
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 21, വ�ാഴം

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--307]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 6351 �ത� 6453 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 6454 �ത� 6544 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 6545 �ത� 6619 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 6620 �ത� 6657 വെര

േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി ഏെ���ി�� ���ിക�

6351. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�� േറാഡ് ഇ��ാ��� ക�നി േകരള ലിമി�ഡ്

എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നി നാളി�വെര ഏെ���ി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ പി.ഡ��.ഡി. പ�തിക�

6352. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�് സാ��ികവ�ഷെ� ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ

പി.ഡ��.ഡി. പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ന���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�ം,  ഇ�ാര��ി�  ധനകാര� വ��ിെ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ി� �ളയാന�രം നാശം സംഭവി� പാല��



6353. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ഴി� ആഗ�് മാസം ഉ�ായ �ളയം �ലം േറാ�ക��ം പാല���ം

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

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �ന��ാരണ�ിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

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

ന��േമാ;

(ഡി) ഏറനാട് മ�ല�ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക��ം പാല���മാണ് �ളയ�ി�  നാശം

സംഭവി�ത്;  എ�ി�  അവ�െട സമയബ�ിത �ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ് വ��മാ�േമാ?

അപകടരഹിത ഇടനാഴി പ�തി

6354. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അപകടരഹിത ഇടനാഴി പ�തിയി�  ഏെത�ാം രീതിയി�ളള �േദശ�െളയാണ്

ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അപകടരഹിത ഇടനാഴിയി� െച��രിെന ഉ�െ����ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ഉ�രവ് �കാരം െപേ�ാ� പ�്

6355. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി െപേ�ാ�  പ�് ആരംഭി��തിന് ഐ.ആ�.സി.  വ�വ�ക�

എ��തലാണ് ബാധകമാ�ിയി�ളളത്; ഇ�സംബ�ി�് 22.10.19 -ന് െപാ�മരാമ�് വ��്

എെ��ി�ം ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) 22.10.2019-ന് ��പായി സം�ാന�് ആരംഭി� െപേ�ാ�  പ�ക��് ഏെത�ാം

മാനദ����് വിേധയമായി�ാണ് എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�ളളത്;

(സി) സം�ാന�് െപേ�ാ�  പ�ക�  ആരംഭി��തിന് ഐ.ആ�.സി.  വ�വ�ക�

ബാധകമാേ��തിെ��്െെഹേ�ാടതി�െട വിധി ഉേ�ാ;  എ�ി� ഇതിെ� അടി�ാന�ി�

സ��ാ� എ�് നിലപാടാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) എ�.ഒ.സി.  ലഭി��തിന്  22.10.2019-െല  GO(Ms)  No.  46/2019/PWD ഉ�രവിന്

��ായി അേപ�ി�വ��് എ�.ഒ.സി. ന���ത് പരിഗണി�േമാ?



�ളയാന�ര നിർ�ാണ പ�തിക�

6356. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��് ഇതിനകം

ഏെ���് നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) �ളയാന�ര നവേകരളം നി��ാണം പരി�ിതി സൗഹാ��പരമായ രീതിയി� നട�ിലാ�വാ�

വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാന��ായ �ളയ�ി� തക�� േദശീയ പാതക�െട �ായിയായ അ����ണിക��്

േവ� പ�തിക� േക� മ�ാലയ�ിെ� വാ�ഷിക പ�തിയി� ഉ�െ���ി അംഗീകാര�ിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട നവീകരണ�ി�� നടപടിക�

6357. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�െട സം�ാന�് 2018, 2019 വ�ഷ�ളി� ഉ�ായി�ളള കന� മഴയി�ം �ളയ�ി�ം

തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഒ� �േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� രീതിയിെല മാ�ം

6358. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര�� �തിയ നി��ാണ���് ആ�നിക നി��ാണ സേ�ത��

ഉപേയാഗി�െമ�് സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി നി��ാണ �വ��ന���് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� നിലവിെല രീതിയി�  മാ�ം

വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



സ��ാരിെ� െപാ�മരാമ�് നയം

6359. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� െപാ�മരാമ�് നയം സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി��തിന്

ആദ�മായാേണാ െപാ�മരാമ�് വ��ിനായി ഒ� നയം സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ െപാ�മരാമ�് നയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ അ��േദശീയ നിലവാര�� നി��ിതികൾ

�ാപി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ? വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല അ����ണിക�  കാര��മമായി നട�ാ��

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

(ഡി) െപാ� മരാമ�് വ��ിെന സംബ�ി�� പരാതിക�  അറിയി��തി�ം ആയത്

പരിഹരി��തി��� സംവിധാനം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

െെപ�ക തനിമയി� െസ�േ�റിയ�് മ�ിരം

6360. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�ിെ� �ധാന മ�ിരം െെപ�ക തനിമ നിലനി��ി �ന��ീകരി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ��ത നി��ാണ �മതല ഏ�ി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിന് െെപ�ക നി��ാണ േജാലികളി� �ാവീണ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ നി��ാണ �വ��ന��െട െമാ�ം അട�� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ?

െട�� നടപടികളിെല �താര�ത

6361. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െട�� നടപടികളി�

�താര�ത ഉറ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



അ�മാലി മിനി സിവി�േ�ഷനിെല ലി�് നി��ാണം

6362. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�മാലി മിനി സിവി� േ�ഷനി� ലി�് �ാപി��തി�ം

�ാ�േ�ാമ�  �ാപി�് ൈവദ�തി കണ��  ന���തിേല�മായി എ� �പ�െട

ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി കി�ിയി�് ഇേ�ാ� എ� മാസം പി�ി�െവ�ം ��ത ���ി

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

���ീകരി�ാ� നിലവി�� തട��� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കി�ഴി� ���ിക� വ��ിെല �മതല�ാ� �തിമാസ അവേലാകന േയാഗം

േച�േ�ാ�  ച�� െച�ാ�േ�ാ;  വീ�ക�  പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി അന�മായി നീ��തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് ഏെത�ി�ം ഘ��ി� ഉ�ത

ഉേദ�ാഗ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ വിഷയ�ി�  ഉേദ�ാഗ��  ൈകെ�ാ�

നടപടി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റ�്ഹൗ�ക�െട നിലവാരം

6363. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, പി.െക. ശശി

,, എം. �േകഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

റ�്ഹൗ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തി�ം സ�കാര�വ��ിക�  ൈകവശം വ�ി��വ�ം

പാ��ിന് ന�കിയി��വ�ം സ��ാരിേല�് തിരി�പിടി��തി�ം നട�ിയ

�വ��ന�ിെ� ഫലം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  റ�്ഹൗ�ക�െട അ���പണിക��ം വിവിധ നി��ാണ ���ിക��ം

മാ�കാ റ�്ഹൗ�കളായി ഉയ���തി�ം െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�ളള എ�ാ റ�്ഹൗ�ക�ം �വ��ന�മമാേണാ;  �വ��നം നില�ി�ളളവ

ഏെത�ാമാണ്; അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈദനംദിന െചല�ക��ം ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം മ� ആ��ല���ം ന���തി�ം

ആവശ�മായ വ�മാനം ലഭി�� റ�് ഹൗ�ക�  ഏെത�ാമാെണ� വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;



(ഇ) സ��ാരിെ� �വ��ന���ാവശ�മായ േസവന��  ന��� റ�് ഹൗ�ക�ം

സാ��ികഭ�ത ഉറ�വ���വ�ം നിലനി��ിെകാ�് മ�ളളവ സ��ാരിെ� അംഗീകാര�ളള

ഏജ�സിക�, സഹകരണ�ാപന��, ��ംബ�ീക�  എ�ിവെര കരാറടി�ാന�ി�

നട�ി��മതലേയ��ി��ത് �ണകരമാ�േമാ;  അ� സംബ�ി� ആേലാചനക�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കി�ബിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിെ� മാനദ�ം

6364. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാ�ക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  നവീകരി��തിന്

കി�ബിയി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി��തിന് േറാ�ക���ായിരിേ�� നീളം, വീതി എ�ിവ

സംബ�ി�് കി�ബി നി�േ�ശി�� മാനദ���ം മ�് വ�വ�ക�ം എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട വീതി സംബ�ി�് കി�ബി നി�േ�ശി�� ക�ശനമായ വ�വ�ക�  �ലം

ജനസാ�മായ േകരള�ിെല �ാമീണ േമഖലയിെല േറാ�ക��് കി�ബി സഹായം ലഭി�ാ�

സാഹചര�ം നിലനി�� എ� വ�ത സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�

കി�ബി സഹായം ലഭി�ാ� സാധ�തയി�ാ� �ാമീണ േമഖലകളിെല പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക�

ആ�നിക രീതിയി�  നവീകരി�ാ�  അടിയ�രമായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.�ി.പി േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

6365. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.�ി.പി പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനാണ് അ�മതി ന�കിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇതിനകം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െക.എസ്.�ി.പി പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

േകരള െെഹേവ െ�ാ��� ആ�്

6366. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

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



രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പി.ഡ��.ഡി േറാ�കളി� കാ�നട യാ��ാ��ം,  െെസ�ി� യാ�ിക��ം

�ര�ിതമായ പാത ഒ���തിന് േകരള െെഹേവ െ�ാ���  ആ�് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ി� പകരം നിയമനി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�.എ�്, പി.ഡ��.ഡി േറാ�കളി� നിലവി�ളള �ലം കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

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

ഹി� െെഹേവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

6367. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിെ� ഭാഗമായി നി��ി�� ഹി� െെഹേവ�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളി�  എ� കിേലാമീ��  �ര�ിലാണ് ഇേ�ാ�  ഹി�  െെഹേവ

���ീകരി�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ� കിേലാമീ�� �ര�ി� ഏെതാെ� നിേയാജക മ�ല�ളി�െടയാണ്

ഹി� െെഹേവ കട�േപാ��െത�ം എ� കിേലാമീ�� �ര�ിലാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� പ��് മീ�� വീതി ലഭ�മായ എ� കിേലാമീ�� �രമാണ് നിലവി�ളളത്;

(ഇ) നിലവി� അ�കിേലാമീ�� �ര�ി� പ��് മീ�� ലഭ�മാെണ�ി� െട�� നടപടി ആരംഭി�്

���ി �ട�ാെമ�ിരിെ� ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  �ലം ലഭ�മായ �േദശ�ളിെല

ഡി.പി.ആ� സമ��ി��തി� കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

േറാഡിെല തടസ�ൾ കെ��ാൻ നടപടി

6368. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളി�  ഗതാഗത തട�ം ��ി�� ഇല�ിക് േപാ�ക�, �ാ�സ്

േഫാ�മ�ക�, സ�കാര� വ��ിക�  നിേ�പി�ിരി�� നി��ാണ സാമ�ിക�, �ട�ിയവ

യഥാസമയം കെ��ി നീ�ം െച�് അപകട�� ഒഴിവാ��തിന് നിലവി�� സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� ഗതാഗത തട��� സംബ�ി� പരാതിക� ലഭി�ാ�ടെനേയാ അതി� �േ�ാ

േവഗ�ി� കെ��ി നീ�ം െച��തി�ം വ��ി� ഒ� ��ാഡ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറാഡപകട��  �റ��തി�ം േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി�ം കാ�നടയാ��ാ��് മതിയായ

സൗകര�ം ഉറ�വ���തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�ാമീണ പാതക� ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

6369. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�ളള േറാ�ക�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ����തിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�കളി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി� ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിേ�ത�ാ� �ധാന �ാമീണ പാതക� പി.ഡ��.ഡി �േഖന ഒ��വണ

നവീകരി�് ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� ഏെ����തി�� നടപടി�മ��

6370. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ����തി�� നടപടി�മ��

എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം �ാമീണ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ണെമ�

ആവശ�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം േറാ�ക� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �ാമീണ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ണെമ�് ആവശ�െ��ാ�

ആയത് പരിഗണി�� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

േറാ�ക� േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി

6371. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക� േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േറാ�കളി�  �ര�ാ സംവിധാനം നട�ിലാ�ി അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ടി.പി.  േറാ�കളി�  ഉപേയാഗി�� നി��ാണ സാമ�ിക�െട �ണനിലവാരം

സംബ�ി� െട�ക� പണി �ല�് തെ� ലാ�ക� സ�മാ�ി ഉറ�് വ���തി��

സംവിധാന�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാനം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ ���ിയി�ം

െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



േറാ�കളിെല അപകട സാധ�ത �ടിയ രീതിയി�� ഹ�ക�

6372. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�ിെ� പല നിര�കളി�ം അശാ�ീയ�ം അപകട സാധ�ത

�ടിയ�മായ രീതിയി� ഹ�ക� �ാപി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി േറാ�കളി�  ഹ�് �ാപി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ�ം വ�വ�

െച�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തല�ിെ� ഘടന�ം ���തി�ം ഒ�ം പരിഗണി�ാെത ഹ�ക�  നി��ി��ത്

നിയ�ി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാഹന�ളിെല െെ�വ�മാ��് ഹ�ക�  െപ��് തിരി�റി�� തര�ി�  െെസ�

േബാ��ക�ം േറാഡ് മാ��ിം�ം നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജ��� സഹായേ�ാെട നി��ി�� േറാ�ക�

T 6373.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  �നർനി��ി��തിന് ജ���  സഹായം

ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം �ക ലഭി�ത് ഏെത�ാം േറാ�ക��ാെണ�ം അ�കാരം എ� �ക

വീതമാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േറാ�കളി� ��ിലി�ി മാ��തിന് അ�മതി

6374. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�കളി� ��ിലി�ി മാ��തിന് വിവിധ വ��ക� െക�ിെവ�� പണം ഉപേയാഗി�് ���ി

നട��തിന് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;

(ബി) അ�രം ���ിക��് െക�ിെവ� �കയി�  പരിമിതെ���ി ���ി െട��  െച�ാ�

ബ�െ�� എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ��് അധികാരം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി ജ�മ� വികസന ബാ�് വാ�

6375. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി ജ�മ� വികസന ബാ�് വാ�യി� നി�്

േറാഡ് നവീകരി��തിന് എ� �പയാണ് വിനിേയാഗി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് നവീകരി��തി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�ം �ളയ�ി�  തക��

േറാ�ക�  മാ�മാേണാ നവീകരി�ക എ�ം �ളയ�ി�  തക�� പ�ായ�് േറാ�ക�

�ന�നി��ി��തിന് ഈ ഫ�് ഉപേയാഗെ���േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം,  ���, പാല�ാട്,  ഇ��ി,  േകാ�യം,  പ�നംതി�,  തി�വന��രം ജി�കളിെല

േറാ�കളാേണാ ജ��� വികസന ബാ�് ന�കിയ വാ� ഉപേയാഗി� നവീകരി�ക എ�ത്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  �ളയ�ി�ം അ�ാെത�ം തക��് ദയനീയാവ�യി�ളള�ം നവീകരണം

അനിവാര�മായി�ളള�മായ മലബാ�  ജി�കളിെല േറാ�ക��് ഇ�രം ഫ�ക�

ഉപേയാഗി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ജ��� വികസന ബാ�് വാ� �ടാെത �ളയാന�രം േറാ�ക� ന�ാ��തി� മേ�െത�ാം

വാ�ക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���� േറാ�ക�

6376. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�  ഏെ����തി�� നടപടി�മം എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളിെല കേ����

6377. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളിെല െെകേ����  ഒഴി�ി��തിന്

നിലവി� �മതല ന�കിയി��ത് ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സംവിധാനം ഫല�ദമായി �വ��ി�ാ�തിനാ� െപാ�മരാമ�് പാതേയാര�ളിെല

അനധി�ത െെകേ���� വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത െെകേ���� ഒഴി�ി��തിന് ജി�ക�േതാ�ം �േത�ക ടീ�കെള സ�മാ�ി ഒഴി�ി��

നടപടിക� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാ��ര��ായി പ�തിക�

6378. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട�� വ��ി�വ�� ��തരമായ സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് �ര��ായി െപാ�മരാമ�് വ��് നിലവി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജം�ഷ�ക�  വികസി�ി��തിെ��ം െമ�െ����തിെ��ം ഭാഗമായി ഇൗ വ�ഷം

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�േമാ?

തീരേദശപാത ���ീകരി��തിന് നടപടിക�

6379. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശപാത സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പാത�െട നി��ാണ�ിനായി ഇനി�ം �മി ഏെ���വാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി ലഭ�മായി�ളള �ല�ളി�  ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത പാത

നി��ാണ�ിെ� എസ്.പി.വി.  ആയി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളത് എ�്

അറിയി�േമാ?

ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട അ����ണി

6380. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഖ�മ�ി�െ��ം മ�ിമാ�െട�ം ചീഫ് വി�ിെ��ം

ഔേദ�ാഗിക വസതിക�െട അ����ണി�ം േമാടിപിടി�ി�ലി�മായി ഇ�വെര എ�് �ക

െചലവഴി�; ഓേരാ വസതി�ം െചലവഴി� �ക �േത�കം �േത�കം ന��േമാ?

േകാതമംഗല�് �തിയ രജിേ�ഷ� േകാം��്

6381. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗല�് �തിയ രജിേ�ഷ�  േകാം��് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി ആണ് നി��ാണ ���ിക� നട��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡി.പി.ആ�. �കാരം എെ��ാം നി��ാണ�ളാണ് �തിയ രജിേ�ഷ�  േകാം��മായി



ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിട��െട ഇല�ിക് ���ിക�

6382. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗം ഏെ���് നി��ാണ

�വ��ന��  നട�ി വ���ം,  നി��ാണം ���ിയാ�ിയ�മായ എ� െക�ിട���്

ഇല�ിക് ���ിക�  നി��ഹി��തി�� ഫ�ിെ� �റ��തായി കെ��ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി�  നി��ാണ�ിലിരി�� െക�ിട�ളി�  ഇല�ി��  ���ി

നി��ഹി��തി�� ഫ�് ലഭ�മാേണാ; ഫ�് ലഭി�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വ��ലയി� പി.ഡ��.ഡി. റ�് ഹൗസ്

6383. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ലയി�  പി.ഡ��.ഡി.  റ�് ഹൗസ് നി��ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റ�് ഹൗസ് നി��ാണനടപടിക� ത�രിതെ���ാേമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള േ��് ക���� േകാ��േറഷെ� �വ��നം

6384. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് ക����  േകാ��േറഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  �വ��നം

��ികരമാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� ഉേ�ശല����  ���േതാതി�  സാ�ാ�കരി��തിന് നിലവി�

സാധി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� വ��കളി�നി�ം െട�ഡ� �ഖാ�ിരം േകാ��േറഷ� ഏെ���� �വ��ിക��്

�റം കരാ� ന�കാ�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �റം കരാ�  ന��േ�ാ�  �റം കരാ�കാര� നട�� വ��ക�െട �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിന് െക.എസ്.സി.സി.  �് സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ��ാ�തല�ി� എെ��ി�ം ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?



െപാ�മരാമ�്, രജിേ�ഷ� വ��കളിെല ത�ികക�

6385. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ി�ം രജിേ�ഷ� വ��ി�മായി

എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി��്; കാ�ഗറി തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം

6386. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ഇല�ി��  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  എ� ഡിവിഷ�ക�

�വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) നിലവിെല ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം വഴി െപാ�മരാമ�് ഇല�ി��  ���ിക�

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� സാധി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിന് ഒ�

െസ��  എ�ിനീയ�  എ� അ�പാതം ��ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

േ��് െെഹേവയിെല േച��ള -കണിയാ�വയ� ഭാഗ�ിെ� �ന��ാരണം

6387. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസൻ�� േറാഡ് ഫ�് പ�തിയി� സാ��ിക പരിമിതി �ലം ഉ�െ���വാ� കഴിയാെത

േപായ തളി�റ�്  -  ഇരി�ി േ��് െെഹേവയിെല േച��ള  -കണിയാ�വയ�  ഭാഗം വീതി��ി

�ന��രി�വാ� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ക��  വിമാന�ാവള�ിേല�ളള �ധാനെ�� ഇൗ േറാഡ് ���മാ�ം

യാ�ാേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എ�.ജി േറാഡിൽ നാ�കാണി �ര�ിെല ഗതാഗത തട�ം

6388. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ��െപാ�ലി�ം മ�ിടി�ിലി�ം െക.എ�.ജി േറാഡിെല  (േകാഴിേ�ാട്-  നില��  -�ഡ�ർ)

നാ�കാണി �ര�ി� എ� ദിവസമാണ് ഗതാഗത തട�ം ഉ�ായത്; വ��മാ�ാേമാ:

(ബി) എ�ാ മഴ�ാല�ം �ര�ി�  മ�ിടി�ി�ം മ�ം കാരണം ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാവാ�േ�ാ;



വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അ��  സം�ാന പാതയായ െക.എ�.ജി േറാഡി�  ഗതാഗത തട�ം ഉ�ായാ�  ബദ�

േറാഡായി �േ�രി-അ��കാപ്-പ��� പാത ഉപേയാഗി�വാനാ�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) േകവലം ഒ�ര കിേലാമീ��  �രം മാ�ം വന�മി�� ഈ േറാഡിെ� സാധ�താ പഠന�ിനായി

തമി�നാട് സ��ാ�മായി ആശയ വിനിമയം നട��തിന് സ��ാ�  ��ൈക എ��േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക�  ആരംഭി��തിന് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ചവറ മ�ല�ിെല പി.ഡ�ി�.ഡി. േറാ�ക�

6389. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചവറ നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ� േറാ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളി�  കി�ബി ഏെ���് നി��ാണം നട��വ ഏെതാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ� ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ

;അതി�  നി��ാണം ���ിയാ�ിയ േറാ�ക�, നി��ാണം ആരംഭി�ാ� േറാ�ക�,

ഭാഗികമായി പണി ���ിയാ�ിയ േറാ�ക�  എ�ിവ ഏെതാെ�െയ�് തരംതിരി�

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� ബാ�ി�ളള േറാ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�വ തടിയി� പറ�്-വ�ം കടവ് േറാഡ്

6390. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി�  കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ�� തടിയി�പറ�്-വ�ംകടവ് േറാഡിെ�

�ര�ം േപ�ം �ന�മീകരി��തിന് േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡ് ഡയറ���് ന�കിയ

E-3521090/M (PWD&R)/19 ന�� ക�ി� എെ��ി�ം ഉ�രവ് േകരള േറാഡ് ഫ�്

േബാ�ഡ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല അ�ാടി�റം-പരിയാ�രം േറാഡിന് ഫ�്

6391. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ാടി�റം-പരിയാ�രം േറാഡിന് നബാ�ഡ്

ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.-xxv  പ�തിയി�  നി�ം ഫ�് അ�വദി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അംഗീകാരം ലഭി��തി�� ശിപാ�ശ നബാ�ഡിേല�്ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� നബാ�ഡിേല�് ന�കിയി�� മ�് ���ിക�െട അട��� സീനിേയാറി�ി പ�ിക�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മാ�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട മ�ര�റ�് ൈബ�ാസ് നി��ാണം

6392. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

അൈല�െമ�് ഓ�ഷന് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ി�  നി�ം അ�മതി

ലഭി��തിന് നിലവി� േനരി�� തട��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 ബജ�ി� ഉ�െ���ിയ ��ത ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് അ�വദി� �കയി�

നി�ം എ� �പ നിലവി� െചലവ് വ�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17-�  �ഖ�ാപി� ടി പ�തി നാളി�വെര നട�ാ�ാ�  സാധി�ാ�ത് സ��ാ�

ഗൗരവമായി എ��േമാ;

(ഡി) േക� മ�ാലയ�ി�  നി�ം അ�മതി ലഭി��തിന് ��കാലാടി�ാന�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

6393. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ഏെത�ാം

േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �പ വീതം അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

േവ�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

6394. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018  െല�ം  2019െല�ം �ളയ�ി�  േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെതാെ�

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളാണ് തക��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയ േറാ�ക�

6395. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ഡി.െക. �രളി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയിെല തീ��ാടന സൗകര���  വ��ി�ി��തി� േവ�ി ശബരിമല പാേ�ജി�

ഉ�െ����തിനായി െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശി� േറാ�ക� ഏെത�ാമായി��;

(ബി) ശബരിമല ഉ�വകാല�ി� ��് ���ി ���ീകരി� മ� �ധാന േറാ�ക�ം അ�ബ�

േറാ�ക�ം ഏെത�ാമായി��; വ��മാ�േമാ?

േവ�ര മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�

6396. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  െല ബജ�ി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം േറാ�ക��് േവ�ര മ�ല�ി�

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േവ�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�ക��് ബജ�ി�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ഇൗ

���ിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അവ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

െമയി� െസ��� േറാഡിെ� നവീകരണ �വ��ിക�

6397. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമയി� െസ��� േറാഡിെ� നവീകരണ ���ിക� എ� ഘ��ളായി നട� വ�� എ�ം

ഓേരാ ഘ���െട�ം നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നവീകരണം നട� �ല�ളിെല പഴയ ഭാഗ�� ശരിയായി സംര�ി�ാ�ത് �ലം അനധി�ത

കേ���� നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഭാഗ��  സംര�ി�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�  നിലനി���തി��



�മതല ന�കിയി��ത് ആ��ാണ്; സംര�ണ�ിനായി അവ� നട�ിയി�� �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ?

ആല�ഴ-ച�നാേ�രി േറാഡ് ���ി�ണി�വാ� നടപടി

6398. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ-ച�നാേ�രി േറാഡ് െവളളം കയറാ� രീതിയി�  ഉയ��ി ���ി�ണി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തി�് എ�് െചലവാണ് �തീ�ി��െത�ം നി��ാണം എ�േ��്

ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡി�ളള ഏെത�ി�ം പാല��  ���ി�ണി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ� പാല�ളാണ് ���ി�ണി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േറാഡി�  ച�നാേ�രിയിെല െപ�� ഭാഗ�ളള ആവണി ക��് അശാ�ീയമായി

നി��ി���ലം ഈ ഭാഗ�് മഴ�ാല�് െവളളെ�ാ���ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) േറാഡ് �ന�നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ഈ ക��് ���ി�ണി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�വയിെല െവടിമറ-അ�ാണി േറാഡ് നി��ാണം

6399. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ആ�വ മ�ല�ിെല ��മേ�രി-ചാല��

തടിയി� പറ�് േറാഡിന് പകരം െവടിമറ-അ�ാണി േറാഡ് എ�് േപര് മാ�ി ന��തിന് ��ത

മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  ന�കിയ അേപ�യി�  എെ��ി�ം ഉ�രവ് സ��ാ�

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഈ അേപ��െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട േറാഡ് നവീകരണം

6400. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട പി.ഡ�ള�.ഡി േറാഡ് നവീകരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നബാ�ഡ് പ�തിയി�  ക��  ജി�യിെല ഏെത�ാം േറാഡ് ���ികളാണ്

പരിഗണി��െത�് െവളിെ���േമാ;



(സി) �ലി���-�റ�ാ�  േറാഡ് നബാ�ഡിെ� സഹായേ�ാെട �ന��രി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇട�ളളി-�വാ��ഴ േറാഡ് നി��ാണം

6401. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇട�ളളി-�വാ��ഴ േറാഡിെ� െട�� നടപടി ���ിയാെയ�ി�ം നി��ാണ ���ിക� ഇനി�ം

ആരംഭി�ി�ി�ാ��ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി�� േറാഡ് ���ിക�

6402. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി�  ഇ�പ�ശതമാനം �ക വകയി��ിയ എെത�ാം േറാ�കളാണ് ആല��

നിേയാജക മ�ല�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

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

ഏെത�ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ വൺ ൈടം െസ�ിൽെമ�ിൽ ഉൾെ���ിയി�� േറാ�കൾ

6403. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ വൺ ൈടം

െസ�ിൽെമ�ി�  ഉൾെ���ി നവീകരണം നട�ിയി�� േറാ�ക�െട വിശദവിവര�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി േറാ�കൾ

6404. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല പി.ഡ��.ഡി �െട അധീനതയിൽ ഉ� േറാ�ക�െട വിശദവിവര��ം

അവ�െട നിലവി�� അവ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളിൽ അടിയ�രമായി �നർനിർ�ിേ��േതാ അെ��ിൽ അ����ണിക�

നടേ��േതാ ആയി�� േറാ�കൾ ഉെ��ിൽ അതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്



സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

മാന�വാടി-ക�� എയ�േപാ��് കണ�ിവി�ി േറാഡ്

T 6405.�ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� എയ�േപാ��മായി ബ�ി�ി��തിന് മാന�വാടിയി� നി�ം എയ�േപാ��് കണ�ിവി�ി

േറാഡ് പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാരി��ി �ത� വിഴി�ം വെര ഔ�� റിംഗ് േറാഡ് നി��ാണം

6406. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാരി��ി �ത� വിഴി�ം വെര ഔ�� റിംഗ് േറാഡ് നി��ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� മീ�� വീതിയിലാണ് വികസി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� വിശദമായ �ാ�ം ഡി.പി.ആ�. ഉം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േറാഡിെ� നി��ാണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ; ��ത ���ി�ായി

എ� �ക അ�വദി�െവ�ം ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

��മ�കടവ് -േപയാട് േറാഡ് സ�ാരേയാഗ�മാ��

6407. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� �ജ�ര �ത� ��മ�കടവ്-േപയാട് വെര�ളള േറാഡ് മാസ�ളായി

സ�ാരേയാഗ�മ�ാെത െപാ�ിെ�ാളി� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡി�  ടാറിംഗ് നട�ി സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് പകരം േറാഡിെല �ഴികൾ

അട�വാൻ മ�ി�തിെ� ഫലമായി െപാടിപടലം �ലം ��  വിദ�ാ��ിക�  ഉ�െ�െട�ളള

വഴിയാ��ാ��ം േറാഡിെ� ഇ�വശ�ളി��ളള ക�വട�ാ��ം ഉ�ാ�� ��ി��്

പരിഹരി�വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് ടാറിംഗ് നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; േറാഡ് എ��ം േവഗം

ടാറിംഗ് നട�ി സ�ാരേയാഗ�മാ�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല േമ��ാലനി��ാണം



6408. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല നി��ി� േമ��ാല�ളായ പ�ം,  �ീകാര�ം,  ഉ��  എ�ിവ�്

േവ�ി�� �ലെമ���െ�െട�� നടപടി�മ�െള�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയാേണാ

��ത പ�തി�് അ�മതി ന�കിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ി�ി�ാെയ�ി� ആയത്എേ��് ന�കാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�് ഏെത�ി�ം രീതിയി�� ക�സ���സി കരാ� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േമ��ാല നി��ാണ പ�തി�് എേ��് �ട�ം �റി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആയതിെ� �ാരംഭ �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�

6409. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണ ���ിക�

നട��ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െട�� െച�് വ��് അവാ�ഡ് െച� �ീക��രം  -  മ�ി� (െപ�വള�പറ�്  -  പാവ��

കടവ് ഭാഗം) േറാഡ്,  മണ�ടവ്  -  �രി�ടവ് േറാഡ്,  കാ��ിക�രം  -  അരിവിള�െപായി�

േറാഡ്, െവ�ാട് - ക�വ�ാ� േറാഡ് എ�ിവ�െട ���ി ആരംഭി�ാെതയിരി�ാ� കാരണം

എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) �ീക��രം ടൗ� നവീകരണ ���ി�െട ഭരണാ�മതി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല േറാഡ് നി��ാണ���ിക�

6410. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-�േശഷം എ�ിെമ�് വ�് പണി ആരംഭി� ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ്

നി��ാണ���ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഏെത�ാം പ�തിക�  ���ീകരി�െവ���

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിെമ�് വ�േശഷം സമയബ�ിതമായി ���ി ���ീകരി�ാ� ഏെത�ി�ം കരാ�കാ�െട

േപരി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ� പ�തിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?



ആ�.ബി.ഡി.സി.െക. തി�വന��രം ജി�യി� ഏെ��� ���ിക�

6411. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ഓഫ് േകരള ലിമി�ഡ്

(ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.)  തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെ���ി�ളള ���ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെ���ി�ളള ���ിക�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  തി�വന��രം ജി�യി�  െറയി�േവ േമ��ാല��െട നി��ാണ�ിന്

�പേരഖ ത�ാറാ�വാ� �മതലെ���ിയി�േ�ാ; അവ ഏെത�ാം?

മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം നി��ാണം

6412. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ��ില�ാടി പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി�് 2018-19-� േക� വാ�ഷിക പ�തി�െട ഭാഗമാ�� പ�ികയി�

അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പാലം നി��ാണ�ിനാ�� �വ��ന�� ത�രിതെ���േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ഒള�� കടവ് പാലം നി��ാണം

6413. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി,  െകായിലാ�ി മ�ല�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�� ഒള��  കടവ് പാല�ിെ�

���ി ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�� കടവ് പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി �മി ഏെ���� നടപടി ഇേ�ാ�

ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പാലം നി��ി��തിനായി എ� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ാണ് സമ��ി�ി��ത്;

(ഡി) പാലം നി��ാണം േവഗ�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉള�� �ൈളഓവ� നി��ാണം



6414. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി നി��ാണം ആരംഭി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�� ഉള��  �ൈളഓവറിെ�

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ൈളഓവറിന് എ� േകാടി �പയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

ഭരണാ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ാ�ളള �ലെമ��് ���ീകരി�ി�േ�ാ;  നി��ാണം എേ�ാ� ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം േകാടിമത പാല�ിെ� ���ിക�

6415. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  എം.സി.  േറാഡിെല േകാടിമത ര�ാം പാല�ിെ� �ാ�, അബ�്െമ�്,

അേ�ാ�് േറാഡ് ���ിക�  ���ിയായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത സാഹചര�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിേനാട് േച��് �റേ�ാ�ി�  താമസി��വ��് �മി ന���തിന്

െപാ�മരാമ�് വ��് എ�നടപടിയാണ് ഇേതവെര സ�ീകരി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല പാല��െട ���ി

6416. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എരേ�ാളി,  �ളിേ�ാളി�ടവ്,  ��ചിറ എ�ീ

പാല��െട ���ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇൗ ���ി

���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല��െട ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല വ�ി��കാവ് പാലം നി��ാണം

6417. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  20% ബജ�് വിഹിതം അ�വദി� മാന�വാടി

മ�ല�ിെല വ�ി��കാവ് പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്അറിയി�േമാ ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മായിെ��ി�  ���ി ന�െ��� �ിതി

ഉ�ാ�േമാ; ഇ�ാര�ം വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വ�ി��കാവ് പാലം പ�തി�് സമയബ�ിതമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ാ�, ആലേ�ാട് പാല��െട നി��ാണം

6418. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�വ�ാ�, ആലേ�ാട് പാല��െട നി��ാണ ���ി

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ പാല��െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ന�കി െട��  വിളി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബജ�് വാല�ം ഒ�ി� ഓേരാ പാല�ി�ം എ� �ക വകയി��ിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ബജ�ി� ആവശ�മായ �ക വകയി��ിയി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ� െെവ��തി�� കാരണം

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

മാേവലി�രയിെല �റനാട് ��ാട് പാലം നി��ാണം

6419. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  എ.ഡി.എസ് .-�  ഉ�െ���ി അ�വദി� �റനാട്

��ാട് പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് നിര�ക�ം പാല��ം വിഭാഗം

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണം ���ീകരി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാലതാമസ�ി�� കാരണം പരിഹരി�് ഇത് ���ീകരി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ക�ം��്കാവ് പാലം നി��ാണം

6420. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല അലന��  �ാമപ�ായ�ിെല ക�ം��്കാവ് പാലം

നി��ാണം സംബ�ി�് ഡി.പി.ആ�.-ഉം എ�ിേമ�ം  2018-19,  2019-20-വ�ഷ�ളി�

ന�കിയി�ം ��ത പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�ി� എ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�് അടിയ�രമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ി�ര-�ടാ� ൈബ�ാസ് നി��ാണം

6421. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ി�ര-�ടാ�  ൈബ�ാസ് േറാഡിെ� നിലവിെല

അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഏെ��� �മി�് ഇനി എ� �ക ന�കാ��്;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഇനി എ� �ക ആവശ���്;  ഇ�സംബ�ി�് എ�ിക��ീവ്

എ�ജിനീയ� െ�േ�ാസ� ചീഫ് എ�ജിനീയ��് അയ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ി�ര-�ടാ�  േറാഡ് നി��ാണ�ി�േവ�ി വ�� �ക അ�വദി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത 966

6422. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  966  -െ� പണി ���ീകരി�വാ�ളള കാലാവധി തീരാ�  മാസ��  മാ�ം

േശഷിേ� ���ിക�  മ�ഗതിയിലാണ് നട��ത് എ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;  എ�ി�  ��ത േറാഡിെ� പണി സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) �േത�കി�് നാ�ക�  -  മ�ാ��ാട് പാല�ാട് േമഖലയിെല ���ിക�  തീ��ം

മ�ഗതിയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ; എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട നിലവിെല�ിതി

6423. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നിര�ക�ം പാല��ം വിഭാഗ�ം,  െക�ിട വിഭാഗ�ം അ�വദി� ���ിക� ഏെത�ാമാണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �ക�െട ���ികളാണ് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�ിരി��െത�് ���ിക�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക� ���ിയാെയ�ം ഏെത�ാം ���ിക� നട�വ��െ��ം

ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് ആരംഭി�വാ�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ���ിയാ�വാ�ളള ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ���ീകരി�വാ�ളള ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�ം ആരംഭി�വാ�ളള

���ിക� േവഗ�ി� ആരംഭി��തി�ം േവ�ി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി മിനി സിവി� േ�ഷ�

6424. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ിയി� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ?

ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷൻ

6425. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബ�ജ�ിൽ ഈരാ�േപ� മിനി സിവി�  േ�ഷൻ നിർ�ാണ�ിന്  5  േകാടി �പ

അ�വദി�ി��തി�  �കാരം ��ത ���ിയിേ�ൽ എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട���  ഉേ�ാ;എ�ി�  ആയ� �ടി

വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

6426. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ി�  താെഴ െകാ��ി�� കി�ബി ���ിക��് സാേ�തിക അ�മതി

ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ; 1) െതാ�ി��ാലം ��് േതാട് (ൈ�സ് ഐ. ഡി

.6962/2016) 2) �ള�ര�് ന���ാ� ��് േറാഡ്  (ൈ�സ് ഐ. ഡി. 4812/2016)

3) മലേയാര ൈഹേവ (��വ -െതാ�ി��ാലം ൈ�സ് ഐ. ഡി. 4758/2017) 4) േചല�ാട്-

വി��ാ��ി-വടകര (ൈ�സ് ഐ. ഡി. 394/2017)

(ബി) േമ� ���ി�െട ഫയ� ഇേ�ാ� ഏത് െസ�നി� ആ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േമ� ���ി�് ഓേരാ െസ�നി�ം ഉ�ായ കാലവിളംബം സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� പാല��



6427. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് മാന��

6428. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് മാന��  പരി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എെ��ാം �തിയ വ�വ�കളാണ് ��ിേ���ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ചീഫ് എ�ജിനീയ� (േറാ�സ്)-ന് ലഭി� ക�ിെല നടപടി

6429. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാഡ് ഡിവിഷ�  േകാ�യം ഓഫീസി�  നി�് േറാ�സ് ചീഫ്

എ�ജിനീയ��് അയ� 08.03.2019 തീയതിയിെല DB21(2)-10984/17 ന�� ക�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത ക�ിേ��  പി.ഡ��.ഡി.  എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 18.03.2019-�  3731/2019/CE  േറാ�സ്  &�ി��സ്)  എ� ന�രി�  ഇ�േവഡ്

(േറാ�സ്)  വിഭാഗ�ിന് ലഭി� തപാ�  �കാര�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയ� സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഫയ� ന��ം ഫയലിെ� നിലവിെല

�ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി �േഖന�� െകാ�ം ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

6430. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട െകാ�ം ജി�യി�  നട�� െപാ�മരാമ�് ���ികളി�

നി��ിവ�ാ� നി�േ�ശി�െ�� ���ിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ���ിക�െട േപ� വിവര�ം നി��ി െവ�ാ� നി�േ�ശം ന�േക�ി വ�തിന്

കാരണ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�കാ�െട നി��രവാദപരമായ സമീപനം �ലം ജി�യി� കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട��

മരാമ�് ���ികളിെല െമ�േ�ാ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി�് നി��ാണ



���ിക� േവഗ�ിലാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

6431. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയി�� െപാ�മരാമ�് ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ ഓേരാ�ി�ം എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) അവയി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) അവേശഷി�� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി��തി��ായ കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അവ�് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ലഭി�ം; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

6432. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

പാല��ം വിഭാഗ�ിെ� കീഴി� ഇ�വെര ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം അവ

ഓേരാ�ിെ��ം അട�� �ക എ�യാെണ�ം വ�ഷം തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മണ��  മ�ല�ി�  നിലവി�  ��ത വിഭാഗ�ിെ� േമ�േനാ��ി�

�േരാഗമി�െകാ�ിരി�� ���ിക�ം അവ�െട എ�ിേമ�് �ക�ം സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ?

ആറ�ള മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

6433. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം ആറ�ള മ�ല�ി� കി�ബി ഫ�പേയാഗി�്

���ീകരി��ം �േരാഗമി���മായ െപാ�മരാമ�് ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല കി�ബി ഫ�പേയാഗി�ളളവ ഒഴിെക മ�് �ധാന െപാ�മരാമ�് ���ിക�

ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

മേ�രി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�



6434. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െ�ഷ��  ഫ�ി�

ഉ�െ���ി പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി മേ�രി മ�ല�ി�നി�ം എ�

െ�ാേ�ാസ�ക�െട എ�ിേമ�ാണ് ലഭി�െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�� ���ിക� ഏെത�ാം; അവ�് എ�േ��് ഭരണാ�മതി

ന�കാ� കഴി�െമ�റിയി�ാേമാ?

പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി േറാഡിെല വി�മേക��ം പാ��ം

6435. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡി� രാമ�ര�് യാ��ാ��് േവ�ി നി��ി��

വി�മേക��ിെ��ം പാ��ിെ��ം നി��ാണം മ�ഗതിയിലായതിനാ�  ��ത നി��ാണം

ത�രിതെ����തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�

6436. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

കീഴി� ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ���ീകരി��മായ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ് എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ഭരണാ�മതി ലഭി��ം ഇേ�ാ�  ���ി നട�വ���മായ പ�തിക�

ഏെതാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� ഭരണാ�മതി ലഭിെ��ി�ം ഇനി�ം ���ി ആരംഭി�ാ� പ�തിക�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ ���ി�െട�ം േപ�ം എ�ിേമ�് �ക�ം പ�തി നിലനി��� പ�ായ�ിെ� േപ�ം

ആരംഭി� വ�ഷ�ം ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� നൽ�േമാ;

(ഇ) ���ി നട�വ�� പ�തിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം എ�ം ഇനി�ം

ആരംഭി�ി�ി�ാ� ���ിക� എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�ം എ�ം അറിയി�േമാ;

(എഫ്) മ�ല�ി�  നട�ാ��തിനായി സമ��ി�ി���ം ഇേ�ാ�  വ��ിെ��ം/സ��ാരിെ��ം

പരിഗണനയി���മായ പ�തിക� ഏെത�ി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െവ�രി��്, മേ�ശ�രം താ��കളി� സ�്ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�



6437. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��സ��ാ�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  അ�വദി� െവ�രി��്,  മേ�ശ�രം താ��കളിെല

പി.ഡ��.ഡി. (േറാ�സ്, �ി�ജസ്, ബി�ഡിം�സ്) സ�് ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷ� ആ�് �കാര�� നടപടിക�

6438. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒറിജിന� ��ാധാരമി�ാെത�ം �ധാനക�ികെള അറിയി�ാെത�ം േമജ� െഷയ�� ക�ിെയ

വിവര�� ധരി�ി�ാെത�ം ഒരാ�െട േപരി� അവകാശം ലഭി���ം സാ�ിക� വ�ാജ�മായ

ആധാരം രജിേ�ഷ�  ആ�് എ�പ�ി��്  -എ �കാരം റ�് െച�ാ�  വ��ിന്

അധികാര�േ�ാ;

(ബി) �ധാന അവകാശിക� �ല�് ഉ�ായി�ം അയാെള അറിയി�ാെത അയാ� �ല�ി� എ�്

ആധാര�ി� എ�തിേ���് ഭാഗാധാരം നട�ിയ നടപടിയി� �ധാനക�ി തെ� ആ��ാണ്

പരാതി ന�േക�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാന ഭാഗാധാര ക�ി കബളി�ി�െ��ക�ം ആധാരം രജിേ�ഷ�  സംബ�ി�് േവ��

അറിവി�ാെത�ം നട�� ഭാഗാധാര���് നിയമപരമായി സാ�ത�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം പരാതിക� പരിഹരി��തി�ം �തി�� പൗര�മാെര കബളി�ി��ത് പരിഹരി�ാ�ം

എ�് പരിഹാരമാണ് നി�േ�ശി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ത�ി�മായി ബ�െ�� വ�ാജ രജിേ�ഷ�ക�

6439. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ത�ി�മായി ബ�െ�� വ�ാജ രജിേ�ഷ�ക� വ��ി�വ��തായ വിവരം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം രജിേ�ഷ�ക��് ഉേദ�ാഗ��ാ�െട സഹായം ലഭി�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വ�ാജമായ രജിേ�ഷ�ക�  തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാം;

വിശദമാ�േമാ?

ആധാരം രജി�� െച�വാ� ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം



6440. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആധാരം രജി��  െച�വാ�  ഇ-�ാ�ിംഗ് സംവിധാനം ���േതാതി�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�  നട�ിലാ�ി

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം ഏ�െ���ിയതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ആയത് സാ�ാ��രി��തിന് സാധി�തായി വിലയി���േ�ാ; അറിയി�േമാ?

മ�ാേ�രി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് വിഭജനം

6441. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാേ�രി സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് വിഭജി�് പ���ിയി� �തിയ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിനായി 247/E3/2017/Taxes ന�� ഫയ� �കാരം ആവശ�െ�� അടിയ�ര

റിേ�ാ��് രജിേ�ഷ� ഇ�െ��� ജനറ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത റിേ�ാ��് സമ��ി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കന�ാ�ള�ര സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

6442. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കന�ാ�ള�ര സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസ് െക�ിട

നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ; ടി നി��ാണ കരാ�

കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

നി�തി വ��ിെ� 32/2018/ടാ�സ് ഇ1 ന��ഫയലിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

6443. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�തി വ��ിെ�  32/2018/ടാ�സ് ഇ1  ന��  ഫയലി�  എ�് തീ�മാനം എ��  ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിേല�് ��ത ഫയ� അയ�േ�ാ� ലഭി� റിമാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 181/2018/ടാ�സ് ഇ1 ന�� ഫയലി� എ�് തീ�മാനം എ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ��ത ഫയ� ധനകാര� വ��ിേല�് അയ�േ�ാ� ലഭി� മ�പടി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഫയ�ക�  പരിേശാധി�േ�ാ�  െമഡി��  റീ ഇേ��്െമ�ം ഐ.എഫ്.എം.എ.  �ം

ത�ി�  ഉ� വ�ത�ാസം മന�ിലാ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

വലിയശാല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ എ�.പി.എസ്.സി �െട വി�ലീകരണ�ിന് �ലം

6444. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് വലിയശാല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ എ�.പി.എസ്.സി �െട വി�ലീകരണ�ിന് �ലം

െപാ�ംവില�് എ���തിെ�റ ഭാഗമായി  15.5.2019  �ത�  നാളി�വെര െന�മ�ാട്

�നിസി�ാലി�ി�െട പരിധിയി�വ�� ഏെത�ാം വിേ��കളി�  നട� രജി��  െച�

വിലയാധാര��െട പക��ക� െന�മ�ാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസി�നി�ം തി�വന��രം

കള�േറ�ിെല െ�ഷ��  തഹസീ�ദാ�, അഡീഷണ�  എ�.എ�െട ഓഫീസിേല�് ന�കി;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആധാര��  ഏെത�ാം തീയതികളി�  എ� എ�ം വീതം നാളി�വെര ന�കിെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) വിലയാധാര�� ലഭ�മാ�ാ� െന�മ�ാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസി�നി�ം േ�ാഡീകരി� ലി�്

ലഭി�ി�േ�ാ; അത് എ�ായി��; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വി��നവില �റ�കാണി�് രജിേ�ഷ� നട�� �വണത

6445. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട �ാ�ക�ം ബ�നില മ�ിര��ം വി��േ�ാ� വില �റ�കാണി�് രജിേ�ഷ� നട��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�

കെ��ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;  ഇതി�  ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത രീതിയി� രജിേ�ഷ� നട�ിയി�ളളത് കെ��ി നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ഇ�രം

�വണതക� തട��തി�ം േവ�ി സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലക�ിെ� �മി �യവി�യം



6446. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ താ��് കിഴ�ംഭാഗം വിേ�ജി� േ�ാ�് 29-� റീ സ�േ� 59 �െ�� 5 ഏ�� 57

െസ�് �ല�� െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം സംര�ിത �ാരകം ആ�വാ��

19/1/17  െല  19/17/CAD  സ��ാ�  ഉ�രവി�േശഷം ടി �മിയി�  മ� �യവി�യ��

രജിേ�ഷ� വ��് െച� ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നടപടിക� നിയമവി��മാെണ�ി� �യവി�യ നടപടിക� റ� െച�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േനമം െറയി�േവ േകാ�ിംഗ് െട�മിനലിെ� വികസനം

6447. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം െറയി�േവ േകാ�ിംഗ് െട�മിനലിെ� വികസന �വ��ന��  ഏ�വെരയാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െട�മിനലിെ� വികസന�ിനായി �ലം ഏെ����  നടപടി�മ��െട ഇേ�ാഴെ�

അവ� എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് െറയി�േവ അധി�ത�മായി

ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� തീ�മാന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) തി�വന��രം-കന�ാ�മാരി പാത ഇര�ി�ി�ലിെ� �ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ ?

അ�മാലി-ശബരി റയി�പാത നി��ാണ �േരാഗതി

6448. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ബ�ജ�കളിലായി ���ി എ�പത് േകാടി �പ അ�വദി�ി�� അ�മാലി-ശബരി

റയി�പാത നി��ാണ പ�തിയി� േക��ം സം�ാന�ം �ല�മായി പ�തി െചലവ് വഹി�ാ�

മാ�േമ �തിയ പ�തി ഏെ���ാ�  കഴി� എ�് െറയി�േവ മ�ാലയം അറിയി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റയി�പാത നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി െറയി�േവ ൈല� കട� േപാ�� ഇട�ളി�

�റ് കണ�ിന് ആ�ക� �മി�െട �യ വി�യം നട�ാ� കഴിയാെത വ�ഷ�ളായി ��ി��്

അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത പ�തി േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ വികസന പ�തികേളാ�� േക� സ��ാ� സമീപനം



6449. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ പ�തിക� യഥാസമയം നട�ിലാ�വാനായി സേത� െറയി�േവ തി�വന��രം,

പാല�ാട് ഡിവിഷ�ക� േച��് എറണാ�ളം ആ�ാനമാ�ി ഒ� െപനി��ലാ�  േസാ�

�പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം ഉ�യി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേ��� േക� �തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസന പ�തികേളാട് േക� സ��ാ�  വിേവചനം

കാണി��െവ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം ഇ��നാഷണ�  �റ�ഖ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം-  കന�ാ�മാരി

ൈലനി�  വിഴി�ം-ബാലരാമ�രം �തിയ േ�ാ�േഗജ് ൈല�  നി��ാണ പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ�ാ�പാടം കെ�യിന� െട�മിന� െറയി�പാത

6450. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�് നി��ി� വ�ാ�പാടം കെ�യിന�  െട�മിനലിേല�ളള

െറയി�പാത�െട �േയാജനം എ�ാവ��ം ലഭ�മാക�� രീതിയി�  വ�ാ�പാടം പളളിേയ�ം

േവളാ��ിേയ�ം ബ�ി�ി�െകാ�് െ�യി�  സ�വീസ് ആരംഭി��തിനായി എം.എ�. എ.

സമ��ി� ക�ി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ാടി�റം ഏ�ക�ി പാല�ിന് സമീപം ഓവ��ി�ജ് നി��ാണം

6451. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാടി�റം ഏ�ക�ി പാല�ിന് സമീപം െറയി�േവ േ�ാസി�് ഭാഗ�് െറയി�േവ

ഓവ��ി�ജ് നി��ി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓവ��ി�ജ് നി��ി��തിനായി െറയി�േവ�് �ാ� ആ�റ് എ�ിേമ�് (പി & ഇ) ചാ��്

ഇന�ി� അട�വാ�� �ക സംബ�ി�� െ�ാേ�ാസലിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െറയി�േവ�് ന�കാ�� പി  &  ഇ ചാ��് അ�വദി�് ന���തിന് കാലതാമസം

േനരി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് റവന� സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ; �മി ഏെ�����മായി



ബ�െ��് ഉടമ���് ന�േക� �ക സംബ�ി� വിവരം റവന� വ��് ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) പി  &  ഇ ചാ��് അതിേവഗം അ�വദി�് ന�കി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന���തിന്

െറയി�േവ�മായി ബ�െ���ി �വ��ന�� അതിേവഗമാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വ��ല െറയി�േവ േ�ഷ� നവീകരണം

6452. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റി�് േക�മായ വ��ലയിെല െറയി�േവ േ�ഷ�  പരിസരം സൗ�ര�വ��രി��തിന്

ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വ��ല െറയി�േവ േ�ഷന് ��വശം െറയി�േവ�െട അധീനതയി�� �മി നവീകരി�്

വാഹന��  പാ��് െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ആയതിേല�� ഫ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാജ�റാണി എ�്��് െ�യി�

6453. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി� നി�് തി�വന��രേ��ം, തിരി��� രാജ�റാണി എ�്��് െ�യി� െകാ�േവളി

വെര മാ�ം സ��ീസ് നട��ത് �ലം യാ��ാ���ാ�� �യാസം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം,  പാല�ാട് ജി�കളി�  നി�� കാ�സ�  േരാഗിക��െ�െട�� യാ��ാ�

െകാ�േവളിയി�  ഇറ�ി യാ�ാ സൗകര��ളി�ാെത ��ി���ത് പരിഹരി�ാ�  െച�

കാര��� എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) രാജ�റാണി െ�യി� തി�വന��രം െസ��� േ�ഷ� വെര നീ�ാ� സാധി�േമാ;  സ��ാ�

ഇതി�േവ�ി െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) രാജ�റാണി െ�യിനി�  �തിയ േകാ�ക�  ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി�േമാ;  ഇതി�േവ�ി െച�

കാര��� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

6454. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി േകാ�ി മ�ല�ിെല ��കളി�

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത മ�ല�ിെല ��

വികസന �വ��നം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് കി�ബി



�ഖാ�രം �ക അ�വദി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�ം,  ഇനി ഏെത�ാം

പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക�മാ�ി മാ�� നടപടി

6455. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ ��ിെ�

ഭാഗമായി ഓേരാ മ�ല�ിെല�ം ഒ� �ളിെന മികവിെ� േക�മായി ഉയ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �റ് വ�ഷം ���ിയാ�ിയ സ��ാ�  ��ക��് എെ�ാെ� ധനസഹായ�ളാണ് ഈ

സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ��റ് വ�ഷം പി�ി� എ�ഡഡ് ��കളട�ം ഏഴ് ൈപ�ക ��ക��് �േത�ക പരിഗണന

ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളായി ഉയ���തിനായി എ� ��ക�െട മാ��

�ാ�കളാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�ം എ� ��ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ����

വിവരം ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�ായി വിനിേയാഗി�� �ക

6456. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന വ�മാന�ിെ� എ� ശതമാനം �കയാണ് നിലവി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�ായി

വിനിേയാഗി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ായ�്,  േ�ാ�്,  ജി�ാതല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മന�ിനായി സമ�മായ മാ�� �ാ�

ത�ാറാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിെ� ഉേ�ശ�

ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശഭരണ �ാപന��, എം.പി.,  എം.എ�.എ,  തേ�ശഭരണ വ��് എ�ിവ�െട വിവിധ

ഫ�ക� ഇൗ മാ�� �ാനിന�സരി�് ലഭ�മാ��തി�� �മീകരണം സാ��മാ�േമാെയ�്



െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) വ�ം വ�ഷ�ളി� ��ത േമഖല�ായി െചലവി�� �ക വ��ി�ി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എസ്. എസ്.എൽ. സി., ഹയർ െസ��റി, െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി െപാ�പരീ�ക�െട

ഉ�ര�ടലാസ് വിതരണം

6457. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020- മാർ�് മാസം നട�� എസ് .എസ് .എൽ .സി .-ഹയർ െസ��റി ,െവാേ�ഷണൽ

ഹയർ െസ��റി െപാ�പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാസ് വിതരണം ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ി�ി�

എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-  മാർ�ിെല എസ്.  എസ്.  എൽ.  സി  .,ഹയർ െസ��റി  ,െവാേ�ഷണൽ ഹയർ

െസ��റി െപാ� പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാസ് വിതരണം ഇേത രീതിയിൽ ൈവകി�ി�തിെന

�ടർ�് ൈ�വ�് വാഹനം ഉപേയാഗി� വിതരണം നട�ിയതിൽ �ൻ വർഷെ� അേപ�ി�

എ� �പ അധികം െചലവായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ര�ിൽ സർ�ാരിന് ന���ാ�ിയ ജീവന�ാർെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സീകരി�ി�േ�ാ; ഇ��ിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�േമാ?

ബധിര വിദ�ാലയ�ളിെല പഠന-പഠേനതര �വ��ന��

6458. �ീ.പി. ഉ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി.െക.�ശാ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സർ�ാർ,  എ�ഡഡ് ബധിര വിദ�ാലയ�ളിെല പഠന-പഠേനതര

�വ��ന�െള�റി�ം പ�ാ�ല സൗകര��െള�റി�ം അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ�ളി�  സാധാരണ വിദ�ാലയ�ളിെല പാഠ��ക�ളാണ് പഠി�ി��െത�

വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബധിര വിദ�ാലയ�ളിെല ഒ� �ത�  നാ�വെര�� �ാ�കളിെല ��ിക�െട പരിമിതിക�

ഉ�െ�ാ�െകാ�് �തിയ പാഠ��ക��  ത�ാറാ�ാ�  എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി.

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബധിര വിദ�ാ��ിക�െട പഠനനിലവാരം ഉയ���തിനായി ത�ാറാ�ിവ�� ��ക�� എ�

�ത� വിതരണം െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?



നാഷണ� െമറി�് കം മീ�സ് േ�ാള�ഷി�് �ക വിതരണം

6459. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ�  െമറി�് കം മീ�സ് േ�ാള�ഷി�്  (എ�.എം.എം.എസ്.)  പരീ� വിജയി�

വിദ�ാ��ിക��് യഥാസമയം �ക വിതരണം െച�ാ� സാഹചര�ം നിലവി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം വ�ഷെ� �കയാണ് വിതരണം െച�ാ�

�ടി�ിക��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരി� നി�ം േ�ാള�ഷി�് വിതരണ�ി�� �ക ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ്

ലഭി�െത�ം നാളി�വെരയായി�ം ��ത �ക വിദ�ാ��ിക��് വിതരണം െച�ി�ി�ാെയ�ി�

അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മിക� വിജയം കര�മാ�ിയ പാവെ�� വിദ�ാ��ിക��് യഥാസമയം ലഭിേ�� േ�ാള�ഷി�്

സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച�ാ�ത് േ�ാള�ഷി�ിെ� ഉേ�ശ�െ��െ� �തി�ലമായി

ബാധി��താെണ�് സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�� ��ിക� ജ�് �ഡിന് അടിമകളാ�� സാഹചര�ം

6460. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �� ��ിക� ജ�് �ഡിന് അടിമകളായിരി��ത് �ലം ��ികളിൽ ആേരാഗ�

���ൾ ക�വ��തായ സാഹചര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ജ�് ��ക�ം േകാളക�ം ��  ക�ാ�ീ�കളി�  വിൽ��ത് നിേരാധി��തി�ം

�സ് �ത കാ�ീ�കളിൽ ആവിയി�  പാചകം െച� ഭ��വ���ം പഴവ����ം മാ�ം

വി���തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ?

മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ാ� ��ക�

6461. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ാ� ��ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിതര സിലബസ് പഠി�ി�� ��കളി� മലയാളഭാഷ നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സി.ബി.എസ്.ഇ./ഐ.സി.എസ്.ഇ.  ��കളി�  മലയാളഭാഷ പഠി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മാ�ഭാഷാ പഠന�ിേനാെടാ�ം ഇം�ീ�ം



6462. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീെെ�മറി തലം �ത�  ഹയ�െസ��റി തലം വെര�� ��കളി�  മാ�ഭാഷാ പഠന�ിന്

ഉൗ�� ന�കി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മലയാളഭാഷാ പഠനേ�ാെടാ�ം ഇം�ിഷ് ഭാഷാ പഠനം േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് പല ��കളി�ം, ഇം�ീഷ് പഠി�ി��ത് ഇം�ീഷി� ബി�ദം ഇ�ാ�വരാെണ�ത്

വ�തയേ�; എ�ി� എ�ാ ��കളി�ം ഇം�ീഷ് അ��ാപക�െട ത�ിക ��ി�് മലയാള ഭാഷാ

പഠനേ�ാെടാ�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷാ പഠനം �ടി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��കളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക��് ആ��ല��ൾ

6463. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഉ�ഭ�ണ പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�� ��കളിെല പാചകെ�ാഴിലാളിക��് േ�മനിധി

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അവ��് േ�മനിധി ഏ�െ����ം െപ�ഷ�  ന����ം

പരിഗണി�േമാ?

��കളി� പ�ിംഗ് സംവിധാനം

6464. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല അ��ാപക� സമയ�ി�ത പാലി�ാ�തിനാ� �ാ�ക� പലേ�ാ�ം

�ട�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സം�ാന�് ൈഹ��/ഹയ�  െസ��റി തല�ി�� ��കളി�  പ�ിംഗ്

സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

���കളിെല ഉ�ഭ�ണ�ി�� ഭ��ധാന���െട �ണനിലവാരം

6465. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���കളി�  ഉ�ഭ�ണ�ിനായി വിതരണം െച�� ഭ��ധാന���െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാ� നിലവി�ളള സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) ഭ�� ധാന���െട �ണനിലവാരമി�ാ�െയ സംബ�ി�് ഈ അ��യന വ�ഷം എെ��ി�ം

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ത്;



(സി) ��  ��ിക��് പഴവ����  �ടി ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല �ചി�റിക�

6466. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�, എ�ഡഡ് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� പലതി�ം ��ിഹീനമായ �ചി�റിക�

ആണ് ഉ�െത�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ചി�റിക�െട നിലവാരം പരിേശാധി��തിന് ആെരെയ�ി�ം

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ��മാസം ��േ�ാെള�ി�ം ഇത് പരിേശാധി�ാ�ം �ചിത�ം

ഉറ�ാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപ���ിക��ായി േഗ�  ��്ലി േടാ�ല�ക�  ഉ�ാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ര�ിതമ�ാ� ��കളി� അ����ണിക�

6467. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� �ര�ിതമ�ാ� ��കൾ ഉ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� സ��ാ� ��ക� എ�യാണ്; ഇ�രം ��ക��് ഈ വ�ഷം ഫി�ന�് സ��ിഫി��്

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ര�ിതമ�ാ� ��കളി�  അപകടസാധ�ത ��തലായതിനാ�  ഇ�രം ��കളി�

അടിയ�രമായി അ����ണിക�  ���ിയാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണെ�ലവ്

6468. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഏ�െ���ിയിരി�� ഉ�ഭ�ണ�ിെ� െചലവ് സ��ാ�  ����

ന���േ�ാ;  ഭ�ണം പാകം െച��തിനായി ��കളി�  �േത�കം ആ�കെള

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി� നി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ��് ന��� േവതനം എ�യാണ്; ഇത് വ��ി�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉ�ഭ�ണെ�ലവ് ���റായി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാഭ�ാസേലാ�കൾ�്െമാറേ�ാറിയം

6469. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േലാ�കൾ�്െമാറേ�ാറിയം നിലവി�േ�ാ;��ത േലാ�കൾ�് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� ഇള�കൾ അ�വദി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ഇളവ് ലഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദീകരി�ാേമാ?

വികസിത രാജ��ളിെല വിദ�ാ��ിക� ആ��ി�� അറി�ം കഴി�ം േന��തി�� ത�ം

6470. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ബാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസിത രാജ��ളിെല സമാന�ായ�ാരായ വിദ�ാ��ിക�  ആ��ി�� അറി�ം കഴി�ം

സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക�ം േന��െവ�് ഉറ�ാ��തി� ആവി�രി�ി�� ത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേന�ഷണാ�ക പഠനരീതിയി�  വായനശാലക��് ലേബാറ�റി�� സമമായ �ാധാന�ം

വിദ�ാ��ിക��് അ�ഭവേവദ�ം ആ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; സ��േശഷി�� അംഗീകാരം എ�

നിലയി�  ന�കി വ�� േ�സ് മാ��് നി��ലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  പകരം ഏ�

തര�ി�� േ�ാ�ാഹനമാ�േ�ശി��ത്;

(സി) എ�ാ ��ിക�ം �ളി�  �േവശനം േന��തി�ം അവ�  ഹയ�െസ��റി തലം

���ിയാ���വെര സാ��ിക,  സാ�ഹിക,  �ടംബപരമായ കാരണ�ളാ�

െകാഴി�േപാ��ിെ��് ഉറ�വ��ാ��� പരിപാടിെയ �റി�് അറിയി�ാേമാ;  �േത�ക

പരിഗണന അ�ഹി�� വിദ�ാ��ിക��് ഉചിതമായ പി�ണ�ം േ�ാ�ാഹന�ം

ന�കിവ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��ക� ൈഹെടക് ആ��തിന് നടപടി

6471. �ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ��ക�  ൈഹെടക് ആ�� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ���മായി ൈഹെടക് ആ�� നടപടിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

ക���ത്; വിശദമാ�േമാ?

��ക�െട അ��യന നിലവാരം ഉയ��ാ� നടപടി

6472. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖാദ�  ക�ി�ി ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  ഒ� �ണി�ായി �� മാ�േ�ാ�  ഉ�ാ��

ഭരണപരമായ സൗകര���  �ളിെ� അ�ാദമിക മികവിന് എ�കാരം വഴിെയാ��െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ക�െട ഭൗതിക സൗകര��� െമ�െ���വാ� േവ�ി 2017-18 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി�

അ�് േകാടി �പ അ�വദി�� പ�തിയി� ഉ�െ�� സ��ാ� ��കളി� നട�� നി��ാണ

�വ��ന�� ���ിയാകാ� സാഹചര��േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഭൗതിക സാഹചര�ം ഒ���തി�െട അ��യന നിലവാരം ഉയ�കയി� എ�തിനാ�

ഇേതാെടാ�ം സം�ാനെ� ��  പാഠ�പ�തി സമ�മായി പരി�രി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) പഠനം ��ത� വിദ�ാ��ി സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട ആ�നികവ�കരണം

6473. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, സി.െക. ഹരീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി കഴി� സ��ാ�

അട���ാ� ഉ�രവി� മലാ�റ�് �� അട�ം �� മാേന�െമ�ക� വാണിജ� താ�ര�േ�ാെട

അട���ാ� തീ�മാനി� എ� ��ക� ഈ സ��ാ� ഏെ���ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  ൈല�റിക�ം ലേബാറ�റിക�ം ആ�നികവ�കരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട സാ�ഹ�,  സാ��ിക,ൈവകാരിക ����  മന�ിലാ�ി



അവ�െട പഠന മികവ് ഉയ���തിന് ആവി�രി�ി��  '��'  പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��  വിദ�ാ��ിക��ായി സൗജന� ഇ��റ�സ് പ�തിക�ം ര�ിതാ��  മരണെ��ാ�

��ി�് �ിരനിേ�പമായി അ�പതിനായിരം �പ ന��� പ�തി�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈജവ ൈവവിധ�േ��ം �ഷിെയ�ം പരി�ിതിെയ�ം �റി�് വിദ�ാ��ികളി�  അവേബാധം

��ി��തിന് ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാന��  ��കളി�  ഒ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

എസ്.എം.വി. �ളിെല �ി�സി�ലിെനതിെര�ളള ആേരാപണ��

6474. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം എസ്.എം.വി. ഹയ� െസ��റി �ളിെ� ഭരണ നി��ഹണ�മായി ബ�െ��്

�ളിെല �ി�സി�ലിെനതിെര ധാരാളം അഴിമതി ആേരാപണ��ം സാ��ിക �മേ��ക�ം

നിലവി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിേ��� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  നി�േ�ശ�കാരം ഒ� �ളിെ� ഭരണ നി��ഹണ�മായി ബ�െ��് എ� ബാ�്

അ�ൗ�ക�  അ�വദനീയമാണ്;  തി�വന��രം എസ്.എം.വി.  ഹയ�  െസ��റി �ളി�

സ��ാ�  അ�മതിയി�ാെത ധാരാളം ബാ�്അ�ൗ�ക�  ഉപേയാഗി��താ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം സാഹചര��ളി�  �ളിന് അവധി �ഖ�ാപി�വാ�  സ��ാ�  �ി�സി��മാെര

�മതലെ���ിയി��്;  ��ത �ളിെല ഒ� അ��ാപകെ� വിവാഹ�മായി ബ�െ��്

2018-19 അ��യന വ�ഷ�ി� �ി�സി�� �ളിന് അവധി ന�കിയതിെനതിെര റീജിയണ�

െഡപ��ി ഡയറ���് സമ��ി�ി�� പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത �ളിെല ഭരണ നി��ഹണ�മായി ബ�െ��്നാ� ല�ം �പ�് �കളി�� �ക�് നട�

സാ��ിക �മേ��കളി�േമ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�� സമ��ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

ഉ�ായി�ം നാളി�വെര �ി�സി�ലിെനതിെര യാെതാ�വിധ അ�ട� നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; വിജില�സ് അേന�ഷണം നട�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത �ളിെല ��ിക��് വിതരണം െച�വാനായി വാ�ിയ �ണിേഫാം �ണിക� വിതരണം

െച�ാെത �ളി� െക�ി�ിട���ം �� ബസ് ഉപേയാഗ �ന�മായ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല സാ��ിക കാര��� ൈകകാര�ം െചേ��ത് ബ�െ�� ��

�ി�സി�� ആയിരിെ� സ��ാ� അ�മതി �ടാെത ആയത് ൈകകാര�ം െച��തിന് ഒ�

���ിെന�ം ൈലേ�റിയെന�ം �ി�സി�� നിയമി�് േവതനം ന�കിവ��േ�ാ;



(ജി) ��ികളി�  നി�് അനധി�ത പിരിവ് നട��തിേ��  ��  �ി�സി�ലിെനതിെര ഹയ�

െസ��റി വിഭാഗം േമഖലാ െഡപ��ി ഡയറ���് സമ��ി� പരാതിയിേ��  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?

ലാബ് അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

6475. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഹയ�  െസ��റി ��കളിെല ലാബ് അസി��് ത�ികയി�

നിലവി�� എ� ഒഴി�കളാണ് ഇ�വെര പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��ത്;

(ബി) ഏെത�ി�ം ��കളി� നിലവി�� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തി�� സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ചല�് ഫ�് പ�തി

6476. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് നട�ാ�ിയ ചല�് ഫ�് പ�തി�െട

�േരാഗതി വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ബ�െ�� ജി�ാതല ആഫീസ�മാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശ�േളാ, ഇടെപട�കേളാ ഈ പ�തി

�വ��ന��െട ���ീകരണ�ിന് േവ�ി ന���ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െച���  മ�ല�ി�  ചല�് ഫ�് ���ിക��് ഉട�ടി െവ� ��ക�

ഏെത�ാമാെണ�ം ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഏറനാട് മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ പ�തി

6477. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ഏറനാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിദ�ാലയ���ാണ് ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി

െക�ിടനി��ാണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�യ��� �ഴിമ� ഗവ.  ഹയ�  െസ��റി �ളിെ�റ

െക�ിടനി��ാണ നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?



േകാതമംഗലം - മാതിര�ി�ി വി.എ�്.എസ്.ഇ. �ളി� െക�ിട നി��ാണം

6478. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല മാതിര�ി�ി വി.എ�്.എസ്.ഇ.  �ളി�  െക�ിട

നി��ാണ�ിന് 1.5 േകാടി �പ അ�വദി�ി�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ  (എസ്.സി.)  വ��ി�  നി�ം ഇറ�ിയ.723/2019/െപാ.വി.വ.  ന��

ഉ�രവ് �കാരം ��ത ��  െക�ിടനി��ാണം പി.ഡ��.ഡി.  െയ ഏ�ി�ി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �� െക�ിടനി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  നടപടിക�  ���ിയാ�ി നി��ാണ�വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�വാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണ�വ��ന�� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.പി. �� അസി��് ത�ിക

6479. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� എറണാ�ളം ജി�യി� എ�.പി. �� അസി��മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്

ത�ിക നി��യേശഷം നിലവി��െത� വിവരം വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�ാ �മ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

ത�ിക നി��യം എ�ാണ് ���ിയാ�ിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� എ�.പി. �� അസി��ായി െഡപ�േ�ഷ� , ദിവസ േവതനം, കരാ� എ�ീ

വ�വ�കളി� ആെര�ി�ം േജാലി േനാ��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� എ�ം ഉപജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.പി.�� അസി��് ത�ികയി� ജി�യി� ��� ന�മററി ത�ികയി� എ� േപ� േജാലി

േനാ��െവ� വിവരം ഉപജി�ാ �മ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഈ ത�ികയി�  2020-  െമയ്  31  വെര�� വിവിധ മാസ�ളി�

െപ�ഷ� പ�ി പിരി��വ�െട എ�ം ഉപജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എറണാ�ളം ജി�യി� ഈ ത�ിക�ാ�� പി.എസ്.സി. ലി�് നിലവി��തായി അറിയാേമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പ�തികൾ

6480. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17 �ത� 2019-20 വെര�� ബജ�കളിലായി പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗ�് �ഖ�ാപി�ി�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ; അവ�െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം ആരംഭി�ാ� പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ�റ ഭാഗമായി ഉ�െ���ിയ ���ിക�

6481. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഉ�െ���ിയ േപര���

ഹയ�െസ��റി ��, ��ി�റം എ�്.എസ്.എസ്,  ഇരി�ിളിയം എ�്.എസ്.എസ്,  രാജാസ്

ഹയ�െസ��റി �� എ�ിവിട�ളിെല ���ി സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �പീകരി� ക�സ���സി ആെര�് വ��മാ�േമാ;  വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ം;  എ� സമയ�ിനകം ���ിയാ�ം;  ഇത് സംബ�ി�

െഷഡ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ���ി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�വാ�ളള നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ വികസന സമിതി (കാ�െഫഡ്)

6482. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ വികസന സമിതി (കാ�െഫഡ്) �െട ല��ം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ��ാം പ�തികളാണ് കാ�െഫഡ്

നട�ാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി� നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��ം ��ത

പ�തിക�െട വിശദവിവര��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ�െഫഡിെ�റ 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളിെല സാ��ിക കണ�വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

സമ� ശി� അഭിയാ� പ�തി

6483. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സമ� ശി� അഭിയാ�  പ�തി നട�് അ�ാദമിക വ�ഷം ���മായി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;  ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  എ� ശതമാനം �കയാണ്

േക�ം ന�കിയത് ;അതി� എ� �കയാണ് വ��ിന് ലഭ�മായത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി തേ�ശ �ാപന��  വഴി�� സം�ാന വിഹിതം

ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല ��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

6484. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിനായി �ാ� ഫ�ി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭി�;  ഇനി ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

��-മികവിേല�െ�ാ� �വട് പരിപാടി

6485. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� '��-മികവിേല�െ�ാ� �വട്' പരിപാടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിപാടി നട�ിലാ��തി�� മാനദ��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരീ�ാ ഭയം ഒഴിവാ��തി�� �വ��ന�ൾ

6486. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  പ�ാം �ാസി�  പഠി�� ��ിക�െട മാനസിക�ം

ശാരീരിക�മായ േശഷി െമ�െ����തി�ം പരീ�ാ ഭയം ഒഴിവാ��തി�ം എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ാം�ാസ്,  ��  � എ�ിവയി�  പഠി�� ��ിക�െട ര�ിതാ���് പരീ�ാകാല�്

ആവശ�മായ മാനസികേശഷി നിലനി���തിനാവശ�മായ കൗ�സിലിംഗ് �ാ�ക�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�പരീ�ക��് ത�ാെറ��� �� വിദ�ാ��ിക�െട ര�ിതാ���ം വിദ�ാ��ിക��ം

േവ�ി വിവിധ ജി�ാ പ�ായ�ക� നട�ിലാ�� പ�തിക� പരിേശാധി�് ഏ��ം െമ�െ��വ

സം�ാന തല�ി� തെ� നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



ശാ� േപാഷിണി ലാ�ക�

6487. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��കളി� ശാ� േപാഷിണി ലാ�ക� �ാപി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതി�� മാ��നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

നാഷണ� �ി� േക�ാളിഫിേ�ഷ� െ�യിംവ��് നട�ിലാ�ിയ ��ക�

6488. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ�.എസ്.ക�.എഫ്  (നാഷണ�  �ി�  േക�ാളിഫിേ�ഷ�

െ�യിംവ��്) നട�ിലാ�ിയ ��ക� ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം നട�ിലാ�ിയ ��കളി�  ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി ��കളി�ം എ�.എസ്.ക�.എഫ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇത് എ�േ��് ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയം �തിഭകളിേല�് പ�തി

6489. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയം �തിഭകളിേല�് എ� പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��േ�ാ;  ഇത് ഏെത�ാം

വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാലയ�ളി� നട�ിലാ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തിെല �ഖ� പ�ാളിക� ആെര�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി സം�ാന�് ഏെത�ി�ം വിദ�ാലയ�ി� ��് നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ിക�െട ഭാഷാേശഷി വികസി�ി��തി�ളള പ�തിക�

6490. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  പഠി�� ��ിക�െട ഭാഷാേശഷി വികസി�ി��തിന്

ത�ാറാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാ�ഭാഷാ പരിേപാഷണ�ിനായി നട�ാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട

ഫല�ാ�ി സംബ�ി� വിവര��ം അറിയി�േമാ;

(സി) �ീ-െെ�മറിതലം �ത� ഹയ� െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷാ പഠനം നി�ബ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇം�ീഷ് ഭാഷാ പഠനം െമ�െ���ാനായി ഇ�വെര നട� പരിപാടിക� സംബ�ി� വിശകലനം

നട�ിയി�േ�ാ; അതി� എെ�ാെ� േപാരാ�ക��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ിക�െട ഗണിതപരമായ കഴി�ക�  വികസി�ി��തി�ം ഗണിതശാ�േ�ാ�ളള ഭയം മാ�ി

െെ�മറിതല�ി��െ� ��ികെള ഗണിത സൗ�ദമാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല മലയാള ഭാഷാ പഠനം

6491. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളം പഠി�ിേ��തി�ാ� വിദ�ാലയ�ളി� ഒ�ാം തരം �ത� പ�ാം �ാ�് വെര മലയാള

ഭാഷ പഠി�ി�ണെമ�്  2017  െല മലയാള ഭാഷ പഠന ആ�് വിഭാവനം െച��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ��കളി�  മലയാള ഭാഷാ പഠനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തിന്

നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം മലയാള ഭാഷാ പഠനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ടി.ടി.ഐ. അ��ാപക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത

6492. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി.ടി.ഐ. കളിെല അ��ാപക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഠി�ി�� വിഷയ�ി� ബി�ദാന�രബി�ദം ആവശ�മാേണാ;

(സി) അതാത് വിഷയ�ി� തെ� ബി�ദാന�ര ബി�ദം േവണെമ�് നി��ഷി��േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

എറവ് �ി.എഫ്.എം. എ�.പി. �� ഏെ���ാ� നടപടി

6493. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മണ��  മ�ല�ിെല അരി��  പ�ായ�ിെല അ��ാപക മാേനെ��് നട�� എറവ്

�ി.എഫ്.എം.  എ�.പി.  ��  സ��ാ�  ഏെ���ണെമ�ാവശ�െ��് മാേനെ��് സമ��ി�

18.12.2017-െല 4717/17M (Edn.) നിേവദന�കാരം സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �� ഏെ����ത് സംബ�ി�് ��� വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ���് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  െെകെ�ാ� �ട�നടപടി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിന് ��ത�  സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാകാ�വിധം ഈ ��  ഏെ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ീ-െെ�മറി അ��ാപക ഒഴി�ക�

6494. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� �ീ-െെ�മറി അ��ാപക�െട എ� ത�ികകളാണ് സ��ാ� േമഖലയി�

ആെക��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതി� എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�ം എ� ഒഴി�ക� അ��വ��് �ലം മാ��ിന്

നീ�ിവ�ി��് എ�ം അറിയി�ാേമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

6495. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി �കാരം േജാലി െച�� പാചക െതാഴിലാളിക�െട എ�ം

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിന��തമായി വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാചക െതാഴിലാളിക�െട എ�ം പരമാവധി ര�ാ�ി നിജെ���ിയ��ലം ��ത�

വിദ�ാ��ിക�� വിദ�ാലയ��  അ�ഭവി�� �യാസ��  കണ�ിെല��് തീ�മാനം

�ന:പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  02.07.2019-ന് മല�റം നിയമസഭാംഗം ന�കിയ നിേവദന�ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ േകാസ് മേ�ാളജി ബ��ി പാ�ല� മാേനജ് െമ�് േകാ�്

T 6496.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ ��കളി�  േകാസ് മേ�ാളജി ബ��ി പാ�ല�  മാേനജ് െമ�് എ� േകാ�്

സം�ാനെമാ�ാെക എ� ��കളി� നിലവി��്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) വി.എ�്.എസ്.ഇ ��കളി�  േകാസ് മേ�ാളജി ബ��ിപാ�ല�  മാേനജ് െമ�് എ� േകാ�ിന്

ലേബാറ�റി െട�ി��  അസി��് എ� ത�ിക സം�ാനെമാ�ാെക എ� ��കളി�

നിലവി��്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) വി.എ�്.എസ്.ഇ ��കളി� േകാസ് മേ�ാളജി ബ��ിപാ�ല� മാേനജ് െമ�് േകാ�ി� 9.5.18 ന്

��ായി ലേബാറ�റി െട�ി�� അസി��മാ�െട എ� ഒഴി�ക� ഉ�ായി��; അതി� എ�

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�; നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വി.എ�്.എസ്.ഇ ��കളി� േകാസ് മേ�ാളജി ബ��ിപാ�ല� മാേനജ് െമ�് േകാ�ി� ലേബാറ�റി

െട�ി��  അസി��് ത�ിക�് േവ� േയാഗ�ത,  മാനദ�ം എ�ിവ എ�ാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകാ�േ�ാളജി ബ��ിപാ�ല� േകാ�ി� ലേബാറ�റി െട�ി�� അസി��മാ�െട എ� നിയമനം

ഇേ� വെര നട�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ?

ലാബ് അസി��മാ�െട നിയമനാംഗീകാര�ിന് പ��രസ�ം

6497. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ലാബ് അസി��മാ�െട നിയമന അംഗീകാര�ിന് പ��രസ�ം

ആവശ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ആ�.ഡി.ഡി.  ഓഫീസി� നി�ം ഇ� വെര എ� എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി

ലാബ് അസി��മാ��് നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവെയ�ാം

പ��രസ�ം �േഖെനയാേണാ നിയമന അംഗീകാരം ന�കിയി�ളളത്;

(സി) ഏെത�ി�ം ലാബ് അസി��ിെ� നിയമനാംഗീകാര അേപ� പ��രസ�ം ഇ�ാെയ�

കാരണ�ാ�  േകാഴിേ�ാട് ആ�.ഡി.ഡി.  ഓഫീസി�  നി�ം നിരസി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആ�െട അേപ�യായി�� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) 72/7/2018 ന�� ഉ�രവ് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� നി�ം ഇറ�ാ��ായ സാഹചര�ം

െവളിെ���ാേമാ?

പരിശീലന പരിപാടികളി� പെ��� അ��ാപക��് ഓണേററിയം അ�വദി� നടപടി

6498. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളി�  പെ���� സ��ാ�  േവതനം ൈക��� �ിരം

അ��ാപക��് അ�വദനീയമായ ബ�ക�/ആ��ല���  എെ��ാമാണ്;  ഏത്

ച��കാരമാണ് ��ത ആ��ല��� അ�വദി�് ന���ത്;

(ബി) അവ��് ഓണേററിയം അ�വദി�് ന�കാ��താേണാ;  എ�ി�  ഏത് ച��കാരമാണ് �ക

അ�വദി�് ന���ത്;വ��മാ�േമാ;



(സി) ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  2018-19 അ��യന വ�ഷ�ി�  ഇ.എ.പി.-  �െട

ഭാഗമാ�� േകാം�ിെഹ�സീവ് േ�ാ�ാം േഫാ� ദി �ാ�േ�ാ�േമഷ� ഒാഫ്എ�്.എസ്.എസ്.�ി.

എ� പരിശീലന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി നാളി�വെര എ� അ��ാപക��് പരിശീലനം

ന�കിയി��്; പെ��� അ��ാപക��് േഹാണേററിയം അ�വദി� ന�കിയി�േ�ാ ;എ�ി�

ഏത് ച��കാരം; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പരിശീലന പരിപാടിയി�  പെ���� അ��ാപക��് ഓണേററിയം അ�വദി�ത്

ധനകാര�വ��ിെ� അ�മതി�് വിേധയമായി�ാേണാ;  എ�ി� ബ�െ�� അഭി�ായ�റി�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േമ� പരിശീലന പരിപാടിയി� പെ����തിന് എ� ഹയ� െസ��റി �� അ��ാപക��്

ബ�െ�� റീജിണ�  െഡപ��ി ഡയറ��മാ�  ച��കാരമ�ാെത ഓണേററിയം അ�വദി�്

ന�കിയി��്;  ഈ ഉേദ�ാഗ��  അ�കാരം എ� �ക സ��ാ�  ഖജനാവിന് ന�ം

വ��ിയി��്; ആയത് തിരി�പിടി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി ��കളിെല �തിയ ത�ികക�

6499. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  ഹയ�െസ��റി ��കളി�  ��തായി

��ി� ത�ികകളിൽ �നിയ�, സീനിയ� ത�ികക� എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളിെല എ� ത�ികക��ാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�� കായികേമള

6500. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� കായിക േമളക�ം െഗയിം�ക�ം അപകടരഹിതമായി നട�വാ� എെ�ാെ� പ�തിക�

ആവി�രി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമളക� നട�വാ�� ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് പരിഹരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

കായിക േമളകളി� പെ���� വിദ�ാ�ഥിക��് ഇ��റ�സ് പരിര�

6501. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� കായിക േമളകളി� പെ���� വിദ�ാ�ഥിക��് ഇ��റ�സ് പരിര� ന�കാ�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ��  കായികേമളകളിെല നട�ി�ിനായി അംഗീ�ത േകാ�ക�െട�ം ഒഫീഷ��ക�െട�ം

േസവന�ിനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�െ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

അംഗീകാരമി�ാ� സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ി േ�സ് മാ��് ത�ി�്

6502. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗീകാരമി�ാ� സ��ിഫി��് ഹാജരാ�ി േ�സ് മാ��്ത�ി�് നട�ിയത് സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായികയിന��െട അ��േദശീയ,  േദശീയ,  സം�ാനതല വിജയിക��് മാ�േമ േ�സ്

മാ��് അ�വദി�ാ� എ� ച�ം പാലി�ാെത െചൈ� ൈറഫി�സ് �ബ് നട�ിയ ദ�ിണ

േമഖലാ ��ിങ് ചാ���ഷി�ിെ� സ��ിഫി��ക�  േ�സ് മാ��ിനായി ഹാജരാ�ിയത്

പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാ� സംഘടനക�െട ഇ�രം സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി� േ�സ് മാ��്

ന�കിയ എ� േക�ക� കെ��ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� കെ��ിയി��്; എ� േക�ക�

റ�ാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) അംഗീകാരമി�ാ��ം ആ�ഹതയി�ാ��മായ സ��ിഫി��ക�  ഉപേയാഗി�് േ�സ് മാ��്

ത�ി�് നട�ിയ േക�ക� കെ��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല

ഉയ�� ഉേദ�ാഗ�െന �മതലെ���േമാ; അറിയി�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ., ആ�.എം.എസ്.എ. �കാരം ��കളി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

6503. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ., ആ�.എം.എസ്.എ. പ�തി �കാരം ��കളി� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െകാ�ം ജി�യി�

അ�വദി� �ക സാ��ിക വ�ഷം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� ��കളി�  നട�ിയ

���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��ം ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെ� േശാചനീയാവ�

6504. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ��ം ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളിെല ഓട് പാകിയ

െക�ിട�� അതീവ േശാചനീയാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� നവീകരണ�ിനായി �ക അ�വദി�േമാെയ�ം നവീകരി�്

ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

േവ�ര മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�� കി�ബി പ�തിക�

6505. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വഴി നട�ിലാ�� കി�ബി പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�ം ഇവ�് അ�മതി ന�കിയതിെ� വിശദാംശ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ; ഇവയി� ���ീകരി� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�ം ഇനി ���ിയാ�ാ�ളളവ എ�േ��് ���ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19-െല ബ�ജ�ി�  പരാമ�ശി�ത�സരി�് അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി

കി�ബി �േഖന േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയതി� േശഷം

ഇതി� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

കണിയാരം ഫാദ�. ജി.െക.എം. �ളിെല അ��ാപക��് നിയമന അംഗീകാരം

6506. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല കണിയാരം ഫാദ�  ജി.െക.എം.  �ളിെല ഹയ�  െസ��റി

വിഭാഗ�ി� ചില അ��ാപക��് നിയമന അംഗീകാരം ലഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ

;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� കാരണ�ം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

മി��ല ഗവ. േബാ�സ് ഹയ� െസ��റി �ളി� െക�ിടനി��ാണം

6507. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�റ �ാമപ�ായ�ി� മി��ല ഗവ. േബാ�സ് ഹയ�

െസ��റി �ളിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിനായി കി�ബി പ�തി �കാരം  3  േകാടി �പ

അ�വദി�ത�സരി�� ���ി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക�  ഏ�വെരയായി എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ി�െട നി��ഹണ�ി� കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അെത�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ?



നാദാ�രം മ�ല�ിെല �� െക�ിടനി��ാണം

6508. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല അ�റിന് �കളി�  ��ിക�� ഗവ.  �.പി.  ��  നാദാ�രം,

െവ�ിേയാട് ൈഹ��  എ�ിവ�െട െക�ിട നി��ാണ�ിന് സ��ാ�  �ഖ�ാപി�  3  േകാടി

�പ�െട ���ി ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ��ി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �വ��ന �േരാഗതി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;  ���ി ൈവ��തിെ�

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� സബ് ജി�യിെല ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��

6509. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  സബ് ജി��് കീഴി�  എ� ഏകാധ�ാപക വിദ�ാലയ��  (എം.ജി.എ�.സി.)

�വ��ി��െവ�ം ഈ വിദ�ാലയ�ളി�  എ� ��ിക�  പഠനം നട��െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.ജി.എ�.സി.-ക��് �ാ��് �ാസ് �ം �ാപി��തിന് അ�വദി� സാമ�ിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എം.ജി.എ�.സി.-ക�  �ാ��് �ാസ് �ം പ�തിയി�  ഉ�െ���ാതിരി�ാ�  കാരണം

അറിയി�ാേമാ; ഇവെയ ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�ഹത�ളള എം.ജി.എ�.സി.-കെള എ�.പി.  വിദ�ാലയ�ളാ�ി അ�േ�ഡ് െച��തി�ളള

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) േവഗ�ി� നടപടി�മം ���ീകരി�േമാ;  ഈ സർ�ാർ കാലയളവി� അ�േ�ഡ് െച�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിേനഴി സ��ാ� ൈഹ�ളി� കഥകളി പഠനം

6510. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െഷാ���  മ�ല�ിെല െവ�ിേനഴി സ��ാ�  ൈഹ�ളി�  േകരള കലാമ� ല�ിെ�

സഹകരണേ�ാെട കഥകളി പഠനം നട��തിന് അ�മതി�ായി �� അധി�ത� സമ��ി�

അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� തീ�മാന��ം നടപടിക�ം വിശദാമാ�ാേമാ?



നില�� മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട ഭൗതികസാഹചര��� െമ�െ����

6511. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�വ�േശഷം നില��  മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക

സാഹചര��� െമ�െ����തിനായി എ� േകാടി �പ അ�വദി�; ഏെത�ാം ��ക��ാണ്

അ�വദി�ത്; ഓേരാ�ിെ��ം �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് തട�ം ഉ�ാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്; തട�ം നീ��തിന്

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�; ���ികൾ േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��ക�െട ഡി.പി.ആ�  ഉം മാ��  �ാ�ം ത�ാറാ�� സ��ാ�  ഏജ�സിക�

ഏെത�ാം;  പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാണ്;  നി��ാണ�വ��നം എേ�ാ�

���ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല ��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

6512. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കല�ാേ�രി മ�ല�ി�  കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട എ� ��ക��ാണ് അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്; എ� ��ക�െട നി��ാണം ആരംഭി�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ാം ഘ��ി�  �ഖ�ാപി� കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ  3  േകാടി �പ�െട ��ക�െട

നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തി�� തട�െമ�ാണ്;  ഒ�ിേലെറ ഏജ�സികെള

എസ്.പി.വി.  ആയി നി�യി�ി��െവ�ി�ം ഇ�ാര��ി�  അ�ിമതീ�മാനം ആയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി ധനസഹായേ�ാെട നി��ി�� �� െക�ിട��െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക��ാംകടവ് െ�ാഫ. േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസിെ� െക�ിട

നി��ാണം

6513. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല ക��ാംകടവ് െ�ാഫ.  േജാസഫ് ��േ�രി �ാരക ഗവ�െമ�്

എ�്.എസ്.എസിെ� െക�ിട നി��ാണ�ി�� എ�ിേമ�് �ക എ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിനായി ഇ�വെര എ� �ക അ�വദിെ��് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ��ത �ളിെ� െക�ിട നി��ാണ �വ ൃ�ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��ണി�റയിെല �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ��തിന് നടപടിക�

6514. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ളിെല �ാസ് �റിക�  ൈഹെടക് ആ��തി�� പ�തി�െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ി�  സ�ീകരി�ി�� ���ിക�െട വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

2019-20 വ�ഷം �� വിദ�ാ��ിക��ളള �ണിേഫാം വിതരണം

6515. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷം ��  വിദ�ാ��ിക��ളള �ണിേഫാം വിതരണ�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാ�കളി� പഠി�� ��ിക��ാണ് �ണി േനരി�് ന�കാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെതാെ� �ാ�കളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��ാണ് �ണിേഫാമി�ളള പണം ന�കാ�

തീ�മാനി�ി��ത്; അവ��് പണം ���മാ�ം ന�കിേയാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) അ��യനവ�ഷം പ�തി പി�ി�ി�ം െകാേ�ാ�ി ഉപജി�യിെല അ�ായിര�ിലധികം

വിദ�ാ��ിക��് ഇത് വെര ��  �ണിേഫാം ലഭി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇതി�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് പ�ിക് ��

6516. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ തീ�മാന�കാരം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് വി�െകാ�� പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്

പ�ിക് �ളിെ� ഏെ���� നടപടി ���ിയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളിെല അ��ാപക��്എ�് മാസമായി ശ�ളം ലഭി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ൈടം െബനിഫി�് അധ�ാപക��് െ�ാേമാഷ�



6517. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� ��ൈടം െബനിഫി�് ത�ികയി� 2012 �ത� േജാലി െച�വ��

പാ��് ൈടം വി�് ��ൈടം െബനിഫി�് അധ�ാപക��് ��ൈടം ലാംേഗ�ജ് ടീ��

ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷ�  ന���തിന് നിലവി�� തട���  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ൈടം െബനിഫി�് ത�ികയിെല അ��ാപക��് മതിയായ േയാഗ�തക�  ഉെ��ി�

��ൈടം ത�ികയിെല അധ�ാപകേരാെടാ�ം െ�ാേമാഷന് അ�ഹത�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2007-�ത� �നിയ� ലാംേഗ�ജ് ടീ�� (ഹി�ി) ത�ികയി� ��ൈടം െബനിഫി�് ത�ികയി�

േജാലി െച�വ�� അധ�ാപക��് െ�ാേമാഷ� ന���തി�� കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ക�ഡ അ��ാപക�െട എ�.പി.എസ്.എ റാ�് ലി�്

6518. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല ക�ഡ അ��ാപക�െട എ�.പി.എസ്.എ റാ�് ലി�് (കാ�ഗറി ന��

233/2016) നിലവി� വ�ത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  കാസ�േകാട് ജി�യി�  എ� ക�ഡ എ�.പി.എസ്.എ അ��ാപക�െട

ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ആയതി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി െെബ�ാ��ർ നിയമന���ായി മാ�ിെവ�െത�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) പി എസ് സി ഈ ത�ികയി� െെബ�ാ��� വി�ാപനം നട�ിയിെ��് എ�കാലമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) െെബ�ാ���  വി�ാപനം നട�ി അ�ഹരായവ�  ഇെ��ി�  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വ��്

നിയമനം ന�കാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.�ി. ഇം�ീഷ് ത�ിക

6519. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല എ�്.എസ്.�ി.  ഇം�ീഷ് വിഭാഗ�ി�  നി�ം െഡപ�േ�ഷ�

വ�വ�യി� േജാലി േനാ�� എ� സ��ാ� അധ�ാപക� ആണ് ഉ�ത്; ഇവ� ഏെതാെ�

�ാപന�ളിലാണ് േജാലി േനാ��ത്;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� എ�്.എസ്.�ി. ഇം�ീഷ് വിഭാഗ�ിെല എ� സ��ാ� അധ�ാപകരാണ്

വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�് വ�വ�യി�  മ�് �ാപന�ളി�  േജാലി േനാ��ത്;  വിശദാംശം



വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-20  കാലഘ��ി�  ത�ിക നി��യം കഴി�് തി�വന��രം ജി�യിെല സ��ാ�

��കളി�  എ� എ�്.എസ്.�ി.  ഇം�ീഷ് അധ�ാപക�െട ഒഴി�കളാണ് ഡി.ഡി.ഇ.  റിേ�ാ��്

െച�ി��ത്;

(ഡി) ��ത കാലഘ��ി�  തി�വന��രം ജി�യി�  ഭൗതിക സാഹചര��ിെ� അഭാവ�ാ�

എ�്.എസ്.�ി.  ഇം�ീഷ് ത�ിക അ�വദി�ാ� എ� സ��ാ�  ��ക�  ഉ�്;  അവ

ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കളിെല അ��ാപക നിയമനം കാര��മമാ��തിന് േഭദഗതി

6520. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം കാര��മമാ��തിന് േകരള വിദ�ാഭ�ാസ

ച��ളി�  േഭദഗതി െകാ�വ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� േഭദഗതികളാണ്

െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� അംഗീകാരേ�ാ� �ടി �വ��ി�� സ�കാര� േമഖലയിെല

സി.ബി.എസ്.ഇ,  െഎ.സി.എസ്.ഇ ��കളിെല അ��ാപക��് അ�ഹമായ േവതനം

ലഭി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ��് അ�ഹമായ ശ�ളം ലഭി��തിന് നിയമനി��ാണം നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

എ�ഡഡ് ഹയ�െസ��റി ��കളിെല നിയമന അംഗീകാരം

6521. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 06.02.2019-െല സ.ഉ.(ൈക)നം.14/19/െപാ�.വി.വ. �കാരം എ�ഡഡ് ഹയ�െസ��റി

��കളി� അ�വദി� ത�ികകളിേല�� നിയമന അംഗീകാര�ിനായി ക�� ജി�യിെല എ�

ഹയ�െസ��റി �� മാേനജ് െമ�കളി� നി�ം റീജണ� െഡപ��ി ഡയറ���് അേപ�ക�

ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� ��കളിെല എ� അ��ാപക�െട നിയമന�ിനാണ് അംഗീകാരം

ന�കിയി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ടാളി ഹയ�െസ��റി �ളി� നി�ം അേപ� കി�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാണ് അേപ�

കി�ിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അേപ�യി� എെ��ി�ം അപാകതക� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപാരാ�കളാണ് ഉ�െത�ം

അത് ബ�െ��വെര അറിയി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് അംഗീകാരം ന���തിന് ഇ��ം കാലതാമസം വ�െത�ം



എ�േ��് അംഗീകാരം ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) േബാധ���മായ കാലതാമസമാണ് സംഭവി�െത�ി�  അതിന് ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല അ��ാപക നിയമനം

6522. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല സ��ാ�  ��കളി�  �.പി.എസ്.ടി.ത�ികയി�  (മലയാളം മീഡിയം)

നിലവി� എ� �ിരം ഒഴി�ക� ഉ�്; ഏെത�ാം ��കളി� ഉ�താണ് ഇൗ ഒഴി�ക� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� അ��യന വ�ഷം എറണാ�ളം ജി�യി�  ഈ ത�ികകളി�  വിരമി��

അ��ാപക�െട�ം എൽ.പി./�.പി. ��കളിെല �ധാന അ��ാപക�െട�ം എ�ം �� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആറ് മാസ�ി� ��ത� ഉ� �ന�േവതന അവധിക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�

സാധി�േമാ; ഉെ��ി� ഇ�ര�ി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

6523. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� എ� �തിയ ത�ികക�

��ി�ി��്; കാ�ഗറി തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഹയ� െസ��റി ഹി�റി സീനിയ�, �നിയ� ത�ികകളി� നിയമനം

6524. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയ� െസ��റി ഹി�റി സീനിയ�, �നിയ� ത�ികകളിലായി നിരവധി ഒഴി�ക� ഉ�ായി�ം

എസ്.സി./എസ്.�ി.  െ�ഷ��  റി��്െമ�് റാ�് പ�ികയി�  നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ലഭി��തിേല�ായി ആ ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് എ�്

െകാ�ാെണ�റിയി�ാേമാ:

(ബി) പി.എസ്.സി.  വഴി ഹയ�  െസ��റി അധ�ാപക ത�ികകളിേല�് നിയമനം ആരംഭി�തിന്

േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എസ്.സി. ഹി�റി, സീനിയ�/�നിയ� അധ�ാപക�െട നിയമനം, എ�ം

സംബ�ി� കണെ���ക� ഓേരാവ�ഷ�ം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�്.എസ്.എസ്.�ി.  സീനിയ�  നിയമന��  �േമാഷനി�െട മാ�ം നട�ാ�ളള ഉ�രവ്

ഹയ� െസ��റി വ��ി� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് �തലാണ് ഇത് �ാബല��ി�



വ�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല പാർ�്ൈടം ൈഹ�ൾ അസി��്

6525. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇ��ി ജി�യിൽ പാർ�്ൈടം ൈഹ�ൾ അസി��്  (ഹി�ി)  ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��ത്;  ഇതിൽ പി.എസ്.സി  -� റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�്.എസ്.�ി റാ�് ലി�്

6526. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�്.എസ്.�ി (േസാഷ�� സയ�സ്) നിലവിെല റാ�് ലി�ി� നി�ം

ഇ�വെര എ� നിയമന�� നട� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല എ�്.എസ്.�ി േസാഷ��  സയ�സ് വിഭാഗ�ി�  2020-21  െല

ആ�ിസിേ��ഡ് (ആ�പാതിക) ത�ികക�െട എ�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. ��ക��� എ�.ഒ.സി.

6527. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� സി.ബി.എസ്.ഇ.,  ഐ.സി.എസ്.ഇ.  ��ക��് എ�.ഒ.സി.

ലഭി���മായി ബ�െ��് െെഹേ�ാടതി �റെ��വി� വിധിയ�സരി�് എ� ��ക��്

എ�.ഒ.സി. ന�കി എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

(ബി)

അനധി�ത വിദ�ാലയ�െള നിയ�ി��തിന് നടപടി

6528. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല സ�കാര� വിദ�ാലയ�ളി�ം ഫീസ് ന�കാ�തിെ� േപരി�

െെ�മറിതല�ി�� ��ികെള ഉ�െ�െട നിര�രം അപമാനി�് ��ി��ി�� സംഭവ��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��നരായ ര�ിതാ�ളി� നി�േപാ�ം അമിത ഫീസ് ഇൗടാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ികെള



ശകാരി���ം �ാ�ിന് �റ�ാ���ം ഉ�െ�െട�� പീഡന��  നിയ�ി��തിന്

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

(സി) സം�ാന�് അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� ��ക�  േമ��ചി�ി� �കാര��

�വണതക� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മതിയായ അംഗീകാരമി�ാെത�ം ച�ം ലംഘി�ം �വ��ി�� വിദ�ാലയ�െള നിയ�ി��തിന്

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാരിതര ��ക� േപരിെനാ�ം പ�ിക്

6529. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിതര ��ക�  േപരിെനാ�ം പ�ിക് എ� വാ�് േച���ത് േക� സ��ാേരാ

സം�ാന സ��ാേരാ ഉ�ര� വഴി വില�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ി�  അത് എ�മാ�ം നട�ാ�ിയി�െ��ം നട�ാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവ�ണ�സ് പാഠ� പ�തിയി� ഉ�െ����ത്

6530. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ഇ-ഗേവ�ണ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയ�വഴി സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നി��

േസവന��  െപാ�ജന���് ലഭ�മാെണ�ി�ം മതിയായ �ാവീണ�മി�ാ�തിനാ�  അ�യ

േക��െള�ം ജനേസവാ േക��െള�മാണ് െപാ�ജന���് ആ�യിേ��ിവ��ത് എ�

വ�ത കണ�ിെല��് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഇ-ഗേവ�ണ�സിെന �റി�് പഠി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക-െട�്

6531. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക-െട�ിെ� വിജയ ശതമാനം അ�പത് എ�ാ�ി �റ��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണയി�

ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയത് എ�േ��് നട�ി�  വ��ാനാണ് സ��ാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

അന� സം�ാന�ളിെല ��കളി� പഠി�േശഷം സം�ാനെ� ��കളി� �േവശനം േന�� ��ിക�



6532. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളിെല �ളി� പഠി�േശഷം സം�ാനെ� ��കളി� �േവശനം േന��

��ിക��് മലയാളം ഭാഷാ പഠന�ി� ഉ�ാ�� ��ി��ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം

�േത�ക സംവിധാനം ഒ���േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�ാം തര�ിന് ��് ഇ�രം വിദ�ാ��ിക��് മലയാള�ിന് പകരം ഇം�ീഷ് പഠി�വാ�

അ�മതി ന���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം �േത�ക പരിഗണന ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന �� കേലാ�സവ�ിെ� േലാേഗാ

6533. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ��  കേലാ�സവ�ിന് േലാേഗാ െതരെ����തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െതെരെ���െ��� േലാേഗാ �പക��ന െച�യാ��് സ�ാനം ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഇരവിമംഗലം െസ�് േജാസഫ്എ�.പി. �ളിന് ചല�് ഫ�്

6534. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി മ�ല�ിെല ഇരവിമംഗലം െസ�് േജാസഫ് എ�.പി.  �ളിന് ചല�് ഫ�്

ന���ത് സംബ�ി�്  17.07.2019-�  ഡി.പി.ഐ.�് ന�കിയി�� ഫയലിേ��

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1920 � �ാപിതമായ ��ത �� െക�ിട�� കാല�ഴ��ാ� ജീ��ാവ�യിലാെണ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ൈമേനാറി�ി ക�ീഷെ� അംഗീകാര�� ഈ �ളിെ�

അേപ�യിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ��ക�െട നിലവാര�യ��ാ� പ�തിക�

6535. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക�െട

നിലവാര�യ���തിന് വിവിധ പ�തികളി�  ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ; ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;



(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല െഹറിേ�ജ് ��ക�െട നിലവാര�യ���തിന് ഡി.പി.ആ�.

സമ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ��ത ഡി.പി.ആ�. �കാര�� �ക അ�വദി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാല�ഴ�ം െച� �� െക�ിട���് �തിയ െക�ിട��

6536. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാല�ഴ�ം െച� സ��ാ� �� െക�ിട���് പകരം �തിയ െക�ിട�� നി��ി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ� നട�ിലാ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�മ�ാട് ഓ�ിസം പാ��് നി��ാണം

6537. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഓ�ിസം പാ��് നി��ാണ�ിനായി നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടിക� ���ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ിസം പാ��് �ാപി��തിനായി എ� �ക വകയി��ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ിസം പാ��് നി��ി��തി�� �ാ�, ഡിൈസ�, ഡി.പി.ആ�. എ�ിവ ത�ാറാ�ാ� ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ആയത്

ത�ാറാ�ിയി�െ��ി� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടിയിെല െഎ.ആ�.എം.എ�.പി. �� നഗരസഭ�് ൈകമാ��തി� നടപടി

6538. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി നഗരസഭയിെല െഎ.ആ�.എം.എ�.പി. �� സ��ാ� ഏെ����തിേനാ, ചാല�ടി

നഗരസഭ�് ൈകമാ��തിേനാ സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെഹ��കളിെല �ചീകരണ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ത�ികക�

6539. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെഹ��കളിെല �ചീകരണ വിഭാഗം  (എഫ്.ടി.സി.എം.)  ജീവന�ാ�  േവ��

ഇ�ാെത ത�ികക� ഒഴി�കിട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല നിരവധി സ��ാ�  െെഹ��കളി�  ഇൗ ത�ികയി�



ജീവന�ാരി�ാ�ത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

അറിയി�േമാ;

(സി) പി.ടി.സി.എം.  െ� �േമാഷ�  ത�ികയായ എഫ്.ടി.സി.എം.  ത�ികയിേല�് സ��ീസ്

െെദ�ഘ�ം �തീ�ി�് �േമാഷ�  നിരാകരി��ത് �ലമാേണാ ��ത ത�ികയി�  േവ��

ജീവന�ാെര ലഭി�ാ�തിന് കാരണം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭൗതിക വികസന രംഗ�് �േ����  െെകവരി� സ��ാ�  െെഹ��ക��് �ചിത�ം

നിലനി��ാ�  ഈ ത�ികയിേല�് താ��ാലികമായി ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�

ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� അ�മതി ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഇൗ അപര�ാ�ത മറികട�ാ�  എെ��ാം നടപടിക��ാണ് സ��ാ�

ആേലാചി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല അ��യന ദിന��

6540. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാഠ�പ�തി�െട ഭാര�ിന��തമായി എ� �വർ�ിദിന�ളാണ് സ��ാ� നി�യി�ി�ളളത്;

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തി�ല കാലാവ�,  �ര���, മ� ആക�ിക ����  എ�ീ കാരണ�ളാ�  പഠനം

ന�െ��� ദിവസ���് എ� പരിഹാരമാണ് നി�േ�ശി�ി�ളളത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഹയ�െസ��റി ഒ�ാം വ�ഷ �ാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  െെവ����ലം സാധ�ായ

ദിന�ളി��ാ�� �റവ് നിക��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� വാ�ഷിക പ�തി�് �രകമായി ��ക� പാഠ�പ�തി വിനിമയ�ി�ളള വാ�ഷിക പ�തി

ത�ാറാ��േ�ാ; നിര�ര �ല�നി��യം എ�േ�ാളം ഫല�ദമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  പി.  ടി.എ.  ക�ം ��  മാേന�െമ�് ക�ി�ിക�ം കാര��മമായി

�വ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� കളി�ല�� നി��ി��തിന് നടപടി

6541. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത�  �ല�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ��ിക��് കായിക പരിശീലനം

ന���തിനായി ൈമതാന��  നി��ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇെ��ിൽ ഇ�രം കളി�ല��  നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഫ�് അ�വദി��തിന് േവ� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല�ാ� ആദിവാസി േമഖലകളിെല ��ിക�

6542. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസപരമായി വളെരേയെറ ��ി�� സം�ാനമായി��ി�ം ആദിവാസി േമഖലകളി�

നി�ം ഇേ�ാ�ം വിദ�ാലയ�ളിെല�ാ� നിരവധി ��ിക�  ഉെ��� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� �കാരം വിദ�ാ��ിക� �ളി� എ�ാ�തി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം പാ�ശ�വ��രി�െ�� വിദ�ാ��ികെള വിദ�ാലയ�ളിെല�ി�വാ�� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന��െട അസൗകര�ം,  �മിശാ�പരമായ കാരണ��, ��ഘടമായ പാതക�, സാ�ഹ�-

വിദ�ാഭ�ാസ പിേ�ാ�ാവ� �ട�ിയ ��ത വിഭാഗ�ാ�മായി ബ�െ�� ����

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള മലയാളഭാഷ അഭ�സി�ി��തി�� പ�തിക�

6543. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് താമസി�് െതാഴിെല��� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള മലയാളഭാഷ

അഭ�സി�ി��തിനായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

ഉെ��ി� പ�തികെള�റി�് വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� വിജയകരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിക� എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാടിെന സ��� സാ�രതാ ജി�യായി മാ�ാൻ നടപടി

T 6544.�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാ�� ശതമാന�ി� �റവ് സാ�രതാ നിര�� ഏക ജി� വയനാടാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) വയനാടിെന സ��� സാ�രതാ ജി�യായി മാ�ിെയ��വാ�  സാ�രതാ മിഷ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വയനാ�ി� 2017-� ആരംഭി� �േത�ക സാ�രതാ പ�തി വിജയ�ദമായി�േ�ാ; ഇതി�െട

എ� േപെര സാ�രരാ�വാ� കഴി� എ�റിയി�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില സംബ�ി� ഉ�രവ്

6545. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മി�െട ന�ായവില നി�യി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ത് എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവി�  നിരവധി അപാകതക�ം പാക�ിഴക�ം സംഭവി�തിനാ�  പല�ല�ം

ന�ായവില വളെരയധികം ഉയ�� നി���തിെ� അടി�ാന�ി� സം�ാനെ� �മി�െട

ന�ായവില ���ി നി�യി�് കാലാ��തമായി മാ���  വ��ി ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �മി�െട ന�ായവില വ��ി�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�  ഉ�ായ കാലതാമസം �ലം

സ��ാരിേല�് ലഭിേ�� എ� �കയാണ് ന�െ��െത�ം കാലതാമസ�ി��ായ കാരണം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെല ജീവന�ാ�െട േജാലിഭാരം �റ��തിന് നടപടി

6546. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമീപ വ�ഷ�ളി�  �േത�കി�്  2018-െല മഹാ�ളയെ� �ട��് റവന� വ��ിെല

ജീവന�ാ��് ഉ�ായി�� േജാലിഭാരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� വ��ിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�ം കാര��മത�ം േവ�ി എെ��ാം

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

(സി) വിവിധ പരീ�കളി�  അേപ�ക�  സമ��ി�േ�ാ�  തെ� വിവിധ�ളായ സ��ിഫി��ക�

ഹാജരാ��തിനായി നി�േ�ശി��ത് ഒഴിവാ�ി,  �േവശനം ലഭി�വ� മാ�ം സ��ിഫി��ക�

ഹാജരാ�ിയാ� മതി എ�് �മീകരി�ാ� വിേ�ജ്, താ��് ഓഫീ�കളിെല േജാലിഭാരം �റ�ാ�

സഹായി�ം എ���െകാ�് ആയതിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േക� സംഘ�ിെ� �തിയ സ��ശന മാനദ���

6547. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��തിേ�ാഭം വിലയി���തി�ം പഠി��തി�ം സഹായധനം �പാ�ശ െച��തി�മായി

വിവിധ മ�ാല��െട �തിനിധികളട�ിയ േക�സംഘം ഇനി �ത� ര� തവണ സം�ാനം

സ��ശി�ാ� തീ�മാന��ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േക� സംഘ�ിെ� �തിയ സ��ശന മാനദ���  സംബ�ി� അറിയി�്

സം�ാന�ിന് ഇതിനകം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�യാണ് വിശദാംശ��;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  േക�സംഘം േകരളം സ��ശി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  എ�ാണ്

സ��ശി�ത്; െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) 2019-�  ഇ�വെര എ�േകാടി �പ സം�ാന�ിന് േക��ി�നി�ം ��തിേ�ാഭ

സഹായധനമായി ലഭി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

�മി�െട ന�ായവില നി��യം

6548. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന തല�ി� �മി�െട ന�ായവില നി��യം ���ിയാകാ�ത് �ല�� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി�െട ന�ായവില നി��യ�ി��ായ അപാകതക�  സംബ�ി� വിഷയം പരിേശാധി�്

റിേ�ാ��് ന��വാ�  �പീകരി� ക�ി�ി ��ത റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) നിലവിെല ന�ായവില ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

തവണെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട വിഭജനം

6549. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �വ��ി���്;

(ബി) ചിലയിട�ളി�  നാ�ം അ�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ഒ�മി�് ഒ� ഓഫീസി�  �വ��ി��

സാഹചര�ം നിലവി� സം�ാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സാധാരണ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� അ�ത് സ��ിഫി��് ന��േ�ാ� ഇ�രം ��് വിേ�ജ്

ഓഫീ�കളി� അത് ���ത് �ത� ഇ��റ് വെര ആെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�കാരണം ഇവിട�ളി�  അഴിമതി�� അവസരം ��തലാെണ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) അമിതേജാലി�ം മാനസിക സംഘ�ഷ�ം �ലം ഇവിട�ളി�  ജീവന�ാ�  അ�ഭവി��

�യാസ�� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ�രം ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  വിഭജി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;



വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ആ�ാനമാ�ി താ��് �പീകരണം

6550. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ താ��ക� �പീകരി�� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) 2011  െല െസ�സസ് �കാരം സം�ാനെ� ഏ��ം വള�� േരഖെ���ിയ അ�ബ�

അേ�ാമേറഷെ� േക�മായ മല�റം ആ�ാനമാ�ി �തിയ താ��് �പീകരിേ�� ആവശ�കത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� മല�റം ജി�ാ ആ�ാന�ം നഗരസഭ�ം സമീപ പ�ായ�ക�ം വിേ��ക�ം േച��്

�തിയ താ��് �പീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രജി�� െച�ാ� ഒസ��ക� �കാര�� േപാ�വരവ്

6551. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജി�� െച�ാ� ഒസ��് ആെണ�ി�ം ആയത് �കാരം �മി േപാ�വരവ് നട�ി നി�തി

സ�ീകരി�� രീതി വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ത���ി�ം അഴിമതി�ം കാരണമാ��തായി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒസ��ക�  രജി��  െച��  നിയമപരമായി നി�ബ�മാ��തിന് നിയമം െകാ�വരാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാകള�� അംഗ�ളായി�� വിവിധ ക�ി�ിക�

6552. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാകള��മാ�  അംഗ�ളായി�� വിവിധ ക�ി�ിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ികളി� ച��കാരം ഏെത�ാം ക�ി�ിക�െട െചയ�മാ� �ാനമാണ് ജി�ാകള��

വഹിേ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കള��മാ�െട വ��ി� വ�� േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് ഗൗരവതരമ�ാ� ക�ി�ികളി�

നി�ം അവെര ഒഴിവാ�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട���� ഒ��വണ നി�തി



T 6553.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �ഖ� വ�മാന േ�ാത�കളി�  ഒ�ായ െക�ിട���� ഒ��വണ നി�തി,

ആഡംബര നി�തി എ�ിവ നി��യി��തി� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കം�ീഷ�  സ��ിഫി��് ന�കിയ െക�ിട��െട വിശദാംശ��  തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളി�  നി�് റവന� വ��ി�  ലഭ�മാ��തിന് എ�് നടപടികളാണ് നിലവി�

സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െക�ിട നി��ാണ അ�മതി�മായി ബ�െ�� കാര����് നിലവി�

ഉപേയാഗി�വ�� സ�യ ഓ�ൈല� േസാ��്െവയറി� നി�് �ത�മായ വിവര�� റവന�

വ��ി�ം ധനകാര� വ��ി�ം ത�സമയം ൈകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ�കിട �മികേ��ം സംബ�ി� േക�ക�

6554. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വ�കിട �മികേ��ം സംബ�ി� എ� േക�ക�

വിജയി�ി��്;എ� േക�ക� പരാജയെ��ി��്;ഇവ�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േക�ക�  പരാജയെ��വാ��ായ കാരണം സംബ�ി�് വിശദമായ പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� അഭിഭാഷക�െട ഭാഗ�്നി��ായി�� അലംഭാവം �ലമാണ് �രിഭാഗം േക�കളി�ം

പരാജയെ��ത്എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�കാര�വ��ി ക�ട�ി വ�ിരി�� സ��ാ��മി

6555. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വാഴ��  വിേ�ജി�  തി��ിയാട് ആറ് ഏ�േറാളം സ��ാ��മി ഒ�

സ�കാര�വ��ി ക�ട�ി വ�ിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അത് തിരി�പിടി�ാ� സ��ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �മി തിരി�പിടി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട�ം നിലനി���േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� പ�യം ന���തി�� നടപടി



6556. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� േപ��ാണ് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�തി�േശഷം പ�യം ന�കിയി��ത്;

(ബി) പ�യം ന���തിനായി എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ�� പ�യം ന���തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

6557. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ി��െ��� പ�ി�റ വിേ�ജി� െവളളിയാ��് �േദശ�് പ�യം

ലഭി��തിന് േവ�ി എ� േപ� അേപ� ന�കിയി�െ��ം എ� േപ��് നാളി�വെര പ�യം

ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അേപ�കളിേ��  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം,  ഇവ��്

എ�േ��്പ�യം ന�കാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�യവിതരണ നടപടിക�

6558. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ�ി�േവ�ി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം എ� അേപ�ക�  ലഭ�മായി�െ��്

പ�ായ�് തിരി�് കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�ക��് പ�യം ലഭ�മാ�ിെയ�ം ഇനി�ം എ� അേപ�ക�

അവേശഷി��െ��ം പ�ായ�് തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��വ� അേപ�ക��ം എ�േ��് പ�യം ലഭ�മാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�യവിതരണ നടപടിക� േവഗ�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ� ടൗ� �ാനിംഗ് പ�തി

6559. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  ന�കിയി�ളള രവീ��  പ�യ��  അനധി�തമാേണാ എ�് പരിേശാധി�വാ�

സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ��ത സമിതി അംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ിയി�  പാ�വ�വ� ലംഘി�് െക�ിട��  പണി�ക�ം �ഷി ഇതര ആവശ����്

ഉപേയാഗി�ക�ം െച� �മി�െട പ�യം റ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(സി) ��ാറി�  �തിയ ടൗ�  �ാനിംഗ് പ�തി �ാവ��ികമാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െച�വ�� പ�ായ�ിെല െെകവശ�ാ��് പ�യം

6560. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  പ�ായ�ിെല �ഴ �റേ�ാ�കളി�  വ�ഷ�ളായി

ജീവി�വ�� െെകവശ�ാ��് പ�യം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

1-1-1977ന് ��േപ വന�മി ൈകവശം വ�ിരി��വ��് പ�യം

6561. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1-1-1977ന് ��പ് വന�മി കേ�റി ൈകവശം വ�ിരി��വ��് ആയത് പതി�്

െകാ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് റവന�-വനം വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന ���ിയായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈകവശ�ാ��് വിതരണം െച��തിന് േക� സ��ാരിെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം

അ�മതി ലഭി� വന�മിയി� അവേശഷി��വ��് പ�യം ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി��ം റവന�-വനം വ��ക�െട സം�� പരിേശാധന റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�ി�ാ��മായ േക�കളി� പ�യം അ�വദി��തിന് ത�രിത നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� �മികളി�  നിലനി�� മര���് നിര�് നി��യി�ാേണാ പ�യം

അ�വദി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ളയ�ി� ന�െ�� പ�യ��ം േരഖക�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�

6562. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി� പ�യ��ം മ�് േരഖക�ം ന�െ��വ��് ആയത് ലഭ�മാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�ളള എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�ം എ�േപ��്



��ത �മാണ�� ന��വാ� കഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലതാമസം ഉ�ാ��െ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ി� �ര� �തികരണ നിധിയി�നി�ളള ���ിക�

6563. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന �ര� �തികരണ നിധിയി�  നി�ം

ക��� മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഏെത�ാം ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളി�  ���ിയായവ ഏെത�ാം;  െട��  െച�

���ിക�  ഏെത�ാം;  ഇ�വെര െട��  െച�ി�ം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� ���ിക�

ഏെത�ാം; ഇനി�ം െട�� െച�ാ�� ���ിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ന��ാരണ ���ിക� അ�വദി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം ഭരണാ�മതി തീയതി �ത�

ആ� മാസ�ി��ി� അ�വദി� ���ി നി��ഹി�ാ�� കരാറി� ഏ�െ��് ��ത കരാ�

ജി�ാ കള���് സമ��ി�ിെ��ി�  ഭരണാ�മതി റ�ാ�െമ� നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ാ�

കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് �ന:പരിേശാധി�് കരാറി�

ഏ�െ��� സമയം ദീ�ഘി�ി� ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  റ�് െച�െ��� കരാ�ക�  ���ി ന���തിന് നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  കരാ�  വ��തിന് കഴിയാെത ഏെതാെ� ���ിക�െട

ഭരണാ�മതി റ�് െച�െ��ി��്?

�ളയ�ി� ന�ം സംഭവി� വ�ാപാരിക��് സഹായം

6564. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2018-െല �ളയ�ി�  വലിയ ന�ം സംഭവി� ചാല�ടി ടൗ�, മാ���് അട���

�ല�ളിെല വ�ാപാരിക��് പലിശരഹിത വാ�യട�ം ധനസഹായം അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തി

6565. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ന�  നി��ാണ�ിന് ഉ�രവായി��

���ിക� കരാ�കാ� ഏെ���ാ� വിസ�തി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാര�� ���ിക�െട എ�ിേമ�ക�  കാേലാചിതമായ പരി�ാര�ിന്



വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക�ം നി�േ�ശ��ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് ന��േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

��പാല��െട നി��ാണ�ിെല അപാകത

6566. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� �ര�നിവാരണ വ��് �േഖന 2006-11 കാലയളവി� കാസ�േഗാഡ് അ�വദി� ര�്

��പാല��ം അനി�ിതത��ിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏഴ് േകാടിയിലധികം �പ െചലവാ�ി നി��ി� ഈ പാല�ിെ� �ന��ാരണം നട�ാേനാ

തക�� പാല�ിെ� കരാ�കാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�് തക��ത് ഉ�െ�െട

�ന��രി�ാേനാ ത�ാറാകാ�ത് സ��ാരിന് വലിയ ന���ാ�െമ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

റിവ� മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ന�ാേശരി റ�േല�� കം �ി�ജ്

6567. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് ഉപേയാഗി�് പ�നംതി� ജി�ാ നി��ിതി േക�ം �േഖന േകാ�യം

ജി�യി� �വ���ി�ം െവള��റ�ി�ം മീന�ിലാറിേനാട് േച��ളള ��ജല കിണ�കളി� ഓ�

െവളളം കയറാതിരി�വാ� വിഭാവനം െച�ിരി�� ന�ാേശരി റ�േല�� കം �ി�ജിെ� ���ി

പാതിവഴി�് നില�വാ� ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം ���ിയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� റിവ� മാേനെ��് ഫ�് പ�തിക�

6568. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19,  2019-20  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  റിവ�

മാേനെ��് ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇതി�  എ�

പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ആ�.എം.എഫ്.  �  ഉ�െ���ിയ എ� പ�തിക�െട െ�ാേ�ാസ�ക�  സം�ാനതല

സമിതി�് ശിപാ�ശ െച�െവ�ം സം�ാനതല സമിതി അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ി�  നി�ം മല�റം ജി�ാകള��  2018-19,  2019-20  എ�ീ

വ�ഷ�ളി� േകാ��� മ�ല�ിേല�് അ�വദി� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ ;



��ത പ�തിക� സംബ�ി� വ��മായ കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

സ��ാ� വ��ക�െട �മി സംര�ി�ാ� നടപടി

T 6569.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ��ാ� വ��ക��് കീഴി�� �മി അള�് തി�െ���ി ഒ� ഡാ�ാ േബ�് �പ�ി�

േരഖെ���ി വ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ത�മായ അളേവാ അതി�കേളാ ഇ�ാെത പലയിട�ളിലായി കിട�� വിവിധ സ��ാ�

ഓഫീ�ക�െട �മി ൈകേയ����് വിേധയമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ി �മി �ത�മായി അള�് തി�െ���ി അതി��ി നി��യി�്

സ��ാ� ഓഫീ�ക�െട �മി സംര�ി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ?

�ഷിേയാഗ�മായ പാട��െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�്

6570. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിേയാഗ�മായ െന��ാട��െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം ഡാ�ാ ബാ�് ഒ� വ�ഷ�ി��ി�

���ിയാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം �പാ�രെ����ത് വ�ാപകമായ സാഹചര��ി�  ഇത്

തട�വാ� താ��് തല�ി� എ�് സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെവ�ിരി �േ�� വിേ�ജിെല ച��ം നീ�റവ�ം ഉ� നില�ി� �ാ�് നി��ി�തിനാ� �മി

പഴയ �ിതിയിലാ�ണെമ�് മാന�വാടി സബ് കള�� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �മി പഴയ �ിതിയിലാ�േ�ാ�  അവിെട നി��ി�ി�� �ാ�് െപാളിേ��

സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം വലിയമല എ�.പി.എസ്.സി.�് േവ�ി �മി ഏെ���ൽ

6571. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  വലിയമല എ�.പി.എസ്.സി.  വികസന�ി�േവ�ി�� �മി

ഏെ���ലിെ� ഭാഗമായി എസ്.ഐ.എ.  പഠന�ിനായി നിേയാഗി� ഏജ�സി ഏതാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി �മി ഏെ���ലി�  ന�ായമായ ന�പരിഹാര�ി�ം �താര�ത�ം

�നരധിവാസ�ി�ം �നഃ�ാപ�ി��� അവകാശ നിയമ�ിെല നാലാം വ��ിെ�  (എ)

�ത�  (എഫ്)  വെര�� ഖ��ളി�  നി�ബ�മാ�ം റിേ�ാ��െചേ�� എ�ാ�ാര��െള

സംബ�ി�് പഠന�ം വിലയി���ം നട�ി റിേ�ാ��ി� േച��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഓേരാ കാര��െള സംബ�ി�് അവ�െട അഭി�ായ�ം ശിപാ�ശ�ം എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��ം അത് പരിേശാധി� വിദ�സമിതി�െട റിേ�ാ��ം സ��ാരിെ�

ഏ�തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�നാണ് അംഗീകരി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�െത�്

െവളിെ���ാേമാ?

െഗയി� പ�തി�േവ�ി �മി�െട കേ�ാളവില നി�യി� മാനദ�ം

6572. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െഗയി�  പ�തി നട�ാ��തി�േവ�ി �മി ഏെ��� ന�കിയേ�ാ�  �മി�െട കേ�ാളവില

നി�യി� മാനദ�ം എെ��ാമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അ�കാരം മാനദ�ം �റെ��വി�വാ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മാനദ�ം �റെ��വി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മാനദ�ം മ�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി�െട �മി ഏെ���ലിന് ബാധകമാ�ിേയാ; എ�ി�

ഏത് ഏജ�സിയാണ്; വ��മാ�േമാ?

�മി�െട െപാ�ം വില െകാ���തിന് കാലതാമസം

6573. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട െപാ�ം വില െകാ���തിന് �തിയ നിയമമ�സരി�് നടപടിക�  ���ിയാ�ാ�

കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാരി�ിതിക ആഘാത പഠനം നട��തിന് ഏജ�സികെള ലഭി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) ��മായ ക�ിജ�സി �ക െക�ിവ�ാ�  ഭരണാ�മതി�� ���ിക��് േപാ�ം വീ�ം

ഉ�രവ് േവ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ക�ിജ�സി സംഖ� െക�ി വ�ാ�ം,  പരി�ിതി ആഘാത പഠനം നട�� ഏജ�സി�്

ന�േക� �തിഫലം ന���തി�ം കള��മാ��് ഒ� റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് ഏ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ക� ത�ി� �മി ൈകമാ��തി�� വ�വ�ക�

6574. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  പ�തിക�  നട�ിലാ��തി�േവ�ി സ��ാ�  വ��ക�  ത�ി�� �മി

ൈകമാ��ിന് നിലവി�� വ�വ�ക� എെ��ാെമ�റിയി�േമാ;

(ബി) വ��ക�  ത�ി�� �മിൈകമാ�ം നട�ാ�� �ലം പല സ��ാ�  പ�തിക�ം

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര��ി� വ��ക� ത�ി�� �മി

ൈകമാ�ം നട��തി�� നടപടി �മ�� ല�കരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

മ�ാേ�രി ക���ത�ളളി ഏെ���ാ� നടപടിക�

6575. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��് സംര�ിത �ാരകമായി �ാഥമിക വി�ാപനം �റെ��വി�ി�ളള എറണാ�ളം

മ�ാേ�രി ക�� �ത�ളളി�ം അ�ബ� �ല�ം ഏെ����തിനായി റവന� വ��്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക വ��് 20.06.2018-െല സ.ഉ. (സാധാ) നം. 401/2018 �കാരം 91.45 ല�ം

�പ ഇതിനായി എറണാ�ളം ജി� കള��െട അ�ൗ�ി� െ�ഡി�് െച�ി�ം ��ത �ാരകം

ഏെ����തിന് റവന� വ��ിെ� ഭാഗ�നി�് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��� �രിശ് വികലാംഗ സഹകരണസംഘം ഓഫീസ് െക�ിടനി��ാണ�ിന് �മി

6576. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  �രിശ് വികലാംഗ സഹകരണ സംഘം ഓഫീസിന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി  10

െസ�് �മി പതി�് ന��� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണി�േമാ;

(ബി) റവന� �റേ�ാ��മി പതി� ന���തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട എ�.ഒ.സി

ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ന�കാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം കളേ��ിെല  L2  63175/5/11(2)  എ� ഫയ�  തീ��ാ�ാ�  ഉ�ായ

കാലതാമസ�ി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ?



േകാ���ി �ഴ�െട �റംേ�ാ�ി� താമസി�� 42 ��ംബ���് �മി

6577. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കണയ�� താ��ി� എളം�ളം വിേ�ജി� സ�െ� ന�� 1006 �െ�� േകാ���ി �ഴ�െട

�റംേ�ാ�ി� താമസി�� നാ��ി ര�് ��ംബ���് �േത�ക പരിഗണന ന�കി െെലഫ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ി �നരധിവസി�ി��തിനായി �മി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ന��ക� െവളിെ���ാേമാ?

എനിമി േ�ാ���ി വി�കി��തി�� നടപടി�മ��

6578. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എനിമി േ�ാ���ിയായി സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�� �മി െപാ� ആവശ��ി�േവ�ി

സം�ാന സ��ാരിന് ഉപേയാഗി�ാം എ�് േക� സ��ാ� അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എനിമി േ�ാ���ി െപാ� ആവശ����് ഉപേയാഗി��തിന് വി�കി��തി��

നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എനിമി േ�ാ���ിയി�  സം�ാന സ��ാരിന് ഏെത�ാം െപാ� ആവശ����ാണ്

ഉപേയാഗി�ാ� അ�വാദ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി�  െകാേ�ാ�ി താ��ി�� എനിമി േ�ാ���ിെയ �റി�� വിവര��

ന�കാേമാ?

നില�� താ��ി� മി��മി�മായി ബ�െ�� േകസിെ� ഇരക�

6579. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  താ��ിെല �േ�ടം വിേ�ജിെല ഒ�്,  ര�്,  ��്,  പതിന�് എ�ീ വാ��കളി�

ഉ�െ���ം,  1965 ന് ��ായി െെകവശം വ�ി���മായ ��ി ഏഴ് ��ടമക�ം,  അവ�െട

പി��ട���ാരായ ���ി അ�ത് ��ംബ��ം മി��മി�മായി ബ�െ�� േകസിെ� ഇരകളായി

നീതി ലഭി�ാെത ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ി.എ�.ബി.  െസ��  85  �കാരം അേപ� പരിേശാധി�് നിയമപരമായി പരിഗണി�്

കാലതാമസം �ടാെത ��പരിഹാര��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



സ��ാ� �മി വ�വസായ ആവശ����് ലീസിന് ന�ക�

6580. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ എേ��കളി�  പ�യം ലഭി�ി�� �ാപന���് േ�ാജ�് മാ�ം വ���തി�ം

വ�വസായിക��് ഇ�ഡ�ിയ�  ലാ�് േമാ��്േഗജ് െച��തി�ം അ�മതി ന���തിന്

നിലവിെല നിയമ�ള�സരി�് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  �മി വ�വസായ ആവശ����് അ�വദി��തിന് �തിയ ലാ�് ലീസ് േപാളിസി

സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

പാ��ിന് ന�കിയ സ��ാ� �മി

6581. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഏെത�ാം സ�കാര� വ��ിക��ം �ാപന���ം സംഘടനക��മാണ് �മി

പാ��ിന് ന�കിയി�ളളെത�ം ��ത �മി�െട വി�ീ��ം എ�െയ�ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പാ��ിന് ന�കിയി�ളള �മി� അത് ന�കെ�� ഓേരാ����ം നി�യി�ി�ളള

നിലവിെല പാ��ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത നിര�്നി�യി�െത�ാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �മി�െട പാ��ക ���ി നി�യി�േ�ാെയ�ം ���ി നി�യി�ി�ം ആ �ക

അട�ാ� സ�കാര� വ��ിക�ം �ാപന��ംസംഘടനക�ം ഏെതാെ�െയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� എേ��ക�

6582. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പാ��ാലാവധി കഴി� എ� എേ��ക�

ഇതിനകം തിരിെ���ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എ� എേ��ക� ഏെ���ാ� ഉ� നടപടിക� ആണ് ഇേ�ാ� സ�ീകരി�് വ��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി� നിലവി�� േക�ക�

6583. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.�േരഷ് ���്



,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി�  നിലവി�� േക�ക�  േവഗ�ി�

തീ��ാ��തിന് നടപടി�മം ലളിതമാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ജി�കളി�  െ�ഷ��  ൈ�ബ�ണ�ക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ� �േഖന�� പ�യ�� ലഭി��തി�� അേപ� ന���തിെ� കാലാവധി

ഈ സ��ാ� നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ� വഴി കാണം െടന�സി അേബാളിഷ� ആ�് �േഖന �ടിയാ�ാ��് ലഭി��

കാണം പ�യ�� സംബ�ി�് ഈ സ��ാ� �റെ��വി� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

മഹാ�ളയ�ി� വീ�ക� ന�െ��വ�െട അ�ീ� അേപ�കളിേ�� നടപടി

6584. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി�  വീ�ക�  ന�െ��വ�  അവസാന അ�ീ�  എ� നില�്  2019  ��

30-�ളളി�  സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�  ധനസഹായം െെവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  മ�ല�ിെല ��ത അ�ീ�  അേപ�കളി�  എ�േപ��് ന�പരിഹാരം

ന��വാ�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�ം സമയബ�ിതമായി േസവനം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

6585. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതിയായ ജിവന�ാരി�ാ�തിനാ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�ം സമയബ�ിതമായി േസവനം

ലഭി��തി� െപാ�ജന���് �യാസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  �തിയ ത�ികക�  ��ി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ജനസാ�ത ��തലായ��ലം െപാ�ജന��  ��ി��് അ�ഭവി��

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� വിഭജി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

��ാലയി� മിനി സിവി� േ�ഷ�

6586. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ �ല�ളിലായി �വ��ി�� സ��ാ� ആഫീ�ക�

ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തി�േവ�ി ��ാലയി� ഒ� മിനി സിവി� േ�ഷ� അ�വദി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-19,  2019-20  ബ�ജ�കളി�  ��ാല മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ി��തിന്

െ�ാേ�ാസ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിനായി ജന�തിനിധിക�ം ഉേദ�ാഗ��മട�� ഒ� േയാഗം വിളി� േചർ�് �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

6587. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈരാ�േപ� �നിസി�ാലി�ിയി�  നി�് �ലം ഏെ����ത് സംബ�ി�് എെ�ാെ�

തീ�മാന�� എ��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

റവന� വ��ി� ��ി� ത�ികക�

6588. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം റവന� വ��ി�  �തിയതായി എ� ത�ികക�

��ി�ി��്;

(ബി) കാ�ഗറിക� അ�സരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ഒഴി�ക�

6589. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� റവന� വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ ഓഫീ�കളിലായി നിലവി�� ഓഫീസ്

അ��ഡ�് ഒഴി�ക�െട താ��് തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019  ഡിസംബ�  31-��ി�  ��ത ത�ികയി�  െ�ാേമാഷ�, വിരമി��

ഉ�െ�െട��വയി�െട ഉ�ാകാ�� ഒഴി�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല േതാ�ം േമഖലയി� താമസി��വ�െട �യാസ��

6590. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  േതാ�ം േമഖലയി�  താമസി�� ൈകവശാവകാശ

േരഖ��വ��് കരം അട��തിന് �യാസം േനരി�� കാര�ം ��യി� െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�മി േപാ�് വരവ് െച�് ന���തിന് നടപടി

6591. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� േകാ�ി താ��ി� ചി�ാ� വിേ�ജി� എ.വി.�ി.ക�നി ഇ�പത് വ�ഷം ��്

പല��ായ് വി� �മി ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  േപാ�് വരവ് െച�്

െകാ��ി�േ�ാ ;

(ബി) െക.എ�.ആ�. ആ�് �കാരം ബ�.  ൈഹേ�ാടതി േകസ് തീ��ാ�ിയി�� ഗണ�ി�െപ�

��ത �മി േപാ�വരവ് െച��തിന് സ��ാ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�ം അവെയ�ാം അവഗണി�്

അ�ര�ി�� �മി േപാ�് വരവ് െച�് െകാ��ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) സാധാരണ�ാരായ നിരവധിേപ� ഈ ഗണ�ിൽെ�� �മി േപാ�് വരവ് െച��തിനായ് ചി�ാ�

വിേ�ജി�  അേപ�ി�ിരി��തിനാ�  ഈ വ� നിയമപരമായി േപാ�് വരവ് െച�്

ന���തിന് യാെതാ� തട��ം ഇെ��ിരിെ�,  െപാ�ജന����ാ�� കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിന്  ,ഈ �മിേപാ�് വരവ് െച�് ന���തിന് വിേ�ജാഫീസ��് നി�േ�ശം

ന��േമാ ; വ��മാ�േമാ?

അഗളി വിേ�ജിെല ഉ��െപാ�ലിൽ ഉ�ായ നാശന���

6592. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് താ��ിെല അഗളി വിേ�ജിെല വിവിധ �ല�ളി�  ഉ�ായ ഉ��െപാ�ലി�ം

മ�ിടി�ിലി�ം ഉ�ായ നാശന��� സംബ�ി�് സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് പാല�ാട് ജി�ാ ജിേയാളജി�് പാല�ാട് ജി�ാ കള���് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ഏറനാട് െമാടവ��ടവി� ചാലിയാറിന് ��െക നട�ാലം നി��ാണം

6593. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് െമാടവ��ടവി�  ചാലിയാറിന് ��െക നട�ാലം നി��ി��തിന് എെ��ാം

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

(ബി) നടപടി�മ��  ���ിയാ�ിയ ���ി ആരംഭി�വാ�  തട���  എെ�ാെ�യാെണ�്



വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേതാെടാ�ം ഭരണാ�മതി ന�ിയ ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി വന�മി ആവശ�െ��െകാ�് ന�കിയ അേപ�യി�  വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല മി��മി േക�ക� തീ��ാ��തിന് അദാല�്

6594. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  താ��് ലാ�് േബാ��കളി�  �മി സംബ�മായ നിരവധി േക�ക�

െക�ി�ിട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�  അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മി��മി േക�ക�  അടിയ�രമായി തീ��ാ��തിന് അദാല�ക�  നട�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പാവറ�ി വിേ�ജിെന �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസാ�ി മാ��തിന് നടപടി

6595. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി വിേ�ജിെന  2019-20  �ാ�  �ീം �കാരം �ാ��് വിേ�ജ്

ഓഫീസാ��തിനായി െതരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� ല�ം �പയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത വിേ�ജാഫീസ് നി��ാണ�ിന് അ�േയാജ�മായ �മി ലഭ�മായി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ഡി) പാവറ�ി വിേ�ജ് സ�േ� ന�� 136/15 �െ�� േകരള വാ�� അേതാറി�ി�െട ൈകവശ��

�റേ�ാ�് �മിയി�  നി�ം ആവശ�മായ �മി വി�കി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അ�േയാജ�മായ �മി ലഭ�മാ�ി പാവറ�ി �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് നി��ാണ�ിന് േവ�

അടിയ�ര നടപടി എ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് പിരായിരി വിേ�ജ് വിഭജനം

6596. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് താ��ിെല പിരായിരി വിേ�ജി�  ആവശ��ിന് േജാലി�ാ�  ഇ�ാെത അേപ�ക�

��ി��� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പിരായിരി വിേ�ജിെന വിഭജി�് ര�ാ�� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ;  ��ത�  ഉേദാഗ�െര

പിരായിരി വിേ�ജി� നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��തല വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� േശാചനീയാവ�

6597. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��തല വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഓഫീസ് നവീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാ�വാടി താ��ി� പ�യം ന�കാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

6598. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�വാടി താ��ി� പ�യ�ിനായി അേപ�ി�് പ�യം ലഭി�ാ� ആ�ക�െട എ�ം വിേ�ജ്

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇവ��്പ�യം ന�കാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വിേ�ജി�  പ�യം ന���തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലനി���േ�ാ;

എ�ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�യം ന�കാ�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േബ��, െച�വ�� വിേ��ക�െട വിഭജനം

6599. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�ളള കണ�ക�  �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏ��ം ��ത�  ജനസംഖ��ളള

വിേ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േബ��, െച�വ��  വിേ��കളിെല ജനസംഖ� മ�് വിേ��കെള

അേപ�ി�് വളെര ��തലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േബ��, െച�വ��  വിേ��കെള വിഭജി�് �തിയ വിേ��ക�  �പീകരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നി��ാണ�ി�� �മി

6600. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് അ�വദി�

ഡിേ�ാ�െട െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ�� തട�ം നീ��തിന് ജി�ാ കള�� സ�ീകരി�

നടപടി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ���ീകരി��തി� കഴി� അ�് മാസമായി യാെതാ� �ട�നടപടിക�ം

സ�ീകരി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വീ� പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ജി�ാ കള���് നി�േ�ശം

ന��േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണം നട�� �മി നഗരസഭ�േടതെ��് േരഖാ�ലം നഗരസഭ വ��മാ�ിയി�ം

�മി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േപരിേല�് മാ��തിന് എ�.ഒ.സി.

ന�കാതിരി��െത�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� റവന� ടവറിെ� നി��ാണം

6601. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� റവന� ടവറിെ� ഫയ� നടപടിക� െെവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഫയ�  നടപടിക�  ഏ�വെരയാെയ�ം ഏത് ഓഫീസിലാണ് ��ത ഫയ�  ��ത�  കാലം

െക�ി�ിട�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയ�  നടപടി െെവ��തിെ� �ധാന ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��

ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�േ��് ��ത പ�തി�െട ���ി ഉ�ഘാടനം നട�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഭാഗാധാര�ം േപാ�വര�ം റ�ാ��� സംബ�ി� ഹ�ജി

6602. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�� സാ�ികളി�ാെത ത�ാറാ�ിയ ഭാഗാധാര�ം േപാ�വര�ം റ�ാ�ണെമ�ാവശ�െ��്

തി�വന��രം ജി�യിെല പാ��ാറ വിേ�ജി� കാര�വ�ം എ�വിള ���വീ�ി� ഓമനയ�

തി�വന��രം ജി�ാകള���് ന�കിയ െപ�ീഷ�  ന��  220164/2019  �  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ െപ�ീഷ� ഇേ�ാ� ആ�െട പ�ലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�



എ�് അറിയി�ാേമാ?

��ി�ഴ �റേ�ാ�് കേ��ം

6603. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചേല� വിേ�ജിെല ��ി�ഴേയാരം കേ��ം െച��ത് സംബ�ി� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ി�ഴ കേ���ത് ഒഴിവാ�ാ�  േവ�ി സ�േ� ടീമിെന നിേയാഗി�് അതി��ി

നി�ണയി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േചേല� പാറയി�  െകാ�േതാട് സ�കാര� വ��ി കേ�റിയത് സംബ�ി�് പരാതി

നിലവി�േ�ാ; കേ��ം കെ��ി അതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ി��, േത�ി�ലം, വ�ി��്, അരിയ��, േചേല� എ�ീ വിേ��കളിെല �ഴ �റേ�ാ�്

സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഴ �റേ�ാ�ിെ� സ�േ� ന��ം െ��ം സഹിതം വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

6604. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 �ത� 2019 ഒേ�ാബ� വെര വ�ി��് മ�ല�ിെല കാലവ�ഷെ��തിയി� തക��

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി റവന� വ��ി�  ഡിസാ��  മാേനെ��ി�  നി�്

ഭരണാ�മതി ലഭി� േറാ�ക�െട േപ�ം ഭരണാ�മതി�െട പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി �കാരം െകാേ�ാ�ി േ�ാ�് പ�ായ�്,  തി�ര�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�്

അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ� മല�റം ജി�ാ കള���് അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�

���ിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി, തി�ര�ാടി േ�ാ�് പ�ായ�് അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ� 2016

�ത� 2019 ഒേ�ാബ� വെര സമ��ി� എ�ിേമ�ക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� �ാ��് വിേ�ജ് പ�തി

6605. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  �ാ��് വിേ�ജ് പ�തി ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



ചാല�ടിയി� െെഹ�� മാ���്

6606. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വക വാണിജ� �ാധാന��� �ല�് എെ��ി�ം േ�ാജ�്

നട�ാ��തിന് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) സിവി�  സെ�സ് വ��ിെ� കീഴി�  ഒ� െെഹ��  മാ���് ��ത �ല�്

ആരംഭി��തിനായി അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം അേപ� സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ഡി) അതിന് അ�മതി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�േമാ ?

റവന� വ��ിന് വാഹന��െട അപര�ാ�ത

6607. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാ�� എ�ാവിധ �ര�നിവാരണ �വ��ന�ളി�ം േന�ത�ം ന���

റവന� വ��ിന് നിലവി� വാഹന��െട അപര�ാ�ത ഉളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ��ം ��തലായി �ര��ല�ളി�  ഓടിെയേ��� വിേ�ജ് ഓഫീസ് ജീവന�ാ��്

വാഹനം ഇ�ാ�തിനാ�  ഉ�ാ�� �യാസ��  പരിഹരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വാഹന��െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് ഒ� താ��ിെല നാേലാ,  അേ�ാ വിേ��ക��്

ഒ� വാഹനം എ� േതാതി�  സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�  സാധി�േമാ;  ഈ കാര�ം

പരിേശാധി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

�മി�െട തരം മാ��തിനായി സമ��ി� അേപ�

6608. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ��� വിേ�ജിെല സ�െ� ന�� 187/SP-യി� ഉ�െ���ം എ�ാ� ഡാ�ാ

ബാ�ി�  ഉ�െ�ടാ��മായ അ�് െസ�് �മി�െട തരം റവന� േരഖകളി�  നിലം എ�്

േരഖെ���ിയിരി��ത് മാ��തിനായി ശാ�ിനി,  െപ�സയി� വീട്,  ചി�ാ��ര,  കാ�േ�രി,

��� എ� വ��ി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�കേയാട് ��ത �മി തരം മാ��തിനായ് ���ിയ ന�ായവില�െട ��ത് ശതമാനം

�കയായ 79,88,796/- �പ അട�ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിലം എ�ത് കണ�ിെല��ാേണാ ��ത �മി�െട ന�ായവില കണ�ാ�ിയത് എ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അ�് െസ�് �മി�് ഒ� സാധാരണ�ാരിയി�  നി�് ഇ��ം ഭീമമായ �ക

ആവശ�െ���ത് ന�ായമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) നിലം എ�് റവന� േരഖയി� േരഖെ���ിയിരി��തിനാ� ��ത �മി�െട ന�ായവില നിലം

എ� ഗണ�ി� ഉ�െ���ി നി�യി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ��ത �മി�െട സ��ാ� നി�യി�ി�ളള െഫയ� വാല� എ�യാെണ�ം അേപ�ക�് ��ത

�മിയി� െക�ിടം നി��ി��തിനായി അ�മതി ന�കാ� കഴി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

പാലേ�ാട് കട�റ�് അടി��ടിയ മണ� നീ�ം െച�ാ� നടപടി

6609. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല പാലേ�ാട് കട�റ�് അടി� �ടിയിരി�� മണ�  നീ�ം െച��തിന്

േകരള േ��് മിനറ�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ലിമി�ഡ് റവന� വ��ിന് സമ��ി�

െ�ാേ�ാസലി� വ�വസായ വ��മായി ബ�െ��് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക� ഇട�ിെട മണ�തി�യി� ത�ി അപകട��ാ�� സാഹചര��ി� മണ�

നീ�ം െച��തിന് റവന� വ��് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� �മി സംര�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

6610. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  �മി�െട സംര�ണ�ം അവ�െട പരിപാലന�ം ��ത �മി സംബ�ി� എ�ാ

വിവര��ം ഒ� േക�ീ�ത രീതിയി�  ��ി�് സംര�ി��തി�ം �മി�െട ൈകമാ�ം

ഉ�െ�െട�� വിവര�� കാലാകാല�ളി� േരഖെ���ി ��ി��തി�ം ഒ� സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  �മി അനധി�തമായി ൈകവശം വ��തി�� ശി� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി വ�നാ��വകമായി �മാണം നട�കേയാ,  �മിയിെല ഉടമ�ാവകാശെ�

സാ�കരി�� രീതിയി�  വ�ാജ�മാണം ഉ�ാ�കേയാ െച�ാ�� ശി�ാ നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ിരി�� ആ�ക�െ�തിെര �ിമിന�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;



(ഇ) സ��ാ� �മി സംര�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

6611. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് റവന�വ��് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മായി ച��ക� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈരാ�േപ� മിനി സിവി� േ�ഷ� എ��ം െപെ��് ���ിയാ��തിന് ബ�.റവന�വ��്

മ�ി�െട അ���തയി�  േയാഗം േച��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയമ�� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി

6612. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� �നിയമ�� നിലവിെല സാ�ഹിക ആവശ��� നിറേവ��തിെ�

ഭാഗമായി കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �നിയമ�ളിലാണ് േഭദഗതി െകാ�വ�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇ�ാര��ിനായി

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�േ�യ�മാ�െട ഒഴി�ക�

6613. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നിലവി� സ�േ�യ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്; ��ത ഒഴി�ക�

ഏെത�ാം ജി�യി� നി�മാണ് റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  സ�േ� ഡ യറ�േറ�ി�  റിേ�ാ��് െച� തീയതി ജി� തിരി�് പ�ിക ആയി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഫ�് േ�ഡ് സ�േ�യ�,െസ��ഡ് േ�ഡ് സ�േ�യ�,െഹഡ് സ�േ�യ�

എ�ിവ�െട ത�ികക� എ� വീതം അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ�േ�യ�  ഫ�് േ�ഡ്,െസ��് േ�ഡ് ത�ികയി�  ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ത്

േഡ�്,സ�േ� േ�ഡ്എ�ിവ ജി� തിരി�് പ�ിക ആയി വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�േ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നി�ം മ� വ��കളി� സ�േ�യ�മാെര നിയമി�ാ�േ�ാ; എ�ി�

ഏെത�ാം വ��ി� എ� വീതം ത�ികകളിെല�് വ��മാ�ാേമാ ?



�മി അതി��ി നി��യി��തിന് നടപടി

6614. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  �േദശെ� നി�തി ഒ��ാ�  പ�ാെത ��ി��� നീ-െക �മി�െട നി�തി

സ�ീകരി���മായി ബ�െ��് ലഭി� നിേവദന�ി�  സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ി��്,അരിയ��  വിേ��കളിെല ഫിഷറീസ് േകാളനി �മി അതി��ി നി��യി��ത്

സംബ�ി�് വിേ�ജ് ഓഫീസ��ം തഹസി�ദാ��ം ജി�ാ കള���ം ലഭി� അേപ�യിേ��

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി അള�് തി�െ���ി െകാ���തി�� കാലതാമസ�ാ� പല പ�തിക�ം ന�െ���

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത വിഷയം എേ�ാ�  പരിഹരി�ാനാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�ി��്,  അരിയ��, ��ി��, േത�ി�ലം െപ�വ��, േചേല�,  പ�ി��  എ�ീ

പ�ായ�കളി��െ�� വിേ��കളിെല റവന� �റേ�ാ�് �മി�െട�ം,  മി��മി�െട�ം

വിശദമായ വിവരം സ�േ� ന�� സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

� പതിവ് നിയമം

6615. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് � പതിവ് നിയമ�ി�  ഏ��ം ഒ�വി�  വ��ിയ േഭദഗതി�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) � പതിവ് നിയമ�ി� നിലവി� േഭദഗതി നി�േ�ശം സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്

സംബ�ി� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഹ�ീ ഭവന നി��ാണ പ�തി

6616. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാവെ��വ��് സ�� സംഘടനക�െടേയാ വ��ിക�െടേയാ

സഹകരണേ�ാെട വീട് നി��ി�് ന���തിന് �ഹ�ീ ഭവന നി��ാണ പ�തി നട�ാ�ി

വ��േ�ാ;



(ബി) ��ത പ�തി �കാരം വീട് നി��ാണ�ിന് എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�ം ഇൗ

പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ദാരി�� േരഖ�് താെഴ�ളള െതാഴിലാളിക��് നഗര�ി� താമസ സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിനായി

�ാ�ക� നി��ി�് �റ� നിര�ി� വാടക�് ന���തിനായി ഇേ�ാേവ�ീവ് ഭവന പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �ാ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

കാലാവ�ാ മാ����് അ�േയാജ�മായ െക�ിട നി��ാണം

6617. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ മാ����് അ�േയാജ�മായ െക�ിട നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

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

(ബി) െക�ിടനി��ാണ സാധന��െട അഭാവം �ലം ഇൗ േമഖലയി�� ���� പരിഹരി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് െഡവല�െമ�് ൈഫനാ�സ് േകാ��േറഷ�

6618. �ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��േദശീയ, േദശീയ �ാപന��, �വാസി ഇ��ാ�ാ�, ഇ��� വംശജ� എ�ിവരി�നി�ം

ഭവനനി��ാണ േമഖലയി�  മതിയായ ധനം സമാഹരി��തിനായി  2013-�  നിലവി�  വ�

േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് െഡവല�െമ�് ൈഫനാ�സ് േകാ��േറഷ�  ��ത

ആവശ����ായി എ� �ക സമാഹരി�ി��്;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷെ� �വ��നം നി��ലാ��തിന് തത��ി�  അംഗീകരി�് സ��ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ�  നി��ലാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�െ��ി�  േകരള േ��് ഹൗസിംഗ്

േബാ�ഡിെ� പ�തി �വ��ന���ായി ധനസമാഹരണം എ�കാരമാണ് കെ���ത്;

(ഡി) ��ത �ാപനെ� �ന��ീവി�ി�് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� തനത് പ�തി



�വ��ന�ിന് ആവശ�മായ ധനസമാഹരണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഹ�ീ പ�തി

6619. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി നിലവി�  വ�േതാെട �ഹ�ീ പ�തി നി��ലാ�ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം പ�തി �കാരം എ�േപ��് ഭവന നി��ാണ

ധനസഹായം ന�കിയി�െ��ം കി�ിയ അേപ�ക�െട എ��ം വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

സമ� തീരേദശ വികസന പരിപാടി

6620. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� തീരേദശ വികസന പരിപാടി ആവി�രി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േകാ��  ഇേറാഷ�  വ�ാപകമായിരി�� സാഹചര��ി�  ഇത് തട��തിന്

എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ�്  50  മീ�റി�ളളി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള മാ�ി�ാ��ി��തിന്

ആവി�രി� പ�തി ���േതാതി�  �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�ളള കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സ�� മ��ബ�ന നിയ�ണ ബി�

6621. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഫിഷറീസ് വ��് ത�ാറാ�� സ�� മ��ബ�ന നിയ�ണ ബി�ിന് േകരളം

നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന യാന��െട ൈലസ�സ്,  രജിേ�ഷ� ഫീസ്,  പിഴ എ�ിവ ഇ��യിെല എ�ാ

സം�ാന���ം നിലവി� ഒ�േപാെലയാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന യാന���് രജിേ�ഷ�ം ൈലസ��ം ന�ാ�� സം�ാന�ിെ� അധികാരം

സംര�ി��തിന് നട�� �മ�� വ��മാ�േമാ ;



(ഡി) തേ�ശീയ മ��െ�ാഴിലാളികെള ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ിന് സ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക� േവണെമ�ാണ് േകരളം നി�േ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ��തി�് േകാ�ം ത�ാെത�� ��ിരമായ മ��ബ�ന�ിന് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്

സം�ാനം �േ�ാ�െവ�െത�് അറിയി�േമാ?

േക� സ��മ��ഗേവഷണ േക��ിെ� പഠന റിേ�ാ��്

6622. �ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ���ാ�ിനിടയിെല ഏ��ം താ� നിലയിേല�് സം�ാന�ിെ� മ��സ��്

�റ�താ�ളള േക� സ��മ��ഗേവഷണ േക��ിെ� പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�� മ���ിെ� സിംഹഭാഗ�ം മ�് സം�ാന�ളി� നി�ാേണാ

എ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കടലിെ� അടി��ി�  ��ിമമായ ആവാസവ�വ� ��ി�് മ��ലഭ�ത വ��ി�ി��തിന്

നട�ിയ പരി�മ�� ഫലം ക�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� മ�� സ��് സംര�ി��തി�ം ആയത് വ��ി�ി��തി�ം ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ശാ�ീകരണ�ിന് നടപടി

6623. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ൈന�ണ�ം നവീകരി�ം ആഴ�ട�

മ��ബ�ന�ിനായി �േത�ക സംവിധാന�� മ��ബ�ന യാന��  ന�കി�ം

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള ശാ�ീകരി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മ��വി�് ഉ�ാദന�ി� സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�നാട� മ��ബ�ന േമഖല വികസി�ി�വാ� എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�നാട� മ��ബ�ന�ി�ം �ല�വ��ിത മ���ിേ��ം മ�� ഉ����െട ഉ�ാദന�ി�ം

വിപണന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക��് പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�സ��ി� മായം േച���ത് തട��തിന് സംവിധാനം



6624. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സ��ി� മായം േച���ത് തട��തിന് നിലവി� �േത�ക സംവിധാനം ഇ�ാ�തിനാ�

മ��അ�ബ� െതാഴിലാളിക� ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ���ി�  മായം േച���തിെ� ഉറവിടം കെ��ി തട��തിന് ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�ാ�� സംവിധാനം വ��് തല�ി�  ഏ�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

മ��േമഖല�െട �ാധാന�ം

6625. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ജന���് െതാഴി�ം ജീവേനാപാധി�ം ന��� മ��േമഖല�െട �ാധാന�ം സ��ാ�

കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� ��ത േമഖലയി� നിലവിെല സ��ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) എ�ാ മ��ബ�ന �ാമ�ളി�ം ��ജലം, �ചിത��� ക�സ്, മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം

എ�ീ �ാഥമിക സംവിധാന�� ഒ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനാ�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

സ��മ��ബ�ന നിയ�ണ ബി�

6626. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  ത�ാറാ�� സ��മ��ബ�ന നിയ�ണ ബി�  പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��വില�ി���ം വിേദശയാന���് അമിതസ�ാത��ം

ന����മാെണ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� �തിയ ബി� �കാരം തീര�ടലിെ� പരിപാലനാവകാശം േക��ി� നി�ി�മാ��ത്

ഉ�ാ�ിേയ�ാ�� �ത�ാഘാത�� പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ� േഡ�ാ ബാ�്

6627. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സമ� േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനകം എ� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വിശദാംശമാണ് േഡ�ാബാ�ി�  ഉ�െ���ിയത്



എ�റിയി�ാേമാ?

മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക��് ധനസഹായം

6628. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.െജ.െജ.ബി.ൈവ/പി.എം.എസ്.ബി.ൈവ പ�തി �കാരം മ�സ�െതാഴിലാളിക��്

നിലവി�ളള അപകടം �ലം ഉ�ാ�� �ിര�ം ഭാഗിക�മായ അവശത, �ിര�ം ����മായ

അവശത, മരണം എ�ിവ�് ന��� ധനസഹായം മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക��് �ടി

ബാധകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മ��െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡ് �േഖന  9,10,11,12  �ാ�കളി�  പഠി�� മ��

അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട മ���് �തിവ�ഷം ര�് േപ�െ��ി�ം േ�ാള�ഷി�്

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകരള തീരെ� മ���ാമം

6629. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ം പിടി�വാ�  േപാ�� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��ം

െച�യ���  ഘടി�ി� വ��ളി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��ം മ��ം ലഭി�ാെത

െവ�ംകേ�ാെട മട�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള തീര�് മ���ിന് �ാമം അ�ഭവെ���ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മ��ം ലഭി�ാെത ക�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��് എെ��ി�ം ആ��ല���

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി ആ��ല���

6630. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മനിധി ആ��ല��� പരി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�സ� അ�ബ� െതാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��� അ�വദി��തി�ം

െതാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ�ിന് സഹായം ന���തി�ം �േത�കം പ�തി�് �പം

ന�കി നട�ി� വ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പീലിംഗ് െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി



6631. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പീലിംഗ് െഷ�കളി� േജാലി േനാ�� െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി ഏകീകരി�്

നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത െഷ�ക�െട അടി�ാനസൗകര���  തീെര അപര�ാ�മായതിനാ�  ഇത്

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ െതാഴിലാളികെള ഇ.എസ്.െഎ.  �ീമി�െ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം, മാനവേശഷി വികസനം പ�തി

6632. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ം മാനവേശഷി വികസന�ം എ�

പ�തിയി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് കാേരാട് വിേ�ജി� ഫിഷറീസ് വ��് േമ� പ�തി �കാരം നട�ിലാ��

പ�തി�െട �േയാജനം എ� മ��െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ�ം;

(സി) തി�വന��ര�ിന് �റെമ ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് മ��െതാഴിലാളിക��് �ാ�് സ��യം

നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാ�ക� �ീഫാബ് െടേ�ാളജി ഉപേയാഗി�് നി��ി�വാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

�ര�സാധ�ത�� �േദശം കെ���തിന് �ിമാന �പടം

6633. �ീ.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) പടി�ാറ�  തീര�ിെ�  250  മീ��  വീതിയി�  േകരള തീര�് അപകടസാധ�ത വിശകലനം

നട�ി �ര�സാധ�ത�� �േദശം കെ���തിനായി ഒ� �ിമാന �പടം ത�ാറാ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  കടലി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളികെള

സഹായി��തിനായി ഒ� ഉപ�ഹ അധി�ിത നാവിേഗഷ� കാലാവ�ാ �വചന സംവിധാനം

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് സൗജന� എ���സ് േകാ�ിംഗ്



6634. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് സൗജന� എ���സ് േകാ�ിംഗിന് േവ�ി െതരെ���ാ��

അംഗീകരി� പരിശീലന േക��� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം �ാപന�� അംഗീകരി� പ�ികയി� ഉേ�ാ;

(സി) അംഗീ�ത �ാപന��െട �റവ് കാരണം മലബാറി� നി�ട��ളള ��ത വിദ�ാ��ിക��്

മധ� േകരള�ിേല�് പഠന�ി� വേര�ി വ��ത് സ��ാരിെ� ��ിയി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത� ജി�കളി� പരിശീലന േക����് അംഗീകാരം ന���തിന് സ��ാ� ആേലാചി�്

വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര�ബാധിത�െട �നരധിവാസം

6635. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര�ബാധിത�െട സമ� �നരധിവാസ�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  ത�ാറാ�ിയ

7340  േകാടി �പ�െട പ�തിയി�  എെ�ാെ� കാര���  നട�ിലാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി�ി��ത്;

(ബി) ��ത പാേ�ജ് �കാര�� പ�തിക��് േക��ി� നി�ം ഇതിനകം എ�് സഹായമാണ്

ലഭി�ത്;

(സി) േക�സ��ാരിെ� �ര� �തികരണ നിധിയി�  നി�ം ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�

സം�ാന�ിന് ലഭി� �ക എ�യാണ്; അത് എ�കാരമാണ് വിനിേയാഗി�ത്;

(ഡി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  തീരേദശ വാസിക�െട സമ� വികസന�ിനായി

സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി�  2000 േകാടി�െട തീരേദശ പാേ�ജിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാണ്;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നിേയാഗി�ത്;  അവ�െട

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

മ��ബ�നേമഖലയി� വ��ിെ� അനിവാര� �വ��ന��

6636. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന േമഖല�് ഭീഷണിയാ�� യ�വ��ത േ�ാളിംഗ് േബാ�ക�െട�ം റിം�സി�

വ���െട�ം അമിതമായ കട�വരവ്, െച�മ���െളേ�ാ�ം േകാരിെയ��� െകാ�ിവലക�



എ�ിവെയ നിയ�ി�വാ� വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് എ��ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര��ി�  �മി�ം വീ�ം ന�െ�� ക�മംഗലം മ�ല�ിെല ��ംബ���്

നാളി�വെരയായി �മിേയാ, വീേടാ ലഭി�ി�ി�ാ�തിനാ� ഇവ��് വീ�ം �ല�ം ലഭി��തി��

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടി

6637. �ീ.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��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് സാം�ാരിക �േരാഗതി ൈകവരി��തി�ം വിദ�ാഭ�ാസ

ഉ�തി�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം ഉ�െ�െട�� പ�തിക�  േവഗ�ി�ം

സമയബ�ിത�മായി ���ിയാ��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ വിശദമാ�ാേമാ?

മ��സ��് കയ�മതി

6638. �ീ.���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) സം�ാന�് മ��സ��് കയ�മതിയി�െട �തിവ�ഷം എ� േകാടി �പ സ��ാരിന്

ലഭ�മാ��െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ�� 2018-19 -കാലയളവിെല കണ�് �േത�കം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ�നിക മ�� മാ���ക�െട നി��ാണം

6639. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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 ഫിഷറീസ് വ��് �ഖാ�രം ആ�നിക മ��

മാ���ക� നി��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ മ�� മാ���ക�  നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാം

എ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മ���ം മ�് �ല�വ��ിത ഉ����ം

6640. �ീ.���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) സം�ാന�നി�ം മ���ം മ�് �ല�വ��ിത ഉ����ം ഇറ�മതി െച�� രാജ���െട

പ�ിക െവളിെ���േമാ;



(ബി) 2018-19� ഓേരാ രാജ��ം ഇറ�മതി െച�തിെ� അളവ് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ?

സ�േ�ാ�പ� കയ�മതി

6641. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് നി��

സ�േ�ാ�പ� കയ�മതി എ� �ക��തായി�� എ�റിയി�േമാ;

(ബി) കയ�മതിയി�  ഇടി��ായി�െ��ി�  കാരണ��  പരിേശാധി�് പരിഹാര മാ����

കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ���ി� മായം േച���ത് തട��തിന് നടപടിക�

6642. �ീ.���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) മ���ി� മായം േച���ത് തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� വ��തല നടപടിക�െട വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േക�ക�  നിലവി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  2018-19

വ�ഷ�ിെല കണ�് �േത�കം നൽകാേമാ?

രാസവ��� േച��ളള മ��വി�ന

6643. �ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്,  ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ പദാ����  േച�� മ��ം ധാരാളമായി

വി�ന�് എ��െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�കാരം രാസവ��� േച��ളള മ��വി�ന തട��തിന് ഭ�� വ��മായി േച��്

എെ��ാം ശ�മായ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ��ി���ം മായം േച��ാ��മായ മ��ം വി��ന നട��തിന് മ��െഫഡ് െ�ഷ്

ഫിഷ് ���മാ���ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ചീനവല ഉപേയാഗി�് മ��ബ�നം നട��വ�െട െതാഴി� സംര�ണം



6644. �ീ.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 മ�ല�ിെല പള���ി,  െപ��ട�് േമഖലകളിെല പര�രാഗത

മ��െതാഴിലാളിക� േനരി�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ചീനവല ഉപേയാഗി�് മ��ബ�നം നട�� ഇവ�െട െതാഴി� സംര�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െെവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ളയബാധിതരായ മ��ക�ഷക��് ധനസഹായം

6645. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  നാശന�ം സംഭവി� െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല

െെലസ��� മ��ക�ഷക� ധനസഹായം ലഭി��തിനായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത അേപ�കളി�േമ� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നവീകരണം

6646. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നവീകരി�

തീരേ�ശേറാ�ക�െട േപ�ം നവീകരണ�ി� വിനിേയാഗി� �ക�ം മ�ലം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�േ�ാ�  സ�ീകരി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തീരേദശ േറാ�ക�െട േപ�വിവരം മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നവീകരണ�ി�ം �ന�നി��ാണ�ി�ം �റേമ ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് തീരേദശ

േറാ�കളി�  മെ�െ��ാം �വ��ന���ാണ് ഫ�് വിനിേയാഗി�ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉ�നാട� മ��സ��് വ��ി�ി�ാ� പ�തിക�

6647. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  മ��സ��് വ��ി�ി��തിന് ഫിഷറീസ് വ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�െത�് വ��മാ�ാേമാ ;



(ബി) അനിയ�ിതമായ മണെല��് �ലം മ��സ��ിന് േനരി�� �ാമം പരിഹരി�ാ� പ�തിക�

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഉ�നാട� മ��ബ�നം

6648. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  മ��ബ�ന�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച���  മ�ല�ിെല ഉ�നാട�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് േവ�ി നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി�ി�ളള �ീ�ക� വിവരി�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

6649. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഫിഷറീസ് വ��് മ�ി�െട കീഴി�� വിവിധ

വ��കളിലായി ��തായി ��ി� ആെക ത�ികക� എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��തായി ��ി� ത�ികക�െട എ�ം,  വ��ിെ� േപര്,  എ�ം എ�ീ

�മ�ി� പ�ിക �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാലാവ� ��റിയി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േജാലി�ം

6650. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� ഭാഗമായി നിര�രമായി ന��� �ഴലി െകാ��ാ�് ജാ�ത

നി�േ�ശം �ലം കടലി� േപാ�വാ� കഴിയാെത മ��െ�ാഴിലാളിക� ��ി��ിലാെണ� വ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  കടലി�  േപാ�േ�ാ�  അവ�  ഉപേയാഗി�� യാന��െട വിവരം

േരഖെ���വാനായി െമാൈബ� ആ�ിേ�ഷ� എ�.ഐ.�ി �പക�ന െച�് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇത് ഉപേയാഗി�് എ� മ��െതാഴിലാളിക�െട�ം യാന��െട�ം വിശദാംശം

േരഖെ���ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�  എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം ൈലഫ് ജാ��്

ന��െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതി� �വാ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) നിര�രമായി ഉ�ാ�� കാലാവ� ��റിയി�് �ലം േജാലി ന�െ���

മ��െ�ാഴിലാളിക��് എ�് സഹായമാണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



വിഴി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� മാ�� �ാ�

6651. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിഴി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� സ��ാ� �ഖ�ാപി� മാ�� �ാ� അ�സരി�് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ�ാടി മ���റ�ഖനി��ാണം

6652. �ീ.�ി.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 കല�ാേ�രി മ�ല�ിെല �തിയ�ാടി മ���റ�ഖ�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

���ിക� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാത�കാ പഠന�ം പാരി�ിതിക പഠന�ം ���ിയാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി എ� �പ മാ�കാപഠന�ിനായി െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

6653. �ീ.േ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�ി ഫാ�റിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം,  നവീകരണം എ�ിവ ല��മാ�ി

ഇേ�ാ� നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ക�വ�ി പരി�് വിേദശേ��് കയ�ി അയ��തിന് ഏെത�ി�ം വിേദശ രാജ���മായി

��തായി കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി��തി േ���ിേല�് കയ�ി അയ� ക�വ�ി പരി�് മട�ി അയ� സാഹചര�െമ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� ക�വ�ി േമഖല േനരി�� ����

6654. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി േമഖല േനരി�� ��ം അസം�ത ക�വ�ി�െട ലഭ�ത �റവാേണാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആവശ�മായി�� േതാ��ി എ� െമ�ിക് ട�ാെണ�ം നിലവി�  ആഭ��ര

ഉ�പാദനം എ� െമ�ിക് ട�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) മ�് സം�ാന�ളി� �ലം പാ� വ�വ�യി� ഏെ���് ക�മാവ് േതാ�ം വികസി�ി�െമ�

പ�തി ഉേപ�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി�് �ാേ�ഷ� പദവി ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റി വ�വസായിക��് �ന��ാരണ പാേ�ജ്

6655. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക� അട���ിയത് േക� സ��ാരിെ� ഇറ�മതി

നയ�ം ബാ�ക�െട നിേഷധാ�കമായ നിലപാ�ം കാരണമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) ��ത സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റി വ�വസായിക��് എെ��ി�ം �ന��ാരണ പാേ�ജ്

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഇതിനകം എ� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റി ഉടമക��് ബാ�് വാ� ലഭ�മാ�ി;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� ഫാ�റിക� �റ�് �വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ക�വ�ി േമഖല�െട സമ�പരി�രണം

6656. �ീ.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�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

എ� െതാഴി�  ദിന��  കാെ��ിെല�ം,  കാഷ� േകാ��േറഷനിെല�ം ജീവന�ാ��്

ലഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയി�  ക�� െതാഴിലാളി �ാമം അ�ഭവെ���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി സം�രണ േമഖലയിെല യ�വ��രണം ഏെത�ാം േമഖലകളി� നട�ിലാ�ി എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി േമഖല�െട സമ�പരി�രണ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



േതാ��ി സം�രണേക�ം

6657. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ്,  ക��  ജി�കളി�  വ�ാപകമായ േതാതി�  ഉ�ാദി�ി�� േതാ��ി സംഭരി�്

ഇവിെടതെ� സം�രി��തിനായി സ��ാ�  േന�ത��ി�  സം�രണേക�ം ആരംഭി�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

13-11-2019

�േ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�ി��.


