ��ാം ഘ�െ� നി��ാണ �വ��ന��  ഭവന നി��ാണ

േബാ�ഡിെന ഏ��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം എ�ാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി മ�ല�ി� ഹൗസിങ് േബാ�ഡിെ� വ��ിംഗ് വിമ�സ് േഹാ�ൽ

4993. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹൗസിങ് േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  എവിെടെയാെ�യാണ് വ��ിംഗ്

വിമ�സ് േഹാ��ക� ഉ�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റാ�ി താ��ി�  ഹൗസിങ് േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  എ� �ല��് എ�ം എ�

വ�ഷമായി ഈ �ലം ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ� െെകവശം ഇരി�� എ�ം ഇവിെട എെ��ി�ം

പ�തി വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) നിരവധി സ��ാ�  ഓഫീ�ക�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം ഉ� റാ�ി താ��ി� വ��ിംഗ്

വിമ�സ് േഹാ�� ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഹൗസിങ് േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  ഇൗ �ല�് വ��ിംഗ് വിമ�സ് േഹാ��

നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� നൽ�േമാ?

�ഹ�ീ പ�തി

4994. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി�് ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന വിജയകരമായി

നട�ിലാ�ി വ��ം ര�് ല�ം �പ സ��ാ�  സ�ിഡി�ം ഒ� ല�ം �പ വീതം

ഉപേഭാ�ാവിേ��ം േ�ാ�സ�െട�ം വിഹിത�ം േച��് നാല് ല�ം �പ െചല� വ��

വീ�ക�  നി��ി���ം തിരി�ടവ് ഇ�ാ��മായ �ഹ�ീ പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ�

വീ�ക� നി��ി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം വീ�ക� നി��ി��തിനായി എ� അേപ�ക� നിലവി��്; 2019-20

കാലയളവി�  ഈ പ�തി�െട സ�ിഡി�ായി എ�് �കയാണ് ബ�ജ�ി�



ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട സ�ിഡി �ക നാല് ല�ം �പയായി ഉയ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ി� നി��ിതിേക��ിെ� ഭവന സ��യം

4995. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന

നി��ിതിേക�ം നി��ി�� ഭവന സ��യ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��യ നി��ാണം െെവ��തിെ� കാരണ��  വ��മാ�ാേമാ;  നി��ാണ

�വ��ന�� എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് �നഃസംഘടന

4996. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 29.03.2019  �  ചീഫ് െസ��റി�െട അ���തയി�  �ടിയ വ��് െസ��റിമാ�െട

േയാഗ�ി�  ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡിെ��ം,  ഭവനനി��ാണ വ��ിെ��ം �സ�ി

ഇ�ാതായതിനാ�  അവ നി��ലാ��ത് പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് ന��വാ�

പി.ആ�്.എ.ആ�.ഡി. �ി�സി�� െസ��റിെയ�ം ഭവനനി��ാണ വ��് അഡീഷണ� ചീഫ്

െസ��റിെയ�ം �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് നി��ലാ�വാ� സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� വാ�ാ പ�തികേളാ തനത് നി��ാണപ�തികേളാ ഇ�ാെത നി��ീവാവ�യി�

�ട�� േബാ�ഡ് �നസംഘടി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെന എെ�ാെ� �മതലകളാണ് ഏ�പി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

���ി�റ മ�ല�ി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �ലം

4997. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�റ മ�ല�ി�  ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ഉടമ�തയി�  എ� �ലം

ഉപേയാഗി�ാെത നിലവി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ�െട വിശദാംശം വിേ�ജ് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) അവിെട എെ��ാം പ�തികളാണ് േബാ�ഡ് വിഭാവനം െച��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹൗസിംഗ് വ��ിെല നിയമന രീതി

4998. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹൗസിംഗ്  (െട�ി��  െസ�) വ��ി�  എ� ത�ികകളാണ് അ�വദി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെല നിയമനരീതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വ��ി�  േജാലിയി�  �േവശി�� ജീവന�ാ��് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ലഭി��തിന്

അവസരമി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഹൗസിംഗ് ക�ീഷണ� വ��ിെല ഒഴി�കളി� പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം നട��തിന് ��്

ഏത് വ��ി� നി�ാണ് നിയമനം നട�ി വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് �ല�് േ�ാജ�്

4999. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗര�ിെ� �ദയഭാഗെ� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക വാണിജ� �ാധാന��ളള

�ല�് എെ��ി�ം േ�ാജ�് നട�ാ��തിന് ആേലാചി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ല�് അ�േയാജ�മായ വാണിജ� സ��യം ഉൾെ�െട��വ നി��ി��തിന്

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

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം മ��സ��ി� വ��ിയ �റവ്

5000. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം മ��സ��ി� �റ� വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം �േത�കയിനം മ����� �റ� വ��േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇ� സംബ�ി�്

വ��തല പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �വ��നം

5001. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏ�വ�ഷം വെര�� കട�ളാണ് ഇേ�ാ� ക�ീഷെ� പരിഗണനയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന

എ� �ക�� വാ�കളിലാണ് തീ��് ഉ�ായി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ിഷെ� ആ��ല�ം ലഭി��തി�� നിബ�ന��

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് സ�ിഡി ഇന�ി� മെ��

5002. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എം. വി�െസ�്

,, 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) �� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് ഫിഷറീസ് വ��്

വഴി സ�ിഡി ഇന�ി�  മെ�� ന�കാ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  മെ�� സ�ിഡി ഇന�ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭീമമായ �ടി�ിക

വ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ��ത സ�ിഡി ഇന�ി�  �ടി�ിക

വ��ാ�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ� വ��ിയ �ടി�ിക സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

തീരേദശ അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് കി�ബി പ�തിക�

5003. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. �േകഷ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി കി�ബി വഴി നട�ിലാ��തിന്

ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�ക�െട നി��ാണ�ി�� പ�തിെയ�റി�ം ഏെത�ാം ഹാ�ബ�കളാണ്

കി�ബി ഫ�പേയാഗി�് നി��ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിന് േക�സ��ാരി� നി�് സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം



ന�കാേമാ;

(ഡി) നീ�കര മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ആഴം ��ാ�� പ�തിെയ�റി�ം

പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ��റയി�  നി��ി�� ഓഫ് േഷാ�  േ��് വാ�റിെന�റി�ം

അറിയി�ാേമാ;

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െെലഫ് ജാ��ക�

5004. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര��െട ഭാഗമായി മ��െ�ാഴിലാളിക��് േജാലിയി�  ഏ�െ��േ�ാ�  ധരി�ാ�

ലഭ�മാ�ിയ െെലഫ് ജാ��ക�  ധരി�് േജാലി െച�ാ�  കഴിയിെ�� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ധരി�് അ�പം സമയം കഴി�ാ�ട� ശ�ാസതട�ം അ�ഭവെ��െമ�ം �ടാെത വല വലി�

കയ�ാനട�ം ഇ� തട�മാ�ം എ� കാര��ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) �ലപരിമിതി കാരണം പര�രാഗത മ��ബ�ന വ��ളി�  �ര�ാ ഉപകരണ��

െകാ�േപാകാ� മ��െ�ാഴിലാളിക� മടി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ളി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മ��ബ�ന�ിേല�െ��ിരി��വ��ം ആ�ിത��ം ന�� സഹായ��

5005. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് മ��ബ�ന െതാഴിലി� ഏ�െ��

വരെവ എ� െതാഴിലാളിക� മരണെ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ര�ി�  മരണെ��ി��വ�െട ആ�ിതരായ ��ംബ���് എെ��ാം സഹായ��

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക� അപകട�ി�െ��ാ� അവ��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ�

തല�ി� നി�ം ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�നയാന��, വല, മ�് ഉപകരണ�� എ�ിവ�് ഇ�ഷ�റ�സ്

5006. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നയാന���ം, വല, മ�് ഉപകരണ�� എ�ിവ�ളള ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമി� ഏ�

സമയ�ം േചരാ�  പ�േമാ;  പണം അട�ാ�� സൗകര�ം വ��് ഒ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിനാ�� അേപ� േഫാറ�� എവിെടയാണ് ലഭി��ത്;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��ത �ീമി�  എ� യാന��  രജി��  െച�് പണമട�ി��്;

സം�ാന�് ഇ�വെര ആെക എ� വ��� �ീമി� അംഗ�ളായി��്; വ��മാ�ാേമാ?

മഹ �ഴലി�ാ�് �ല��ായ നാശന���

5007. �ീ.െ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) മഹ �ഴലി�ാ�ിെ��ം അ��ല��ായ കടലാ�മണ�ിെ��ം ഫലമായി സം�ാനെ�

തീരേദശേമഖലയി� വ�ാപകമായ നാശന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�കാര�ളള നാശന��ളാണ് സംഭവി�െത�ം ആയ� വഴി എ� �ക�െട

നാശന�ം സംഭവി�െവ�ം എ� �ക ധനസഹായമായി ന�കിെയ�ം എ�േപ��് ആയതിെ�

�േയാജനം ലഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് െകാ�ി മ�ല�ിെല തീര�േദശ�ളി�  ഉ�ായ നാശന���

എെ�ാെ�യാെണ�ം എ� �ക�െട നാശന�ം സംഭവി�െവ�ം എെ�ാെ� സഹായ��

സ��ാ� ന�കിെയ�ം എ�േപ��് ആയതിെ� �ണം ലഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ളയ ര�ാ�വ��നം നട�ിയ മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ന�പരിഹാരം

5008. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�ിെല മഹാ�ളയ�ി�  െച���  മ�ല�ി�  ര�ാ�വ��നം നട�ിയ

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േബാ�ക��ം എ�ജി�ക��ം േക�പാ�ക�  സംഭവി�് ന���

ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ിനായി വ��് തല�ി� എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  എ� അേപ�ക��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�െ��ം ഇനി എ�േപ��്

ന��വാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��് ന�പരിഹാരം ന��വാ��ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

5009. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എം. നൗഷാദ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െച��ം വ��മായ �ള�ളി�ം പാടേശഖര�ളി�ം

മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് മ���ഷി വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ മ�����െള ഉ�ാദി�ി��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�നാട� മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �തിയ ഉ�നാട� മ��ഭവ�ക� �ാപി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി� നവീകരണ പ�തിക�

5010. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി�  നട�� നവീകരണ

പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇതി� ���ീകരി�ാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആെക എ� �കയാണ് ��ത നവീകരണ പ�തിക��ായി െചലവഴി��െത�്

അറിയി�േമാ?

ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി� �റിസം പ�തി

5011. �ീ.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) ���ി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി ഫിഷ് ഫാമി�  ഒ� �റിസം പ�തി

നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  വിശദാംശം അറിയി�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ര�ി�  ഒ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക��് ൈസ�ി�

5012. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �� വിദ�ാ��ികളായ ��ിക��് ൈസ�ി� ന��� പ�തിയി�

ഉ�െ���ി െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല ഏെതാെ� ��കളിലാണ് ൈസ�ി�

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� ��കളി� നി�ാണ് വിദ�ാ��ിക�െട േപ�വിവരം

ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ?



�തിയ�ാടിയി� �തിയ ഐസ് �ാ�്

5013. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല �തിയ�ാടിയി� നിലവി�� ഉപേയാഗ�ന�മായ ഐസ് �ാ�് െപാളി�മാ�ി

�തിയ ഐസ് �ാ�് നി��ി��തിന് പെ�ാ�പത് ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി��െവ�ി�ം ഇ�വെരയായി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� കാലതാമസെമ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

തഴ�ര, െതേ��ര �ാമപ�ായ�കളിെല േറാ�ക��് അ�മതി

5014. �ീ.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 തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല മ�ാലി�േ��ം - നിരവിനാ� േറാഡ്,

െതേ��ര �ാമപ�ായ�ിെല മാലിേവ�  എ�.പി.എസ്-�േ��  ജം�ഷ�  േറാഡ്

എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം അ�വദി� �ക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഭരണ-സാേ�തികാ�മതി�് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാഡ ുക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

5015. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം തീരേദശ േറാഡ ുക�െട അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിനായി തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഫ�് അ�വദി� ��വ�  േറാഡ ുക�ം

ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ���ികളി� ���ിയാ�ാ� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ���ീകരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക�  ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ആയത് എ�േ��്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് േറാ�കൾ

5016. �ീ.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�ി�  ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് അ�വദി� വിവിധ േറാ�ക�െട

നി��ാണം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ���ാവശ�മായ സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) ��ത േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ീകരി��തി�ം

നി��ാണ�ി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െപാഴി��-പ��ി�� േറാഡ് നി��ാണം

5017. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ള��  പ�ായ�ിെല െപാഴി��-പ��ി��  േറാഡ് തക��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

എ�ി� േറാഡ് �ന�നി��ാണ�ിന് എ�് നടപടി സ�ീകരിെ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ാ�  ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം െപാഴി�രിെല വിവിധ ���ിക� എെ����തിന് വി�ഖത

കാണി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ഇതിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല കട�ഭി�ി നി��ാണം

5018. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടി �േദശ�് കട�േ�ാഭം �ലം ഉ�ാ��

വ�ാപക നാശന���  ഒഴിവാ��തിന് കട�ഭി�ി നി��ി�ാ�  2018-19-െല ബ�ജ�ി�

പറ� �കാര�� �ക വിനിേയാഗി�് എെ��ാം ���ിക� നട�ിയി��്; വിശദീകരി�േമാ?

മ���ാമ�ളി��വ��് പ�യ വിതരണം

5019. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം താ��ി�  െകാ�ം െവ�് വിേ�ജി�  ത�േ�രി,  വാടി,  പ�ിേ�ാ�ം എ�ീ

മ���ാമ�ളിെല എ�േപ�െട പ�യ�ി�� അേപ�യാണ് പരിഗണനയി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���് പ�യം ന�കാതിരി��തി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ംബ���് പ�യം ന���തി�� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ി മ�ല�ി� ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ���ിക�



5020. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��മായി

ബ�െ��് െകാ�ി മ�ല�ി�  എ� �ക�െട ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയ ���ികളി�  എ� �ക�െട ഏെത�ാം

���ിക� ���ിയാ�ാ��്; ��ത ���ിക� ���ിയാ�ാ�ളള കാലതാസം എെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളി�  എ� �ക�െട ഏെത�ാം ���ിക��ാണ്

സാേ�തികാ�മതി ന�കാ�ളളത്; ��ത ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി അടിയ�രമായി

ലഭ�മാ�ാ�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി ഏെതാെ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈല��ഡ് പ�തി

5021. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ള�് നി��ാണം ആരംഭി� ൈല��ഡ് പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പ�തി സമയബ�ിതമായി നി��ാണം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖല�െട ആ�നികവ��രണം

5022. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി േമഖലെയ നിലനി���തി�ം അതി�  �വ��ി�� പാവെ�� െതാഴിലാളികെള

സംര�ി��തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയി�  ��ി�ിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�ി�െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) സ�കാര� ഫാ�റിക��് �വ��ന �ലധനമായി ബാ�ക� ന��� �തിയ വാ��െട പലിശ

ഒ� വ�ഷേ��് സ��ാ� ഏെ���െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

േപ��് ��ത സഹായം ന�കി;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�െട ആ�നികവ��രണ�ിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

കാ��ി�ം, കാഷ� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�ം ഇൗ സ��ാ� ന�കിയത്;

(ഇ) ക�വ�ി ഉ����െട െെവവിധ�വ��രണം ല��മി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെതാെ�യാണ്; അത് വിജയ�ദമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴി� ദിന��

5023. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ ക�വ�ി ഫാ�റികളി� 2019 ജ�വരി ഒ�് �ത� ഒേ�ാബ�

��ത് വെര എ� ദിവസെ� െതാഴി� ന���തിന് കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആെക എ� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക� രജി�� െച�ി�െ��ം ആയതിെ�

ജി� തിരി�ളള കണ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ� സ�കാര� ഫാ�റിക� �വ��ി��െവ�ം അവയി� ശരാശരി എ� ദിവസം െതാഴി�

ന���തിന് ഇൗ വ�ഷം കഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ വിഭാഗം ഫാ�റിക��ം ആവശ�മായ േതാ��ി ലഭ�മാ�ി െതാഴിലാളിക��് �തിവ�ഷം

��ി അ�ത് ദിവസെ� െതാഴി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി

5024. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, സജി െചറിയാ�

,, 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) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല േനരി�� ���� പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക�െട ഭാഗമായി

ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ� രാജ��ളി�  നി�ം അസം�ത ക�വ�ി ഇടനില�ാരി�ാെത േനരി�് ഇറ�മതി

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

(സി) േതാ��ി �ാമം പരിഹരി��തിനായി അത��ാദന േശഷി�ളള ക�മാവി� െെതക� ��ത�

�േദശ�ളി� ന� വള���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പര�രാഗത െതാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�ാ� വിധ�ി�  എെ��ാം



ആ�നികവ�കരണമാണ് ഈ േമഖലയി� െകാ�വരാ� സാധി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-11-2019

�േ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�ി��.


