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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--391]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 1133 �ത� 1284 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 1285 �ത� 1377 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1378 �ത� 1477 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1478 �ത� 1523 വെര

േറാഡ് �ര�ാ ഫ�്

1133. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് വിനിേയാഗി�്

തി�വന��രം ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയി�� �ാ�  ഫ�് �വ��ിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െട�ഡ� ഇ�ാെത സ��ാ� അംഗീ�ത ഏജ�സിക��് ന�കിയ ���ിക�

1134. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ്

െട�ഡ�  നടപടികളി�ാെത സ��ാ�  അംഗീ�ത ഏജ�സിക��് ന�കിയി��ത്;  ��ത

���ിക�െട േപ�ം �ക�ം ഏജ�സിക�െട േപ�ം ഉ�െ�െട�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) വ��ിെ� ���ിക� െട�ഡറി�ാെത ഇ�രം ഏജ�സിക��് ന�����ലം വ��ിന് എ�്

േന�മാ��ത്; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�ഡ ി�ഡ് ഏജ�സിക��് ���ിക� ന���തി�� മാനദ�ം എെ��ാമാണ്; ഓേരാ

���ി�ം ഏജ�സികെള െതരെ����തി�� നടപടി�മ�� ഉ�െ�െട�� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിവിധ പ�തിക��്



െമാബിൈലേസഷ� അഡ �ാ�സ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം ���ിക��് ഏെത�ാം

ഏജ�സിക��്/ക�നിക��് എ� �ക വീതം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

1135. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�രം െന�മ�ാട്

നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി�� വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക

അ�വദി�െവ�ം ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ?

ഉൗരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാെെസ�ി�് നൽകിയ ���ിക�

1136. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാ�് വ��ിെ� ���ിക��് േകാ-ഓ�േറ�ീവ് െസാെെസ�ിക��് ��ഗണന

ന���േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� പരിഗണനകളാണ് െസാെെസ�ിക��് ന���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഉൗരാ���  േലബ�  േകാ��ാ�് െസാെെസ�ി�്

െപാ�മരാമ�ിെ� ���ിക� െട�� വഴിേയാ െട�� ഒഴിവാ�ിേയാ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� ���ികളാണ് ��ത െസാെെസ�ി�് െട��  �കാരം ന�കിയത്;  ഓേരാ

���ി�െട�ം അട�� �ക എ�യാണ്;

(ഡി) െട�� �കാരമ�ാെത ന�കിയ ���ിക�െട വിശദാംശം അട�� �ക ഉ�െ�െട ന��േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെന കാര��മമാ��തി�� നടപടിക�

1137. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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��ിെന

കാര��മമാ��തിേല�ായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� നി��ാണരീതികളി� വ��� മാ�ം

1138. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി��ായ �ളയം െപാ�മരാമ�ിന് കീഴി�� പാല���ം

േറാ�ക��ം ഉ�ാ�ിയ വലിയ നാശന���െട അടി�ാന�ി�  നി��ാണ രീതികളി�

കാതലായ മാ��� െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭാവിയി�  നി��ി�� പാല��െട�ം േറാ�ക�െട�ം നി��ാണ �വ��ന���്

�ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട മാ��നി�േ�ശ�� പരിഗണി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെതാെ� മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് പരിഗണി��ത്;

(സി) നിലവി�� േറാ�ക� ഘ�ം ഘ�മായി അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം �തിയ

േറാ�ക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ി�  മാ�ം നി��ി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�മാണ് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട

�ണനിലവാരെ� �തി�ലമായി ബാധി��ത് എ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  വ��ിെന അഴിമതി���ം ചലനാ�ക�ം ആ�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1139. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം െക�ിട��െട�ം നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19  െല ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� െപാ�മരാമ�്

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20  െല ബജ�ി�  ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിനായി ഭരണാ�മതി�ളള വിഭാഗ�ി�

അ�വദി�ി�ളള െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത ���ിക�െട

�ക സഹിത�ളള വിശദാംശം ന��േമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല അപാകതക�

1140. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�  വ�ാപകമായി െപാ�ിെ�ാളി��തി�� കാരണം നി��ാണ

സമയെ� ഉേദ�ാഗ��െട അനാ�യാെണ�് വിജില�സ് നട�ിയ പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി�േ�ാ;



(ബി) േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയ�ിെ� നി�േ�ശ��ം ഇ���  േറാഡ് േകാ���ിെ�

മാനദ���ം േറാഡ് പണിയി�ം അ����ണിയി�ം പാലി��ി�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെതാെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ �വ��ന�ിനാണ് വിജില�സ് �മേ�ട്

കെ��ിയി��ത്;

(ഡി) വിജില�സിെ� കെ��ലിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്

എ�് അറിയി�േമാ?

പാലാരിവ�ം േമ��ാലം അഴിമതി

T 1141.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം േമ��ാലം നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് അ�െ� �.ഡി.എഫ്.സ��ാ�ം

ബ�െ�� മ�ി�ം �മവി��മായി നട�ിയി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ഇതിനായി അ�െ� സ��ാ� ന�കിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�  െമാബിൈലേസഷ�  അഡ�ാ�സ് ന���തിന് വ�വ� ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇതി�  എ� ശതമാനം �കയാണ് െമാബിൈലേസഷ�  അഡ�ാ�െസ�ം അതി�  എ�

ശതമാനമാണ് ന�കിയെത�ം ഇത് എ� േകാടി �പ വ�െമ��� വിശദാംശം ന��േമാ?

പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� തക��

1142. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� തക���െട ഭാഗമായി കെ��ിയി�ളള കാരണ�ൾ എെ��ാമാണ്;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉയ��വ�ി�ളള അഴിമതി�െട ഭാഗമായി വ��്തല�ി�

ആ�െ�തിെരെയ�ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

1143. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

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



ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െര�ം കെ��ി ശി�ാനടപടിക�  ൈകെ�ാള��തി�ം

���ാരി�നി�ം �ന�നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �ക കെ���തി�മായി ഈ സ��ാ�

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

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�ളളി�  നാളി�വെര െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഉേദ�ാഗ��ം

കരാ�കാ�ം േച��് നട�ിയ �മേ��ക�െട എ�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം എ� കരാ�കാ�െട

ൈലസ�സ് റ�ാ�ിെയ�ം കരാ�കാരി�  നി�ം എ� �ക പിഴയിന�ി�  ഈടാ�ിെയ�ം

വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി�െട പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി� നി��ിവ� ���ിക�

1144. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട െമാൈബ� ക�ാളി�ി മാേനെ��് �ണി�ിെ� പരിേശാധന�െട അടി�ാന�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� കി�ബി�െട എ� പ�തികളാണ് നി��ാണ

�വ��ിക�െട അപാകത�ം,  കാലതാമസ�ം കാരണം താ��ാലികമായി

നി��ിവ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മന�കടവ്-പ�ിമ�ം -െന�ാട്-പ�ാം െെമ� േറാഡിെ� ബി.എം.ബി.സി. ���ിക�

1145. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി�  ഉ�െ�� മന�കടവ്-പ�ിമ�ം  -െന�ാട്-പ�ാം െെമ�  േറാഡിെ�

ബി.എം.ബി.സി. ���ിക� �ട��തി�ളള കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� എേ�ാ� �ട�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കരാ� കാലാവധി കഴി��തി���് ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്ക���േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

1146. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി ഇതിനകം എ� േകാടി �പ�െട ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇതിെ� ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?



തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല േറാഡ് നി��ാണം

1147. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല മണാേ�രി-��പറ�്  -��ി�ാപറ�് േറാഡ്,  തി�വ�ാടി-

ആന�ാെപായി�-മഗി�ഴ േറാഡ്,  അടിവാരം-േകള��ല േറാഡ് എ�ീ േറാ�ക�െട

നിർ�ാണ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കി�ബി�െട സാ��ികാ�മതി ലഭ�മാ�ി ��ത ���ിക�  എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ കി�ബി ���ിക�

1148. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയവയി�  നി��ാണം ആരംഭി�വ ഏെത�ാെമ�ം അവ ഏെതാെ�

ഘ��ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇവയി� നി��ാണം ���ീകരി�വ ഏെത�ാമാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയതി�േശഷം നി��ാണ ���ി ആരംഭി�ാ�വ ഏെത�ാെമ�ം

അതി�� കാരണെമെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തട���  നീ�ി ��ത ���ിക�  ഉട�  ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

വ� െെടം പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ം �ന��ാരണ�ം

1149. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� നിലവി�വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് വ�െെടം പ�തിയി� ഉ�െ���ി

�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം/�ന��ാരണ�ി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എ� േറാ�ക��ായി എ� �ക അ�വദി�െവ�ം അ�വദി�ി�ിെ��ി�  എ�െകാെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�  �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് ഫ�്

വകയി��ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



മലേയാര ൈഹേവ നി��ാണ �വ��ന��

1150. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലേയാര ൈഹേവ�െട നി��ാണ �വ��ന��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ��� േതാതി�  കി�ബി�് സമ��ി�് അംഗീകാരം

വാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഏെതാെ� റീ�ക��ാണ് ഇതിനകം അംഗീകാരം ലഭി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിയി�  ഇതിനകം കരാ�  ഉറ�ി�് ഏെതാെ� റീ�കളിലാണ് നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി�ി��െത�ം അത് ആെക എ� കിേലാമീ�� ഉെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മലേയാര ൈഹേവ വനേമഖലയി�െട കട�േപാ�� ഭാഗെ� �ലം വനംവ��ി�നി�ം

വി�കി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;  അതിനാ�� സം�� പരിേശാധന

���ിയായി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�്  2018-  2019  കാലയളവി��ായ ��തി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി�

മലേയാര ൈഹേവ�െട അൈലൻെമ�ി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;  ഉെ��ി�  ഇ��ലം പ�തി െചലവി�  വ��നവ്

ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ശബരിമല േറാഡ് നി��ാണം

1151. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല�മായി ബ�െ�� േറാഡ് നി��ാണ �വ��ിക��്  2016-17,  2017-18,

2018-19,  2019-20  സാ��ിക വർഷ�ളിൽ എ� �കയാണ് ബജ�ി�

വകയി��ിയി��െത�ം പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �കയാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� പ�തികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി� നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െമയി� െസ��� േറാഡ് �ര�ിത ഇടനാഴിയാ�ി മാ��തി�ളള പ�തി

1152. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമയി� െസ��� േറാഡ് �ര�ിത ഇടനാഴിയാ�ി മാ��തി�ളള ���ിയി� അവേശഷി��

���ിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ബി) ��ത പ�തി�ായി ആെക െചലവഴി�ാ� ഉേ�ശി�� �ക എ�യാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള ജം�ഷ�കൾ നവീകരി��തിെ��ം വഴിവിള�ക� �ാപി�്

�വ��ന�മമാ��തിെ��ം ���ിക�  എ��ം െപെ��് ���ീകരി�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�ക� ടാ� െച��തിന് ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക്

1153. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�  ടാ�െച��തിന് ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക് ഉപേയാഗെ���� രീതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ടാ�  െച�� േറാ�ക�  ��ത�  കാലം േകടാകാെത നിലനി��െമ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ടാറി�ിനായി �ാ�ിക് �ടി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േറാഡി� ച�ചവ�ക� ക�ി��വ�െ�തിെര നടപടി

1154. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� േറാ�കളി�  ച�ചവ�ക�  ��ിയി�് ക�ി�് �തിയ ടാറിംഗ് കഴി� േറാ�ക��്

ഉ�െ�െട നാശന�ം വ��� �വണത �ട�� വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�കളി�  ച�ചവ�ക�  ��ിയി�് ക�ി�് േറാഡിന് നാശന�ം

വ���വ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� �കാര�ളള �വണത �ട�� വ��ിക��ം �ാപന���െമതിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിരാ� �ര� ഭാഗ��ാ�� ഗതാഗത തട�ം

1155. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  544�  വട�േ�രി�ം മ��ി�ം ഇടയിെല �തിരാ�  �ര� ഭാഗ��ാ��

ഗതാഗത തട�ം �ലം ഉ�ായി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാതയിെല �ഴിക� അട�ി�് ഗതാഗത ���് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ശബരിമല തീ��ാടനകാലം ആരംഭി��തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ര പരിഗണന

ന��േമാ?



ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ികൾ

1156. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2016  ഏ�ി�  1-ന് േശഷം ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.

നിലവാര�ി� �ന�നി��ി�� േറാ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ കാലയളവി�  അടിയ�ര അ����ണിക��ായി അ�വദി� �ക�െട�ം െച�

���ിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േമ� �ചി�ി� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�� േ��്െമ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

1157. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബ�ജ�ി�  �ക വകയി��ിയ ���  ജി�യിെല േകേ�രി േവ��  േറാഡ്,  ��വറ

ആ�ലംകാവ് േറാഡ്,  അടാ�് ചി�ില�ി�ി േറാഡ്,  അ�ാണി ����ി േറാഡ് എ�ിവ�്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഇെ��ി� ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

1158. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ാഭാവിക റ��, കയ� ജിേയാ െടക് �യി�സ്, �ാ�ിക് േവ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�് േറാഡ്

നി��ി��തിന് �ാ�ഖ�ം ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം വിലയി��ിയി�േ�ാ.വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� അവലംബി�ി�� െതാഴി� സം�ാരം നവീകരി�തി�െട�ം ��ത� ഊ��സ�ലത�ം

െ�ാഫഷണലിസ�ം �കടി�ി��തിന് വ��ിെല എ�ിനീയർമാർ�് അവസരം ന��ക�ം വഴി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ളി�  കാതലായ മാ��ം �ണനിലവാര�ം

െകാ�വ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നി��ാണം ���ീകരി� േറാ�ക� െവ�ിെ�ാളി��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി



1159. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം ���ീകരി��ം അ��ു��ണിക�  നട�ി െമ�െ���ിയ�മായ

േറാ�ക� ഉടെന തെ� െവ�ി�റി�് േകബി�ക�ം െെപ�ക�ം മ�് ��ിലി�ിക�ം �ാപി����ലം

വ� സാ��ിക ന�ം സംഭവി��ത് ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�

വ��ത്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  �തിയ മാ��നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം െെപ�ക�ം േകബി�ക�ം �ാപി�തി�േശഷം േറാഡ് �നഃ�ാപി���മായി

ബ�െ��് ത����  ഉ�ാ��തിനാ�  ഇത് ഒഴിവാ��തിനായി ഇ�രം ���ിക�

ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ഇ�മായി ബ�െ�� വിഷയ��  ച�� െച�്

തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ��  സംബ�ി�് തീ�മാനെമ���തിന് അതത് നിയമസഭാ മ�ല�ിെല

എം.എ�.എ. െയ െചയ�മാനാ�ി ക�ി�ി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിെ� മാനദ��ൾ

1160. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േദശീയ പാതക�െട നിർ�ാണ�ിൽ േറാഡിെ� വീതി സംബ�ി�് എെ��ി�ം

മാനദ��ൾ നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�� േറാഡ് നിർ�ാണ �വർ�ന�ളാണ് േറാഡ് നിർ�ാണ�മായി

ബ�െ�� സ�ീകരി�ാ��ത്;  (ഉദാ:  റ�ൈറ�ഡ്  /  ബി.എം  &  ബി.സി)  ��ത

നിർ�ാണ�ിൽ അവലംബി� വ�� നിർ�ാണ രീതിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ രീതിയിൽ നിർ�ാണ �വർ�നം നട�േ�ാൾ ഓേരാ രീതി�െട�ം �ണി�് േകാ�ററ്

എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ��ചാൽ നിർ�ാണ�ിെ� �ണി�് നിര�് എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ േറാഡരികിെല െപേ�ാ� പ�ക�

1161. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ േറാ�ക�െട സമീപ�് െപേ�ാ�  പ�്

�ാപി��തിന് നിലവി� ഫീസ് ഇൗടാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാഷണ�  െെഹേവ�െട അരികി�  െപേ�ാ�  പ�് �ാപി��തിന് നാഷണ�  െെഹേവ

അേതാറി�ി ഫീസ് ഇൗടാ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�റ നിലവിെല

നിര�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� െപേ�ാ� പ�് �ാപി��തിന് ഫീസ് ഇൗടാ��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�  ലാഭ�ി�ളള െപേ�ാ�  ക�നികളി�  നി�് ഇൗ ഇന�ി�  ഫീസ് ഇൗടാ�ി �ക

േറാ�ക�െട നി��ാണ ���ിക��് ഉപേയാഗി�� വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െപേ�ാ�  പ�് അ�വദി�� വിഷയ�ി�  നാഷണ�  െെഹേവ അേതാറി�ി�െട നിയമം

സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�റ േറാ�ക��ം ബാധകമാ�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാ�പാടം-പന�കാട് േറാഡ്, പിഴല-കടമ�ടി പാലം എ�ിവ�െട ഡി.പി.ആ�.

1162. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം-പന�കാട് കായേലാര റിംഗ് ബൗ�് േറാഡ്,  പിഴല-കടമ�ടി പാലം എ�ീ

���ിക�െട ഡി.പി.ആ�. കി�ബിയി� സമ��ി��തിന് േകരള േറാഡ് ഫ�് േബാ�ഡിെന

�മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ��� േറാ�ക�

1163. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ� കിേലാമീ�� േറാഡ് ��തായി െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���ി��്; അവ�ായി ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�  �ട�� വ�� േറാ�ക�

ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി�, എ� കിേലാ മീ��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഴെ��തിയി� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക���ായ ന�ം

1164. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം



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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� മഴെ��തിയി�  െപാ�മരാമ�് േറാ�ക���ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�ഷ�ി� നാ� മാസേ�ാളം മഴ െപ�� �ിതിവിേശഷ��തിനാ� മഴയി�

തകരാ� േറാ�ക� നി��ി��തിന് എെ��ി�ം ആേലാചന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) മഴയി�  തക�� േറാ�ക�െട അ����ണി നട��തിേനാെടാ�ം മഴെയ അതിജീവി��

�ണേമ��� േറാ�ക� നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ആന�ാംെപായി�-ക�ാടി-േമ�ാടി �ര� പാത

1165. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്, വയനാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�് നി��ി�ാ�േ�ശി�� ആന�ാംെപായി�-ക�ാടി-

േമ�ാടി �ര� പാത നി��ാണ പ�തി�് അ�മതി ന���തി�� നടപടി ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�ം പ�തി�െട വിശദാംശ�� സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ�് അ�ിമ അ�മതി ന�കാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� പ�തി നി��ഹണ�ിെ� സമയ�മം വ��മാ�ാേമാ?

��േകാ� പാല�ിെ� നി��ാണ ���ി

1166. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 െല ബജ�ി� 10 േകാടി �പ വകയി��ിയി�ളള എറണാ�ളം ജി�യിെല ��േകാ�

ദ�ീപി�  നി�ം വ�തല ഭാഗ�ളള െസ�് പീേ��് േറാ�മായി ബ�ി�ി�� ��േകാ�

പാല�ിെ� നി��ാണ ���ി�െട നിജ�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടി�മ�� ���ിയാ��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേ�ാ�് േറാഡിനായി ഏെ��േ�� �ലം എ�െയ�ം ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

പാല��െട ബലപരിേശാധന

1167. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  േറാഡ് േകാ���് അ�ശാസി�� �കാരം സം�ാനെ� പാല��െട

ബലപരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  �ന�  നി��ി�ണെമ�്



കെ��ിയ പാല�� എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ആയതി� എ� പാല��െട നി��ാണം

ഇതിനകം ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ൪ഷ�ളി�  ഉ�ായ ��തി �ര�ം �ലം എ� പാല�ളാണ്

അപകടാവ�യി� ആയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാല�� �ന� നി��ി�വാ� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� പാല��െട �ന�

നി��ാണ�ിനായി അ�വദി� �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ?

പാലാരിവ�ം പാലം

1168. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാലം േകാടതി�െട അ�മതിയി�ാെത െപാളി��െത�് േകരള ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) പാലം നി��ി� കി�്േകാ, പാല�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തകരാ� ഉ�തായി സ��ാരിെന

േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത അറിയി�് എ�ാണ് ലഭി�ത്;  അതിെ� അടി�ാന�ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േലാഡ് െട�് നട�ി പാല�ിെ� ബലം പരിേശാധി�വാ�  കരാറി�  വ�വ��േ�ാ;

ഉെ��ി�  അത് െച�ാെത പാലം െപാളി�് പണി�വാ�  തീ�മാനി�ത് ഏത്

സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പാലം െപാളി�് പണി��തിന് എ� േകാടി �പ െചലവ് വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ�;  പാലം നി��ി� കി�്േകായി�  നി�ം ഈ �ക ഈടാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� ബല�യം

1169. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� ബല�യം സംബ�ി�് െചൈ� ഐ.ഐ.�ി.യിെല വിദ��

പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത വിദ��െട ശിപാ�ശ എ�ായി�� െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം ���മാ�ം െപാളി�് നീ�ി �തിയത് പണിയണെമ� ശിപാ�ശ അവ� ന�കാ�

സാഹചര��ി� പാലം െപാളി�് നീ�വാ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാലം നി��ാണ കരാറി� േലാഡ് െട�് നട�ി പാല�ിെ� ബല�യം പരിേശാധി�വാ�

വ�വ��േ�ാ;  ��ത വ�വ� അ�സരി�് പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� േലാഡ് െട�്



നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1170. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത നാ��ിയ� മീ�� വീതിയി� വികസി�ി��തി�ളള പ�തി ഏ�ഘ��ിലാണ്;

ഇതിെ� ജി�ാടി�ാന�ി�ളള �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം ഏെ���് നാഷണ� െെഹേവ അേതാറി�ി�് െെകമാ��തി��ായി�ളള കാലതാമസം

േദശീയ പാത വികസനെ� േദാഷകരമായി ബാധി��തിനാ� ഇതിനായി �േത�ക സംവിധാനം

ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േദശീയ പാത വികസന�ിനായി ഏെ��േ��ി വ�� �ല�ിന് ആവശ�മായ �ക�െട

നി�ിത ശതമാനം സം�ാന സ��ാ�  ന�കാെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�

�കയാണ് െചലവാേ��ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ പാത വികസന�ിന് േക� സ��ാരിെ� സമീപനം സഹായകമാെണ�്

വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1171. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  േദശീയപാത വികസന�ി�  അഭി�ഖീകരി�ി�� �ധാന �തിസ�ിക�

എെ��ാമായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �തിസ�ിക� പരിഹരി�ാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിവരി�േമാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി ഏെ����തി�� െചലവി�  സം�ാന വിഹിതം എ�

ശതമാനം �കയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസനം എ�േ��് ആരംഭി�ാെമ�ാണ് ഇേ�ാ�  �തീ�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1172. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസനം �തഗതിയിലാ�ാ�ം നാളി�വെര��ായി�� തട��� നീ�ാ�മായി

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േദശീയപാതക� വികസി�ി�ാ�ം ��കാല�ളി� നിലനി�ി�� തട��� നീ�ാ�ം േക�

സ��ാരി�  നി�ം ആയതി� േവ��  40,000  േകാടി �പ േനടിെയ��ാ�ം,  ൈവകിയ

പ�തിക��് ��ജീവ�  ന�കാ�ം �ലലഭ�തയ�സരി�് േറാ�നി��ാണം

ഉറ�വ��ാ�മായി സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  സം�ാന�ിന് എ�ര�ി�

�ണകരമാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നിർവഹണ�ൾ�് ലഭ�മാ�� േക�സഹായം എ�;  എ� �ക സം�ാനം

വഹിേ��ിവ�ം എ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വികസന�ി� ഉ�െ�� �ധാന േറാ�ക� സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��� �ത� �േ��ര വെര �ലേമെ���� നടപടി

1173. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� -  ��ി�റം സം�ാന പാത�െട ഭാഗമായ ��� ജം�ഷ� �ത� �േ��ര വെര��

േറാഡ് നാ�വരി�ാതയാ��തിന് �ലം ഏെ����തിന് ആവശ�മായ ക�ിജ�സി ചാ��്

െപാ�മരാമ�് വ��് റവന� വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

�തിരാ� �ര��ിെ� നി��ാണം

1174. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്  -  ���  േദശീയപാതയി�  �ിതി െച�� �തിരാ�  �ര��ിെ� നി��ാണം

���ികരി�് ജന��െട ഉപേയാഗ�ിനായി എ�് �റ�് െകാ��ാ� കഴി�ം; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�മാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�  േനരി�� തട���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

േദശീയപാത�െട വികസന�ിനാ�� �ലേമെ���� നടപടിക�

1175. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത�െട വികസന�ിനായി ഇനി�ം �ലേമെ����  നടപടിക�

���ീകരി�ാ��ത് ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്;  ഇവിട�ളി�  3  എ വി�ാപനം

�റെ��വി�ാ�� നടപടിക� എ�േ�ാളമാെയ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) സ�േ� ���ിയാ�ിയ �ല�ളി� എേ��് ക�ക� �ാപി�ാ� കഴി�ം; അവിട�ളിെല

�ണേഭാ�ാ��െട ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ആയത് എേ��് വിതരണം

െച�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േച��ല-കഴ��ം േദശീയപാതയി�  സ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�

റീ�കളായാണ് പണി നട�വാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഈ പാത�െട െട��

നടപടിക� എ�് ആരംഭി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാതക�െട വികസനം

1176. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാതക�െട വികസനം ഇേ�ാ�ം യാഥാ���മാകാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സം�ാനം ഇ�വെര െച� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക��ം േദശീയപാത അേതാറി�ി�മാണ് �ട�നടപടിക� ൈവകി�ി��െത�ത് ശരിയാേണാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാതക�െട വികസന�ിന് േക�ം ആവശ�െ�� വിഹിതം എ�യാെണ�ം ��ത �ക

ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത 66-െ� വികസനം

1177. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത  66-െ� വികസന�മായി ബ�െ��് േകരള�ം േക� ഉപരിതലഗതാഗത

മ�ാലയ�ം ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി�  േദശീയപാത�െട വീതി ഇ� �കാരം  45  മീ�റായിരി�േമാ;  എ� കിേലാമീ��

ൈദ�ഘ�മാണ് ഈ േദശീയ പാത��ാ�ക; ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവ് �തീ�ി��;

സം�ാനം എ� േകാടി �പ ഇതിനായി വിനിേയാഗി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� ഏ��  �മി ഇതിനായി ഏെ��േ��ി വ�ം;  ഇതിനായി എ� േപെര �ടി ഒഴി�ിേ��ി

വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� ര�ം നട�ാ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ിനി �ീ-െമ�ിക് േഹാ�� നി��ാണം

1178. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� െപരി��മ� േ�ാ�ിെല െന�ിനി �ീ-െമ�ിക്

േഹാ�ലിെ� െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി ���ിയാ��തിന് ഉ�ായി�� കാലതാമസ�ിെ� അടി�ാന�ി� ���ി

ത�രിതെ����തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെത�ാം നടപടി സ�ികരി�ി��്;

(സി) ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്; അടിയ�രമായി

���ിയാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�പ�ി െക�ിട���് ആ�നിക ഡിൈസ�

1179. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് വ�� �േഖന നി��ാണം നട�� �തിയ ആ�പ�ി

െക�ിട���് ആ�നിക ഡിൈസ� ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �തിയ കാലെ� ആ�നിക ചികി�ാ രീതികെള സഹായി�� ഉപകരണ�� േരാഗിക��്

��ത� �േയാജനം ലഭി�� തര�ി� �ാപി��തിന് ഉചിതമായ രീതിയി� െക�ിട�ിെ�

�ാ�  ത�ാറാ��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇ�മായി ബ�െ��വ��് �േത�കമായ

പരിശീലനം ന��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാലേ�രി മിനി സിവി�േ�ഷെ� ര�ാംഘ�ം നി��ാണം

1180. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാലേ�രി മിനി സിവി�േ�ഷെ� ര�ാംഘ�ം നി��ാണ�ി�േവ�ി�ളള എ�ിേമ�്

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മിനി േ�ഷെ� ര�ാംഘ�ം നി��ാണ�ിന് എ� �പയാ�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിവരം ന��േമാ;

(സി) േകാലേ�രി മിനി സിവി�േ�ഷ� ര�ാംഘ��ി�ളള ഭരണാ�മതി ന���തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഉപഡയറ�� കാര�ാലയ�ിെ� േശാച�ാവ�

1181. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഉപഡയറ��െട കാര�ാലയ�ിെ� േശാച�ാവ� സ��ാ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� �ളയ�ി��ായ നാശന���  കണ�ിെല��് സിവി�  േ�ഷനിേല�് ഓഫീസ്

ഷി�് െച��കാര�ം അടിയ�രമായി പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



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

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗ�ിെ� �മതലയി� നട�വ��

���ിക�

1182. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗ�ിെ� �മതലയി�

നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��  ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട നിലവിെല

അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദീകരി�േമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണം

1183. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� റ�് ഹൗ�ക�െട നവീകരണ�ിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) റ�് ഹൗ�കെള േമാഡ�  റ�് ഹൗ�കളാ�� പ�തിയി�  ഏെതാെ� റ�്

ഹൗ�കെളയാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്; എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത േമാഡ� റ�്

ഹൗ�കളി� ഒ��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േമാഡ� റ�് ഹൗ�കളാ�േ�ാ� ജീവന�ാ�െട എ� അധിക ത�ിക ഉ�ാേ��ി വ�ം;

വിശദമാ�ാേമാ?

െറ�് ഹൗ�കളിെല �മേ��ക�

1184. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറ�് ഹൗ�കളി�  നട�� �മേ��ക�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�  ഏെതാെ� െറ�് ഹൗ�കളിലാണ് �മേ�ട്

കെ��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ആയതിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ?

ശബരിമലയി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� റ�്ഹൗസ്



1185. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശബരിമലയി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഉടമ�തയി� ഉ�ായി�� റ�്ഹൗസ് െക�ിട�ി�

അവകാശം ഉ�യി�് ഒ� സംഘടന േകരള ൈഹേ�ാടതിയി� ന�കിയ േകസിെ� നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�േവ�ി ൈഹേ�ാടതിയി�  ഹാജരായ സ��ാ�  വ�ീലിെ� േപര്

വ��മാ�ാേമാ;  ഉടമ�ത െപാ�മരാമ�് വ��ിനാെണ�ിരിെ� െക�ിട�ിെ� നിയ�ണം

സ�കാര� സംഘടന�് അ�വദി�ാ��ായ സാഹചര�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവകാശം തിരി�പിടി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�്-െക�ിടവിഭാഗം �ഖാ�ിരം ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� നട�ിലാ�� ���ിക�

1186. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം,  െപാ�മരാമ�ിെ� െക�ിടവിഭാഗം �ഖാ�ിരം

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി

ലഭ�മാ�ിയി��ത്;

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

����,ൈവ�ില േമ��ാല നി��ാണ�വ��ിക�

1187. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളെ� ����,ൈവ�ില േമ��ാല��െട നി��ാണ �വ��ിക�െട നിലവിെല

അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ ?

പി.�.െക.സി. േറാഡ് നവീകരണം

1188. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.�.െക.സി. േറാഡ് ആ�നിക രീതിയി� നവീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് എ� ഘ�മായി എ� വീതിയിലാണ് നവീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാവ�ാട് �ത�  ഉ�ിേയരി വെര�ളള ആദ�ഘ� നവീകരണ ���ി എേ�ാ�

ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) പി.�.െക.സി.  േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ�. കി�ബി�െട അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

സി.ആ�.എഫ് ഉപേയാഗി� െഷാർ�രിെല േറാ�കൾ

1189. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� േക� േറാഡ് ഫ�് ഉപേയാഗി�് െഷാ���

മ�ല�ി� നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ത�ളം-േകാഴി��ി ന� ൈബ�ാസ് േറാഡ് ���ി

1190. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബ�ജ�ി�  ര�് റീ�കളിലായി  14.5  േകാടി �പ വകയി��ിയി�� ത�ളം-

േകാഴി�ി�ി ന� ൈബ�ാസ് േറാഡ് ���ി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി��ായി�� േകാ��ാ�െറ

ഒഴിവാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് ഇ�പത് ശതമാനം �ക�െട ഭരണാ�മതിയി�

സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈബ�ാസ് നി��ാണം സംബ�ി� ര�് റീ�ക�െട�ം െട�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ത�ളം-േകാഴി�ിളളി ന� െെബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണം

1191. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ത�ളം-േകാഴി�ിളളി ന� െെബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�മായി

ബ�െ��് േകാതമംഗലം �നിസി�ാലി�ി�െട�ം എെെ�സ് വ��ിെ��ം �ലം ഏെ���വാ�

ഡി�ാ��്െമ�് തല�ി�  തീ�മാനെമ���ത് സംബ�ി�് എറണാ�ളം ജി�ാ കള���്

വിശദമായ �ാ�ം സ�െ� ന��ം �കാരം എം.എ�.എ ക�് ന�ിയി�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ �െട ��ത ക�ി� സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െെബപാസ് േറാ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  വ��ക�െട �ലം ഏെ���വാ�

വ��തല�ി� തീ�മാനെമ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



താ�� മ�ല�ിെല തീരേദശ ൈഹേവ

1192. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��  മ�ല�ി�െട കട�േപാ�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ൈഹേവ�െട നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ��  ഭാഗ��ടി�� തീരേദശ ൈഹേവ�െട നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�് എ�്

���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�

1193. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് െന�ാറ

നിേയാജകമ�ല�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി അടിയ�രമായി േറാ�പണി

ആരംഭി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല േറാ�ക�

1194. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  സം�ാനപാത പദവി�� േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

��ത േറാ�ക�െട േപ�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ��� മ�ല�ിെല ജി�ാ േമജ� േറാ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� തീരേദശ ൈഹേവ

1195. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  തീരേദശ ൈഹേവ ഏത് വഴിയാണ് കട�േപാ��ത്;  ഓേരാ

നിേയാജകമ�ല�ി�െട�ം എ� കിേലാമീ��  നീള�ിലാണ് കട�േപാ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� പാല�ളാണ് പണി��െത�ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം



അവ�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ക��  ജി�യി�  വ�� ഏെത�ി�ം റീ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;  അതിന്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(ഇ) ഓേരാ റീ�ി�ം ഭരണാ�മതി ന�കാ�  ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്

പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

അ�മാലി മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണം

1196. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം അ�മാലി മ�ല�ി�  എ� കിേലാമീ��

േറാ�കളാണ് നവീകരി�െത�ം േറാ�ക�െട േപ�ം ഭരണാ�മതി ന�കിയ �ക�ം ഇനം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;ഏെത�ാം േറാ�ക�  ബി.എം.  ആ�് ബി സി നിലവാര�ി�  പണി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം അ�മാലി മ�ല�ി� ബജ�്/േനാ� ബജ�് ഇന�ി�

ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ികളിേലെത�ി�ം െട��  െച�ാ�േ�ാ എ�ം െട��  െച�

���ികളി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ഏെത�ാെമ�ം അതി�ളള കാരണെമെ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല േറാ�കൾ�� ഫ�്

1197. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി മ�ല�ി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ഫ�ി�

നി�ം ഏെതാെ� േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനാണ് ഫ�ക� അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാഴി-മായ�� േറാഡ് �ന��ാരണം

1198. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� പി.ഡ�ള�.ഡി. ഡിവിഷനിെല േചല�ര െസ�� പരിധിയി� വ�� െകാ�ാഴി-മായ��

േറാഡ് അവസാനമായി �ന��ാരണം നട�ിയത് എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പതിെനാ�് കീേലാമീ��  നീളം വ�� ഈ േറാഡ് തക��് ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായത്

കണ�ിെല��് �ന��ാരണ�ിന് ആവശ�മായ ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



(സി)

െഷഹീദാ� പ�ി-െട�്േമാ ജം�ഷ� േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന��

1199. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� നബാഡി� ഉ�െ���ി 4.98 േകാടി �പ വിനിേയാഗി�് നി��ി��

െഷഹീദാ� പ�ി-െട�്േമാ ജം�ഷ� േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന�� പാതിവഴിയി� നില�

അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നി��ാണ �വ��ന�� ത�രിതെ����തി�േവ�ി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട നവീകരണം

1200. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല

േറാ�ക� െമ�െ����തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് എ� �ക നാളി�വെര അ�വദി�ി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക എേ�ാഴാണ്

അ�വദി�െത�ം വിശദ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ന�കിയ േറാ�ക�െട ���ി ���ിയായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

െട��  നടപടി ���ിയായി��്;  െട��  നടപടി ���ീകരി�ാ�ളള േറാ�ക�

ഏെത�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് മാ�� േറാഡ് നി��ാണം

1201. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് മാ��  േറാഡ് നി��ി�ാ� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെത�ാം സ�േ� ന�രിെല

എ� �ലം വീതമാണ് ഏെ���െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�� സംബ�ി� േരഖക� ലഭ�മാേണാ;

(സി) ഇവയിെല കേ����  ഒഴി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണം



1202. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�ിന് �ലേമെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി ആരംഭി��തി�ളള അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഒ.ഡി.ആ�.െലവ� േറാ�ക�

1203. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം അധീനതയി�� ഒ

.ഡി.ആ�.െലവലി�� േറാ�ക� പി ഡ�ള�.ഡി. ഏെ���ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) പി. ഡ�ള�.ഡി.േറാ�ക�മായി ബ�ി�ി�ി�� ഏെറ �ധാനെ�� ഇ�രം േറാ�ക� ജന��

ഏെറ ആ�യി��തിനാ�  ഈ േറാ�ക�  വികസി�ി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

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

1204. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

കളരാ�ിരി പ�ിണി�ര െന�ാ��ി േറാഡി� 2006 െമയ് �ത� 2011 ഏ�ി� വെര�ളള

കാലയളവി�  ഏെതാെ� െചയിേനജി�  എെ�ാെ� ���ികളാണ് നട�ിയി�ളളെത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

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

���ി�ണി�കേയാ െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

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

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് എയ�േപാ��ിേല�ളള േറാ�ക� നവീകരി��തിന് പ�തി

1205. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹ�് എംബാ�േ�ഷ� േപായി�് േകാഴിേ�ാട് എയ�േപാ��ി� �ന:�ാപി� പ�ാ�ല�ി�

എയ�േപാ��ിേല�ളള വിവിധ േറാ�ക�  നവീകരി��തി�ളള പ�തി ഇേതവെര

നട�ാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�കാര�� നവീകരണ പ�തിയിേല�് മല�റം ജി�യി� നി�് ഏെതാെ� ���ിക���

�േ�ാസ�കളാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;  ആയതി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2020  െല ഹ�് നടപടി�മ��  ആരംഭി� �ിതി�് അടിയ�രമായി കലി��്

എയ�േപാ��ിേല�ളള േറാ�ക� ന�ാ�ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

മ�വേ�രി-��� േറാഡിെ� വികസനം

1206. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-��ി�റം പാതയി�  മ�വേ�രി �ത�  ���  വെര�ളള േറാഡിെ� വികസന�ിനായി

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള ���ി �ാവ��ികമാ��തിന് ഇ�വെര

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ി സ��ാരിെ�േയാ കി�ബി�െടേയാ പരിഗണന�്

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടിക� ത�രിതെ����തിന് േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സാ�ഹ�ാഘാത പഠനം നട��തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിന്

�മതലെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡി�  േകേചരി,  ���  എ�ിവിട�ളി�  നി��ി�� പാല��െട നി��ാണ

�േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തളി�റ�് - ഇരി�ി േറാഡ്

1207. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��� േറാഡ് ഫ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തളി�റ�് - ഇരി�ി േറാഡിന് എ� �കയാണ്

അ�വദി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ��ത േറാഡിെ� എ� കിേലാമീ��  ഭാഗമാണ് െട�ഡ�  െച�െത�ം ഇതിനായി

നീ�ിെവ�ത് എ� �പയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തളി�റ�് നി�ം �ട��യായി  46/470  കിേലാമീ��  ഭാഗം േറാഡിെ� ���ി െട�ഡ�

െച��തി� പകരം േറാഡിെ� ര��േ��ം ���ി മാ�മായി െട�ഡ�  െച�ാ�

കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േശഷി�� 16.800 കിേലാമീ�� ഭാഗം വീതി��ി െമ�ാഡം ടാറിംഗ് നട�വാ� എ� നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?



പീ�േമ�ിൽ ബജ�് അംഗീകാര�� �ാമീണ േറാ�കൾ

1208. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആയിര�ണ�ിന് കിേലാമീ�ർ �രം �ാമീണ േറാ�ക�ം, 220 കിേലാമീ�റിൽ �റവ് പി.ഡ��.ഡി

േറാ��� പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ബജ�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�� വളെര �ധാനെ��

�ാമീണ േറാ�കളി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വൺ ൈടം പ�തിയി�ൾെ���ി നവീകരണ

���ി െച�വാനായി ലഭി�ി�� അേപ�യിേ�ൽ സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

��ത ���ിക�െട അനിവാര�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�േമാ?

േകാവിലകംതാെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

1209. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േകാവിലകംതാെഴ പാലം അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിനായി

സ��ാ� ഏെ��� സ�കാര�വ��ിക�െട �മി�് ന�പരിഹാരം െകാ��ി�േ�ാ;

(ബി) അേ�ാ�് േറാഡിന് �ലം ഏെ��� എ�േപ��ാണ് ന�പരിഹാരം ന�കാ� ബാ�ി��ത്;

ഇവ��് ന�പരിഹാര�ക ലഭി��തി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകാവിലകംതാെഴ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െെബപാ�ക�െട നി��ാണ �വ��ന��

1210. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജക മ�ല�ിെല െെബപാ�ക�െട നി��ാണ �വ��ന��  എ�്

ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെബപാസിെ� െ��്, �ാ� എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇത് ത�ാറാ��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക��േ�രി മ�ല�ിെല തീരേദശ ൈഹേവ

1211. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ക��  ജി�യിെല ക��േ�രി മ�ല�ി�, തീരേദശ ൈഹേവ േ�ാജ�മായി ബ�െ��്

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

െപാ�മരാമ�് വ��്ഏെ���ി�� േകാഴിേ�ാെ� പ�ായ�് േറാ�ക�

1212. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-11  വ�ഷ�ി�  േകാഴിേ�ാട് േറാഡ് വിഭാഗ�ിന് കീഴി�� ഏെത�ാം പ�ായ�്

േറാ�കളാണ് െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ ുക� അ�കാരം ഏെ��� െകാ�� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഇരി�ാല�ട -ച���് �ത� ഠാണ വെര�� േറാഡ് വികസനം

1213. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ����-െഷാ���  േറാഡിെല,  ഇരി�ാല�ട �നിസി�ാലി�ിയി�  ഉ�െ��� ച���്

�ത� ഠാണവെര�� ഭാഗ�ിെ� വികസന�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം പി.എം.ജി - �ാ�ട് േറാഡ്

1214. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം പി.എം.ജി ജം�ഷനി�  നി�ം �ാ�ടിേല�് േപാ�� േറാഡി�

കാ�നടയാ��ാ��് �ര�ിതമായി സ�രി�വാ�  സാധി�ാ�തിനാ�  അപകട��

വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് വീതി��വാ�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഉ�രവ് �റെ��വി�ത്

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� വീതി അടിയ�രമായി ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1215. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�  നട� വ��

���ിക�െട വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  തി�വന��രം

നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് ���ീകരി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2019-20 െല ബജ�് �കാരം തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��്

ഏെ���� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ��തപ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ം കായി�ര�ടവ് പാലം നി��ാണം

1216. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വ�ം കായി�ര�ടവ് പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഇേ�ാ� സ�ീകരി� െകാ�ിരി��

നടപടി വിശദമാ�േമാ?

നഗ�� പാലം നി��ാണം

1217. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല നഗ�� പാലം നി��ാണ�ിന് 2019-20 സാ��ിക

വ�ഷെ� ബജ�ി� �ക അ�വദി�� �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��� പാലം നി��ാണ�ം ടൗ� നവീകരണ�ം

1218. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ����ഴ�് ��െക നി��ി�� ���  പാല�ിെ� ഡി.പി.ആ�. കി�ബി അ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��� പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തി� കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��� പാലം നി��ാണ�ം ടൗ� നവീകരണ�ം എേ�ാ� ആരംഭി�ാനാ�െമ�ാണ് ക���ത്;

വ��മാ�േമാ ?

ക�� ജി�യിെല പാല��

1219. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��  ജി�യിെല എെതാെ� പാല�ളാണ് ���ി�ണി��തി�ം ബലെ����തി�ം

തീ�മാനി�ി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല പഴയ�ാടി പാലം ബലെ����തിന് എ� �പയാണ്

അ�വദി�ി�ളളത്; ��ത ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയി��െ���ി പഴയ�ാടിയി�  ��തായി നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� പാല�ിെ�

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ിമട പാല�ിെ� നി��ാണ�വ��നം

T 1220.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ിമട പാല�ിെ�

നി��ാണ�വ��ന��െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ലേശഖരം േകാവി��ടവ് പാലം നി��ാണം

1221. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ��രം ജി�യിെല വ�ി���ാവ്,  കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�െള ബ�ി�ി��

�ലേശഖരം േകാവി��ടവ് പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േവേ�ാട് െതാ�ി�ാല�ിെ� �ന� നി��ാണം

1222. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല ���കാ�, െവ�റട എ�ീ �ാമപ�ായ�കെള ത�ി�

ബ�ി�ി�� േവേ�ാട് െതാ�ി�ാല�ിെ� �ന�  നി��ാണ�ിനായി സമ��ി�ി��

െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി എ�േ��് െട�ഡ�  നടപടിക�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട തട��� മാ�ി അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട ���ി ആരംഭി��തി��

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?



പ�ാ�ി പാല�ിൽ വിള�കൾ �ാപി��തി�� പ�തി

1223. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി പ�ാ�ി പാല�ിൽ വിള�കൾ

�ാപി��തിനായി ന�ിയി�� �േ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �േ�ാസ�  എ�ാണ് െപാ�മരാമ�്(ഇല�ി�ൽ)  വിഭാഗ�ി�  ലഭി�െത�ം അ�

നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം തീയതി സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േ�ാസലിേ��  എെ��ി�ം മ�പടി �ലം എം.എൽ.എ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അതിെ� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് തട�മി� എ�ിൽ അതി�� നടപടികൾ അടിയ�രമായി

ആരംഭി�വാൻ സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ള�കാട് േകരേളശ�രം പാല�ിെ� �വ��ന�േരാഗതി

1224. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി നി��ാണം നട��തിന് നി�േ�ശി�ി�� �ള�കാട് േകരേളശ�രം

പാല�ിെ� �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ;

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

(സി) ��ത പ�തി�് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�ുെമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ഹരി�ാട് വലിയഴീ�� പാല�ിെ� നി��ാണം

1225. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല വലിയഴീ�� പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ഇ�മായി ബ�െ��് നട�വാ��ത്;

(സി) പാല�ിെ� പണി എ�േ��് ���ിയാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

പാറ�റം-വ�ം കടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം

1226. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�വ മ�ല�ി� െപരിയാറി� ��െക�ളള പാറ�റം വ�ം കടവ് പാല�ിെ� നി��ാണം

നി��ിവ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം എ�് ���ിയാ�വാ�  സാധി�െമ�ാണ്

കണ�ാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�മ�െതാടി പാലം നി��ാണം

1227. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ി�  �മ�േതാടിന് ��െക �മ�െതാടി പാലം നി��ാണ�ിന്

ഭരണാ�മതി�ായി െപാ�മരാമ�്(ഡി)വ��ി� നി�ം  422/2019/D1/PWD ന�� ആയി

ധനവ��ിേല�് ഫയ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിെല നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20 ബജ�ി� ഒ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�� ��ത ���ി�് അടിയ�രമായി

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി ത�രിതെ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാല��െട �ന� നി��ാണം

1228. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പാല��െട സ�േ�യാണ് ���ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാല�ഴ��� പാല��െട �ന�  നി��ാണം അടിയ�രമായി നട��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  അടിയ�രമായി ���ി പണിേയ� പാല��  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

പ��റം േകാ�െവ�് പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

1229. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��റം േകാ�െവ�് പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ���ി

നട�ാ��തി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കടവ്, ��ായേകാട്, വഴി�ടവ് പാല��െട �ന:നി��ാണം



1230. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാല�ഴ��ി�  നാശം സംഭവി��ം �ളയ�ി�  തക���മായ തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല

െച�കടവ്,  ��ായേ�ാട്,  വഴി�ടവ് എ�ിവിട�ളി�  പാലം �ന�നി��ി��തിന്

ഭരണാ�മതി ന�കണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ ഓേരാ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ഭരണാ�മതി ന���ത്

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പാലാരിവ�ം പാലം

1231. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം പാല�ിെ� നി��ാണ �മേ��മായി ബ�െ��് മ�ാസ് ഐ.ഐ.�ി.�െട

കെ���ക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ീ.  ഇ.�ീധരെ� കെ���ക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��കളി�  ഏതാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ  ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ടി പാലം ���ിപണി�� കാര��ി�  ൈകെ�ാ�ി�ളള തീ�മാനം എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

കീര��് പാലം നി��ാണം

1232. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി� ഇ�പത് ശതമാനം �ക അ�വദി�ി�� കീര��്

(��വ) പാലം നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി� സ�ീകരി� വ�ി�� �വ��ന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാലം നി��ാണം ���ീകരി��തി�� വിവിധ ഘ��� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറയിെല പാല��െട �ന�നി��ാണം

1233. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  കഴി� �ളയകാല�് തക�� ഏെത�ാം പാല��െട

�ന�നി��ാണ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േപാ�ം�ട് ��ാ�� പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ �വ��ന��

1234. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല േപാ�ം�ട് ��ാ��  പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� �ട�നടപടികെള�റി�ം നി��ാണം എ�ാരംഭി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

���� പാലം നിർ�ാണം

1235. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ����  പാലം നി��ി�ു�തിനാ��

നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം പണി ആരംഭി��തിനായി ഇനി എെ��ാം �ട�  നടപടിക�

അവേശഷി��െ��ം ആയത് ���ിയാ�ി എ�് പാലം പണി ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

വ�ാ�ി�കര പാലം നി��ാണം

1236. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി��  നിേയാജക മ�ല�ിെല കിളിമാ��-അടയമ�-കട��  േറാഡിെല വ�ാ�ി�കര

പാലം നി��ാണ�ിന്  2019-20  െല ബജ�ി�  �ക അ�വദി�തിെ� അടി�ാന�ി�

നാളി�വെര െെകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

തല�ാടി �ത� െച��ളം വെര�� എ�.എ�്.-െ� ���ി

T 1237.�ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തല�ാടി �ത� െച��ളം വെര�� എ�.എ�്. അഭി��ിെ����

���ി�് �ലം ഏെ��� വകയി�  നാളി�വെരയായി �ലം ഉടമക��് എ� �ക

ന�കിയി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) നി�ിത ന�പരിഹാര �ക �ടിേ�ായി എ� എ�.എ�്.  അേതാറി�ി�െട പരാതി�െട

അടി�ാന�ിൽ �ലം ഉടമ���് �ക ന�കാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെതാെ� വിേ��കളിെല �ലം ഉടമ���ാണ് �ക ന�കാ��ത്; വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ഡി) ത��ം പരിഹരി�് �ലം ഉടമക��് ന�പരിഹാര�ക ന�കി �ലം ഏെ���് ���ി

എ�് �ട�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി േകാ��് ജം�ഷനിെല അ��പാേ�ജിെ� നി��ാണം

1238. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ചാല�ടി േകാ��് ജം�ഷനിെല നി��ി� അ��പാേ�ജിെ� നി��ാണം

മ�ഗതിലായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െെവ�ി�-പ�ി�റം സം�ാനപാത നി��ാണം

1239. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� െെവ�ി�-പ�ി�റം സം�ാന പാത�െട നി��ാണ�ിന്

സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ�േ��് ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� ൈഹേവ 766 � ��മംഗലം ജം�ഷനി� ൈബ�ാസ്

1240. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� ൈഹേവ  766 � ��മംഗലം ജം�ഷനി� ൈബ�ാസ് നി��ി��ത് സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസലിെ� െ�ഷ�ൽ പർ�സ് െവഹി�ിൾ ആയി നി�യി�ത് ഏത്

�ാപനെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി എ� ഘ�മായാണ് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ  ;  ഓേരാ

ഘ��ി�ം എ� �പ വീതമാണ് െചലവ് കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�ാം ഘ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് കാലതാമസം വരാ��

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; പ�തി�െട നിലവി�� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?



റാ�ി ഇ�ിയ�ാറ ശബരിമല പി��ിം െസ�� നി��ാണം

1241. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി ഇ�ിയ�ാറയി�  ശബരിമല പി��ിം െസ�റിെ� നി��ാണം എ�ാണാരംഭി�ത്;  എ�

�പയാണ് പ�തി�ായി അ�വദി�ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�് �ലേമെ����തിനായി ഇതി�  നി�ം എ� �പയാണ് െചലവഴി�ി��ത്;

െക�ിടം നി��ി��തിന് എ� �പ�െട എ�ിേമ�ിനാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ� �പ�ാണ് െട��  െച�ത്;  െട��  ലഭി�ത് ആ��ാണ്;  �ക

എ�യായി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണം നി��ി വ�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി��ാണം വീ�ം െട��  െച�ാനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ�� രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം

1242. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ��  രജി�ാ�  ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

പതിന�് െസ�് �ലം വി�ന���ത് സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) മാ��  േറാഡ് നി��ി�ാ�  മെ����തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് വിലെ����ം

ഉപേയാഗമി�ാ�തിനാ� അന�ാധീനെ��കിട���മായ ��ത �മി വി� ന���തി�

എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) മാ�� രജി�ാ� ഓഫീസിന് �ലം വി�ന���ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസലിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

മാതമംഗലം ഹയ�െസ��റി �� െക�ിടനി��ാണം

1243. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�് ��് േകാടി �പ അ�വദി�് ഉ�രവായ പ��� മ�ല�ിെല മാതമംഗലം

ഹയ�െസ��റി �� െക�ിടനി��ാണ ���ി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് കി�ബിയി�നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�് സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്;



(ഡി) ��ത ���ി ആരംഭി�വാ� കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

1244. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഴ�മ�ം സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട

നി��ാണ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം തട�െ����തിന് സ�കാര� വ��ി നട�� അനാവശ�മായ

എതി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

പ���ി മിനി സിവി� േ�ഷ�

1245. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 27.05.2016 � 450 ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ലഭി��ം 26.5.2018ന് ഭരണാ�മതി�െട

കാലാവധി അവസാനി��മായ െകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല പ���ി മിനി സിവി�

േ�ഷെ� ഭരണാ�മതി ���ി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ���ി മിനി സിവി� േ�ഷെ� നി��ാണ �വ��ന���ായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;

എ�ിൽ എവിെട എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െച��� ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട നി��ാണം

1246. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ ഉ�ഘാടനം കഴി�ി�ം െച���  ആ��േവദ ആ�പ�ി�െട നി��ാണം

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� തട��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത െക�ിട നി��ാണ �വ��ന�� ഉടെന ആരംഭി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ിക�

1247. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നാദാ�രം മ�ല�ിെല കി�ബി ���ികളായ െതാ�ിൽ�ാലം-��്േതാട്,�ള�ര�്-

ന��ാ�ാൻ ��്,  മലേയാര ൈഹേവ�െട ഭാഗമായ ��വ-െതാ�ിൽ�ാലം �ട�ിയ



േറാ�ക�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ ക�� ജി�യിെല േറാഡ് ���ിക�

1248. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഏെത�ാം േറാഡ് ���ിക� െച�ാനാണ് �ാഥമിക

അ�മതി ന�കിയെത�ം അതി� ഏെത�ാം ���ിക� െട�ഡ� െച�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �ീക��രം-െച�െ�ാടി-ന�വി�  േറാഡ്,  മണ�ടവ്-

�രി�ടവ്-  കാ�ിമല-ആലേ�ാട് േറാഡ്,  �വ�ചാ�-േകാളി-കാ�ിമല േറാഡ്,  ആലേ�ാട്-

പാ��പാറ-കനക��്-െവ�ാട് േറാഡ് എ�ിവ�െട ���ിക�  ഓേരാ�ം ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) മലേയാര ൈഹേവയി�െ�� ക�വ�ാൽ,  ആലേ�ാട്  ,�ച�ാട് എ�ീ പാല��െട ���ി

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

വ�ാ�പാടം റി�് ബൗ�് േറാഡ്

1249. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം നട��തിന് നി�േ�ശി�ി�� വ�ാ�പാടം റി�് ബൗ�്

േറാഡിെ� �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ാ��തിെല കാലതാമസ�ി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭരണാ�മതി എ�േ��് ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളിയറേ�ാണം-�ഴ�ാട് േ�� േറാഡിെ� നിലവിെല �ിതി

T 1250.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം കി�ബി വഴി നട�ിലാ��തിന് തത��ി� അ�മതി

ലഭ�മായ �ളിയറേ�ാണം �ഴ�ാട് േ�� േറാഡിെ� (വിവിധ റീ�കളായ �ളിയറേ�ാണം മ�യം

േറാഡ്,  െചാ���  എ�.എസ്.എസ്.  എ�്.എസ്.  േറാഡ്,  െന�ം�ഴി ഇടമല േറാഡ്

പ��ംപാറ ൈമലാടി േറാഡ്)നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിന് സാ��ികാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം �ട�നടപടിക�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ാ�ിയി�� വികസന �വ��ന��



1251. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�ിരം നാ�ിക

മ�ല�ി�  നട�ാ�ിയി�� വികസന �വ��ന���ായി എ� �ക ഏെത�ാം

���ിക��ായി അ�വദി�െവ�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��യാ�  സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിെന ആ�നിക നിലവാര�ിലാ�ി മാ��തിന് കി�ബി

�ഖാ�ിരം കഴി� വ�ഷം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

അ�േ�േഡഷ� നട�ാ� തീ�മാനി� േറാ�ക�

T 1252.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കി�ബി പ�തി �േഖന അ�മതി ന��ക�ം ���ി ആരംഭി�ക�ം െച� എ�

േറാ�കളാണ് അ�േ�ഡ് െച��തിന് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  അ�േ�േഡഷ�  നട�ാ�  തീ�മാനി� േറാ�ക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ിെമ�് വ�് നിലവി�  നട�ിെ�ാ�ിരി�� ���ികൾ�്,ആയ� ���ിയായ

േശഷമാേണാ അ�േ�േഡഷ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ിയിൽ നിര�് വിഭാഗം അസി�ൻറ് എ�ിനിയർ ഓഫീസ്

1253. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് നിര� വിഭാഗ�ിന് ഓഫീസ് നിലവിലി�ാ�ത് നിര�

വിഭാഗ�ിെ� �വർ�ന�െള വളെര ��രമാ ��െവ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�ാ�ിയിൽ നിര� വിഭാഗം അസി��് എ�ിനിയർ ഓഫീസ് ആരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

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

1254. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിന് എവിെടെയാെ�യാണ് �തിയ ഓഫീ�ക�ം

ത�ികക�ം ��ി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി� ൈല�മാ� ത�ിക ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസലി�േമ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



�മേ��ക� നട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട� നടപടി

1255. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��ി�  �മേ��ക�  നട�ിയതിെ�

േപരി� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�; അതി� ചീഫ് എ�ിനീയ�മാ�

ഉ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� േജാലിയിൽ ��ിമം കാണി� കരാ�കാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� കരാ�കാ�െട ൈലസ�സ് റ�ാ�ി അവെര �ാ�് ലി�ി�  ഉ�െ���ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കരാ�കാരി�  നി�ം പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കയാണ് അ�കാരം

പിഴയിന�ി� ലഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��്നട�ിയ നിയമന��

1256. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് വയനാട് ജി�യി� ആെക

എ� നിയമന�� നട�ിയി��്; ത�ിക തിരി�� കണ�് നൽകാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ���

കണ�് ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട ഒഴി�ക�

1257. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�സ്, ബി�ഡിം�സ് എ�ീ വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�ക� �േത�കം െവളിെ���ാേമാ?

േ�ഡ്-lll ഓവർസിയർ ത�ികകളിൽ നിയമനം

1258. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പീ�േമട് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിര�് വിഭാഗം ഓഫീ�കളിൽ േ�ഡ്-lll

ഓവർസിയർമാ�െട ത�ികകൾ ഒഴി�കിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1259. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വ��ല നിേയാജക മ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1260. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18, 2018-19, 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� െപാ�മരാമ�് വ��് തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�ം ഇ�വെര�ം ���ിയാ�ാ�

���ിക�  ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ് ഉളളെത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �േരാഗതി

1261. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളിെല ബജ�കളിൽ േടാ�� െ�ാവിഷനായി വ�ി�� മല�റം

നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�ം െക�ിട��ം തരംതിരി�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ� ���ിക��ാണ് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സ��ാരി�  സമ��ി�ി��െത�ം

ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �േരാഗതി െവളിെ���ാേമാ?

കളമേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1262. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� കളമേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി

ഏെത�ാം ���ിക��് ഇ�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നാളി�വെര�� �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി�േ�ശി�െ�� ���ികളി�  ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഏെത�ാം ���ികളാണ്

ഒഴിവാ�ിയത്; ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേ�ാട് മ�ല�ിെല മരാമ�് പണിക�

1263. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേ�ാട് മ�ല�ിന്  2019-20  �  അ�വദി�ി�ളള മരാമ�് പണിക�െട �ക

ഉ�െ�െട�ളള വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ികളി�  എ�െയ��ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി െട�ഡ�  നടപടികളിേല�ം

���ികളിേല�ം കട�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ; ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1264. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക��� മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�,

പാല��, െക�ിട��  എ�ിവ�ായി എ� േകാടി �പ�െട ഏെത�ാം ���ിക��്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് ഇനം,വ�ഷം തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം ���ിക� ആരംഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� ���ിക� ഇനി െട�� െച�ാ�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� �ാപന�� ��ിയി�ം അ��ം ചി�യി�ം ��ി��തിന് നടപടി

1265. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ�േ�റിയ�്,  കള�േറ�ക�, വിവിധ ഡയറ�േറ�ക�  �ട�ിയവ�െട പരിസര�ളി�ം

ഇടനാഴികളി�ം േകാടി�ണ�ിന് �പ വിലപിടി�ളള ഫ��ി��ക�  ഉ�െ�െട�ളള വ���

��ിയി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� വ��ളി� അ����ണി തീ��് �ന�പേയാഗ�ി��വ കെ���തി�ം

അ�ാ�വ േലലം െച�് ഒഴിവാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� വ��ളി�  ഉ�െ�� ഇ-േവ�ക�  എ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�ളള സ��ാ� �ാപന�� ��ത� ��ിയി�ം അ��ം

ചി�യി�ം ��ി��തിന് മാ��നി�േ�ശം ന��േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� എസ്.എ�.�ി.എഫ് ൽ അ�വദി� �ക

1266. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െഷാ��� മ�ല�ി� േ��് െലവ� ടാ�്

േഫാ�്(എസ്.എ�.�ി.എഫ്) ന് കീഴി� എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�തിെ� വ�ഷം തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� നബാ�ഡ് പ�തി

1267. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി െഷാ���

മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ ���ി�െട�ം അട��  �ക�ം ���ിക�െട നിലവിെല അവ��ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1268. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  ന് ��പ് ആരംഭി��ം നാളി�വെര

���ിയാകാ��മായ െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ഓേരാ�ിെ��ം

നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  �ത�  2019-20  വെര ആ�ിവികസന

ഫ�് �കാര�ം മ�് പ�തിക�  �കാര�ം െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�സ്,  �ി�ജസ്,

ബി�ഡിംഗ് വിഭാഗ�� വഴി നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക� എെ��ാെമ�ത് വ�ഷം തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി സാേ�തിക അ�മതി എ�ിവ�െട�ം െട�� െച�തിെ��ം

���ി എ� ശതമാനം ���ിയായി��് എ�തിെ��ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ� ���ിക�െ��ി�  ആയതിെ�റ കാരണ��

അറിയി�േമാ;



(ഇ) സമയബ�ിതമായി ���ിക�  ���ിയാ��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

േഹാളി െഫ�ിെല �ാ�ക�െട വില�ം രജിേ�ഷ�ം

1269. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല �ാ�് സ��യ�ളി�  ഒ�ായ േഹാളി െഫ�ിെല �ാ�ക�െട വില �റ�് കാണി�്

രജിേ�ഷ� ഫീസിന�ി� വ� ത�ി�് നട�ി എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2007 മാ��് 17 ന് മരട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസി� േഹാളി െഫ�ിെല 1460/2007 �ത�

1490/2007 വെര�� 30 �ാ�ക�െട ആധാരം രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ാ�ിെ��ം വിലയായി രജിേ�ഷ� േരഖകളി� എ�് �ക വീതമാണ് കാണി�ി��ത്;

ആ�െട േപരിലാണ് അവ ഓേരാ�ം രജി�� െച�ി��ത്;

(ഡി) രജിേ�ഷനി� ��വില �റ � എ�് കാണി�് േഹാളി െഫ�ിെല ഏെത�ി�ം �ാ�് ഉടമ�ന്

േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�് െകാ�്;

(ഇ) �ഖ�മ�ി�െട മാധ�മ ഉപേദ�ാവിെ� േപരി�  േഹാളി െഫ�ിൽ �ാ�് രജി��  െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ�് വിലയാണ് ��ത �ാ�ിന് രജിേ�ഷ�  േരഖകളി�  കാണി�ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ആധാര�� രജി�� െച��തിന് റവന� അധികാരിക�െട ആ�.ഒ.ആ� സ��ിഫി��്

1270. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� അധികാരിക�െടേയാ,  വ� ഉടമ�െടേയാ പിശ��ലം രജി��  െച� പഴയ

ആധാര�ളിെല സ�േ� ന��കളി�ം മ�ം െത�് വ�ി�ളളത് ടി വ� മെ�ാരാ�േ�ാ,

�ാപന�ിേനാ തീ�  ആധാരം െച�് െകാ��� സമയം,  ടി പഴയ ആധാര�ിെല സ�േ�

ന��കളിെല െത�ക� റവന� അധികാരിക�െട ൈറ�് ഓഫ് െറേ�ാർഡ് സ്(ആ�.ഒ.ആ� )

സ��ിഫി��് �കാരം െത�് തി��ി �മാണം ആധാരം െച��തിന് എെ��ി�ം െത�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  �തിയ ആധാര��  രജി��  െച��തിന് റവന� അധികാരിക�െട ആ�.ഒ.ആ�

സ��ിഫി��് നി�ബ�മാേണാ;

(സി) ഇതിന് ഏെത�ി�ം സ��ാ� ഉ�ര�േ�ാ; േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏത് നിയമ�കാരമാണ് ആ�.ഒ.ആ�. സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ിയത്; വിശദീകരി�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� വ�മാന�ം ഓ�െെല� േസവന��ം



1271. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 വ�ഷം രജിേ�ഷ� വ��ിന് ലഭി� വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��് എെ�ാെ� േസവന�ളാണ് ഇേ�ാ� ഓ�െെല� �േഖന ന���ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷ�

1272. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ിക വ�ഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക രജി�� െച� ആധാര��െട

എ��ം ആയതിേ�� �ാ�് ഡ��ി ഇന�ി� ലഭ�മായ �ക�ം എ�യാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ�റ കാല�് നാളി�വെര ആധാരം സ��മായി എ�തി രജി�� െച�വ�െട

എ�ം എ�;

(സി) ആധാരം രജി��  െച�േ�ാ�  വിരലിെല മഷി �ര��  അവസാനി�ി�് പകരം ബേയാെമ�ിക്

സംവിധാനം എ��ത� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ആധാര�ിെ� പക��് ഓ�ൈലനി�  ലഭ�മാ�വാ�  രജിേ�ഷ�  വ��് എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ��; ��ത സംവിധാനം എ��ത� �ാബല��ി� വ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

1273. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഉ�മ സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം നി��ി��തിന് കി�ബിയി�

നി�് എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി സാ��ികാ�മതി ന�കിയി�് എ� മാസമാെയ�ം ��ത ���ി ഏത് ഏജ�സി

�േഖനയാണ് നട�ിലാ��െത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി നിലവി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മരടിെല �ാ�് സ��യ��െട രജിേ�ഷ� �ക

1274. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാളി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�ളള മരടിെല �ാ�് സ��യ�� വി��ന നട�ിയേ�ാ�

അത് വില �റ�് കാണി�് രജി�� െച�ത് വഴി സ��ാരിന് ലഭിേ�� രജിേ�ഷ� �കയി�ം,



�ാ�് ഡ��ി ഇന�ി�ം �റവ് വ�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷനി� ��വില �റ�തിന് ഏെത�ി�ം �ാ�ടമക��് മരട് സബ്-രജി�ാ� ഓഫീസി�

നി�ം േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ാ�ടമക��് ന��� ന�പരിഹാരം,  അവ�  രജിേ�ഷ�  െച� �ക �ടി പരിേശാധി�

േശഷമാേണാ എ�തി� വ��മായ വിശദാംശം ന��േമാ?

എടേ�രി രജിേ�ഷൻ ഓഫീസ് നിർ�ാണം

1275. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എടേ�രി രജിേ�ഷൻ ഓഫീസ് നിർ�ാണ�ിന് പ�ായ�് നൽകാൻ തീ�മാനി�

�മിൈകമാ��ിെ� നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� വാല�േവഷ� േനാ�ീസ്

1276. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�ാ രജി�ാ� (ജി.എ�) 22.04.2019-� �റെ��വി� അ�� വാല�േവഷ�

േനാ�ീസ് ന��  �വി/14/1800/14  �കാരം േതാമസ് േജാ��്,  �ി.സി.10/948(8),

മ�ാം�ല, േപ���ട, തി�വന��രം എ�യാ��് േനാ�ീസ് െകാ�� �കാരം എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�; ഇതിന് മ�പടി കി�ിേയാ; മ�പടി�െട േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േഡാക�െമ�റ് നം.1800/2014  �കാരം  26.04.2014-�  കഴ��ം എസ്.ആ�.ഒ-  യി�

നട�ിയ  50  െസ�് വ�വിെ� ആധാര�ി�  സ��ാ�  നി�യി� �ാ�് ഡ��ിേയ�ാ�

(20,52000) നാ� ല��ി നാ��ി എ�ായിരം �പ ��ത� �ക കാണി�് ഇ�പ�ിയ�്

ല��ിന് നട�ിയ ആധാര�ി� രജിേ�ഷ� വ��് നിയമാ�സരണം അ�ാെത നടപടി�്

നീ�ിയതിന് എതിെര ക�ിക�  ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് വാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി�െട 20-09-2019-െല WP(C)No.24294/2019(J)ന�� േക�ിെല ഉ�രവ്

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതി�  എ�ാണ് പറ��ത്;  വിശദമാ�േമാ;  േകാടതി ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകസ് ൈഹേ�ാടതിയി�  17.10.2019-ന് േപാ�് െച� �കാരം അേ� ദിവസം

ൈഹേ�ാടതി എ�് നടപടി സ�ീകരി�;  അേ�ദിവസെ� േകാടതി ഉ�രവ്

എ�ായി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;  ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) രജിേ�ഷ� വ��ിന് േവ�ി ൈഹേ�ാടതിയി� ഈ േകസി� സ��ാ� വ�ീ� ഹാജരാേയാ;

എെ��ി�ം അഫിഡവി�് സ��ാ� സമ��ിേ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



റയി�േവ വികസന പ�തിക�

1277. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ���് ��് അ�മതി ലഭി� അ�മാലി - ശബരി റയി� പാത, തി�നാവായ - ��വാ��

പാത, എറണാ�ളം - ��ള ര�ാം പാത, ��ള - �റ�� ര�ാം പാത, �റ�� - അ�ല�ഴ

ര�ാം പാത എ�ിവ�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� മരവി�ി�വാ� റയി�േവ േബാ�ഡ് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ശബരി പാത�െട പ�തി െചലവ് സം�ാന സ��ാ�  വഹി�ണെമ� കാര��ി�  നി�ം

സ��ാ� �റേകാ�് േപായി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നട�ിലാ�� റയി�േവ വികസന പ�തിക�െട പ�തി െചലവ് സം�ാന

സ��ാ� വഹി�ണെമ�് റയി�േവ ആവശ�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െസമി ൈഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി

1278. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േവളി �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര അ��ി��് കിേലാമീ��  �രം െസമി

ൈഹ�ീഡ് െറയി� പ�തി നട�ിലാ�വാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി വിശദ പഠനം നട��തിന് ക�സ���ിെന െതരെ���് ഡി.പി.ആ�.

ത�ാറാ�ി െറയി�െവ േബാ�ഡിെ� അംഗീകാരം േതടിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�ായി എ� േപെര �നരധിവസി�ിേ��ി വ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

െറയി�േവ പ�തിക�

T 1279.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയതി�േശഷം വ�ഷ��� �ൻേപ െറയി�േവ

േബാ�ഡിെ� അ�മതി ലഭി�ി�� േകരള�ിെല െറയി�േവ പ�തിക� ഏെത�ി�ം െറയി�േവ

േബാ�ഡ് മരവി�ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െറയി�േവ പ�തിക��് അ�മതി ലഭി� വ�ഷ�ം ഇ�വെര ���ിക��് െചലവായ

�ക�ം വിശദീകരി�േമാ;  ഇതി�  സം�ാന സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ശബരി പാത, ��വാ��-തി�നാവായ പാത എ�ീ പ�തിക��ായി േക�വിഹിതം ലഭി�ാെത

വ�� സാഹചര��ി�  ഇൗ പ�തിക�  എ�െന ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്



വ��മാ�േമാ?

അ�് ലാ�ിസ് െറയി�േവ േമ��ാലം

1280. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�് ലാ�ിസ് െറയി�േവ േമ��ാല�ിനാ�� വിശദമായ പ�തി േരഖ�െട കരട്

2.6.2018-�  ആ�.ബി.ഡി.സി.െക യി�  സമ��ി�ി�ം ��ത പ�തി�് കി�ബി�െട

അംഗീകാരം ലഭി��തിന് േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി�െട അംഗീകാരം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി ഏെ��േ��തായ  31.19  ആ�  (77.06  െസ�്)  �ലം

അടിയ�രമായി ഏെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

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

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െറയി�േവ േമ��ാല��

1281. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േറാ�സ്  & �ി�ജസ് ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ഓഫ് േകരള

എ� െറയി�േവ േമ��ാല��  നി��ി�ാനാണ് നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി��ത്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം േപര് വിവര��ം ഏത് ഏജ�സിയി�  നി�ാണ് ഫ�്

ലഭ�മാ��െത�ം ഓേരാ�ിെ��ം �ക എ�യാെണ�ം തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഓേരാ പ�തി�ം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം

1282. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വാ���ി െറയി�േവ േമ��ാലം

1283. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2017-18 െല ബജ�ി� ���േകാടി �പ വകയി��ിയി���ം 10/7/2017ന് കി�ബി ഫ�്

ഉപേയാഗി�് നി��ി�ാ�  ഭരണാ�മതി ന�ിയി���മായ വാ���ി െറയി�േവ

േമ��ാല�ിെ� �പേരഖ�് ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് അംഗീകാരം ന�േക�ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�.ബി.ഡി.സി.െക.  ത�ാറാ�ിയ�ം േപാ��് ��് അംഗീകരി��മായ അൈല�െമ�് മ�്

ഏജ�സിക� അംഗീകരി�ാ�തി�� കാരണം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ഏജ�സിക��ം സ�തമായ അൈല�െമ�് ത�ാറാ��തി�� തട�ം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാവ��ം സ�തമായ അൈല�െമ�് എ�േ��് ത�ാറാ�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല െറയി�േവ േമ��ാല��

1284. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് െറയി�േവ േമ��ാലം നി��ി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

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

�മതലെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േമ��ാല��  നി��ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആയതി� ജനറ� അേറ�്െമ�റ് േ�ായിംഗ് (ജി.എ.ഡി) ���ിയാ�ി ദ�ിണ െറയി�േവ�്

സമ��ി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

1285. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

വിവിധ െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ; എ�

ശതമാനം വിദ�ാ��ികളാണ് ��തായി �േവശനം േനടിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി എ� �ാസ്

�റികളാണ് �ാ��് �ാ�കളാ�ി മാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരി�ാര��



1286. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ഘടനാപരമായ മാ���  ശിപാ�ശ െച� ക�രി രംഗ�

റിേ�ാ��ിെ� കരടിേ��  സം�ാന സ��ാ�  അതിെ� അഭി�ായം േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ�േ�ാ�  സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  എെ�ാെ�

മാ��ളാണ് ഉ�ാ�കെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെല �ധാന ശിപാ�ശയായ േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ക�ീഷ� �പീകരണം

സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േക�ീ�ത സംവിധാന�ിെ� കീഴിലാ�ക എ� ല��േ�ാെട

�പീകരി�� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ ക�ീഷ� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലവി�� ഏെതാെ�

അധികാര�� കവ�െ���െമ�് വിശദമാ�േമാ?

അധ�ാപക നിയമന�ി�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത

1287. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�ല�  പഠനം വഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�  �ടാെത കറേ�ാ��സ്,  ഡി��സ്

എഡ�േ�ഷ�  വഴി�� ബി�ദാന�ര ബി�ദം �ടി ഹയ�  െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�

അധ�ാപക നിയമന�ിന് പരിഗണി� െകാ�്  24.10.2018- G.O(MS) No.4349/2018

/g.edn എ� സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ൈ�മറി-ൈഹ�� തല�ളി�ം കറേ�ാ��സ്, ഡി��സ് എഡ�േ�ഷ� വഴി��

േയാഗ�തക� പരിഗണി�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അതാത് െ�ഷ�� ��കളി� ആവശ�മായി േഭദഗതിക� വ��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാ�സ് പ�തി

1288. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� മാനവ വിഭവ േശഷി മ�ാലയം േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� �ാ�സ്

പ�തിയി� സം�ാനെ� െതരെ���ി�േ�ാ;  ഈ പ�തി�െട അടി�ാന ല����

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േലാകബാ�ി�  നി�ം ��ത പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് ലഭ�മാ��െത�ം സം�ാന



സ��ാരിെ� വിഹിതം എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�സ് പ�തിയി�െട അ��ാപന�ം അ��യന�ം െമ�െ���� എെ�ാെ�

ക��പ�തികളാണ് ആവി�കരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�  െതരെ���െ��േതാ��ടി വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഉ�രവാദിത���

വ��ി�ി�ിേ�െയ�് അറിയി�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളി� ൈജവ ൈവവിധ� പാ��്

1289. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

വിദ�ാലയ�ളി�  ൈജവ ൈവവിധ� പാ��് നി��ി�� പ�തി നട�ാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി നട�ാ��ത് ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി െചലവഴി�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമാ�� �വ��ന��

1290. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം  2017-18-െല ബജ�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ

യ��ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ ��കെള െതരെ���് യഥാ�മം  5,3 േകാടി �പ വീതം

അ�വദി�ി��.  ഇ� സംബ�ി� �വ��ന��  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ;

(ബി) നാ�ിക മ�ല�ി� അ�വദി� ��ക�െട �വ��ന��െട വിശദാംശ�ം ഏജ�സിക�െട

�വ��ന��െട വിശദാംശ�ം ന�കാേമാ?

െക-െട�് പരീ�യിെല പാസ് മാ��് 

1291. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�� െക-െട�് പരീ�യിെല പാസ് മാ��് എ� ശതമാനമാെണ�്

അറിയി�േമാ;  െക-െട�് പരീ��് �ല�മായ െസ�്,  എം.എഡ്,  എം.ഫി�  �ട�ിയ

പരീ�ക��് നി�യി�ി�� പാസ് മാ��് എ� ശതമാനമാണ്;

(ബി) െക-െട�് പരീ�യിെല ഉയ�� പാസ് മാ��് നിബ�ന ��കണ�ിന് അധ�ാപകെര

േദാഷകരമായി ബാധി��ത് കണ�ിെല��് ��ത പരീ��െട പാസ് മാ��് െക-െട�ിന്

ത�ല�മായ െസ�്,  എം.എഡ്,  എം.ഫി�  �ട�ിയ പരീ�ക��് നി�യി�ി�� പാസ് 



മാ��ിന് സമാനമാ�ി പരി�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.െട�് പരീ�ക��് അേപ�കളി� െത�ക� തി��ാ� നടപടി

1292. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാ�ഗറികളി�  െക.െട�് പരീ�ക��് ഓ�െെലനായി അേപ�ി��

പരീ�ാ��ിക��് അേപ�കളി� വ�� െത�ക� തി��ാ� അവസരം ഇ�ാ�തിനാ�

അവസര ന��ം ധനന��ം ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ിലധികം കാ�ഗറിക��് അേപ�ി�ാ�  ഉേ�ശി�� ഒ� പരീ�ാ��ി അേപ�

സമ��ി�േ�ാ�  ഒ� കാ�ഗറി�് മാ�ം അേപ� സമ��ി�ാ�  പി�ീട് മെ�ാ� കാ�ഗറി�്

അേപ�ി�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ��െന�് കേഫക�  വഴി�ം അ�യ െസ��ക�  വഴി�ം മ�ം അേപ� സമ��ി�േ�ാ�

കാ�ഗറിേയാ മെ�െ��ി�ം �സ� വിവര�േളാ െത�ായി േരഖെ���ിയാ� ആയത് എഡി�്

െച�ാൻ അേപ� സമ��ി��തി�� അവസാന തീയതി��ി�  അവസരം ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

1293. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരട് സർ�ാർ

തല�ിൽ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന താ�ര��ിന�േയാജ�മായ തര�ി�  ഇതി�  എെ��ാം മാ���  വ��ാ��

നി�േ�ശ�ളാണ് സമ��ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാരിെ� നയ��  േക� സ��ാ�  അംഗീകരി�തായി

അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

1294. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക� പഠി�� സ�കാര� െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന���

കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;



(ബി) എ� ��ിക� പഠി�� �ളിനാണ് എ�ഡഡ് പദവി ന��വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എ�ഡഡ് പദവി�ായി ഇതിനകം എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  ഏ��ം ��ത�  അേപ�ക�

ലഭി�ത് ഏത് ജി�യി� നി�ാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാലയ��െട നവീകരണം

1295. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാലയ��െട നവീകരണ�ി�ം നി��ാണ���ം

2016-17  �ത�  നാളി�വെര ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�  വ�ഷ�ളായി

ആരംഭി�ാ�തിെ� കാര�ം വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല എം.ജി.എം.  എ�്.എസ്.എസ്.-  6  േകാടി,  പാലിേ�രി എ�്.എസ്.എസ്.  -3

േകാടി, മ�� എ�്.എസ്.എസ്. -1 േകാടി, ��മേ�രി �.പി.എസ്. ഓഡിേ�ാറിയം -21 ല�ം

, മാ� പാറ�ടവ് എ�.പി.എസ്.- 120 ല�ം, പാറ�ടവ് ജി.എ�.പി.എസ്.- 120 ല�ം ,

�ളിയനം എ�്.എസ്.-1 േകാടി , ���� എ�്.എസ്.-1 േകാടി എ�ീ �ാപന���് വിവിധ

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി യഥാ�മം അ�വദി� �ക വിനിേയാഗി�് എ�ിേമെ���് െട��ം

നട�ി നാളി�വെര ���ി ആരംഭി�ാ�ിതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  ��ക�െട ���ിക��് ഏെതാെ� ഏജ�സിക��ാണ് നി��ാണ �മതല

നി�യി�ി��ത്;  നാളി�വെര ഓേരാ ഏജ�സി�ം നട�ിയ ���ിക�െട ഇനം തിരി��

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി�് വ�ഷ�� കഴി�ി�ം ���ി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണ�� സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം �� പ�ികതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല ��കളിെല ഓ�ിസം പാ��്

1296. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഓ�ിസം പാ��് �ാപി��െത�ം അവ�െട

നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ിസം പാ��ക�  �ാപി���മായി ബ�െ�� സ��ാ�  ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കളിെല സൗജന� ഉ�ഭ�ണ വിതരണം

1297. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��തല�ി�  നിലവി�  ഏത് �ാ�വെരയാണ് സൗജന� ഉ�ഭ�ണ വിതരണം നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഹയ�െസ��റി തലംവെര വ�ാപി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ വിതരണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �� െക�ിടനി��ാണം

1298. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  ��ക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി

നി��ി�� ��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി ��  െക�ിടനി��ാണം കരാ�കാരെ�

അനാ� �ലം തട�െ��ി�ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത തട�ം

നീ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടനി��ാണം എ�് ���ീകരി�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;  ��ത െക�ിട�ിെ� ഇ�വെര�ളള നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

��കളി� ക����ക�െട�ം അ�ബ� ഉപകരണ��െട�ം അ����ണി

1299. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  ജന�തിനിധിക�  വാ�ി ന�കിയ��െ�െട ല��ണ�ിന്

�പ�െട ക����ക�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം അ����ണി നട�ാെത നശി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ��ക�ം ൈഹെടക് ആ�� സാഹചര��ി�  �ട�േസവന��

േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1300. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല

െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എ� �ക അ�വദിെ��ം

ഏെത�ാം വിദ�ാലയ���ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത �ക അ�വദി� ��കളി�  നടപടിക�  ���ീകരി�് നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��താ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഓേരാ



���ി�െട�ം �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ��തായി അ�ിഷ� േതടിയ ��ിക�

1301. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 അ��യനവ�ഷം സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� എ� ��ിക� ��തായി

അ�ിഷ� േതടിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� മിക� െക�ിട സൗകര���ം, അ�ാദമിക്, ഐ.�ി. പഠന

സൗകര���ം ലഭ�മാ�ി െമ�െ�� പഠന സൗകര�ം ലഭ�മായതാണ് ��ിക�  വലിയ േതാതി�

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� എ�ാ� കാരണെമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െെഹെട�് �ാ�്�റിക�

1302. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി �ാ�്�റിക�  െെഹെട�്

ആ��തിനായി കായം�ളം മ�ല�ി� എ� �പ െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ടി.എ. റിേ�ാ��ിെല ഭാഗ�� ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ി�

1303. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മികവിനാ�� �� വിദ�ാഭ�ാസം എ� തലെ��ി�� ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��ി�, ര� വ�ഷം

��് െക.എസ്.ടി.എ.  �റ�ിറ�ിയ റിേ�ാ��ിെല ചില േപ�ക�  അേതപടി േച��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള േ��് ടീേ��് അേസാസിേയഷെ� 2017-െല റിേ�ാ��ിെല 105, 106 േപ�ക� ഖാദ�

ക�ീഷ� റിേ�ാ��ി� 49, 50 േപ�കളായി അ�േപാെല പക��ക ഉ�ാേയാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ഖാദ�  ക�ീഷ�  െചയ�മാ�  �ീ.എം.എ.ഖാദ�, അംഗം �ീ.സി.  രാമ���  എ�ിവ�

െക.എസ്.ടി.എ.  റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയ പാനലി�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള നി��ഹണ �വ��ന��



1304. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�െളയാണ് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ൈഹെടക് �� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ��ത വിദ�ാലയ�ളി�

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നിലവിെല അവ�െയെ��് വ��മാ�േമാ; നി��ഹണ �വ��ന��

ഈ ��കളി�  കാര��മമായി നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് ��  പ�തി�െട ഭാഗമാ�ളള നി��ഹണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി

���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെഹെടക് വിദ�ാലയ പ�തി

1305. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ�� െെഹെടക് വിദ�ാലയ പ�തി�െട വിജയകരമായ

നട�ി�ിനാവശ�മായ അടി�ാനസൗകര���  ഒ����മായി ബ�െ��് ��കളി�

അ���പണിക� നട��തിനാവശ�മായ �ക ലഭ�മാ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത്

ഫ�ി�  നി�ം ��ക��് സഹായം ലഭി��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാെയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േഫാ�സ് ��കെള �ടി പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െെഹെടക് ��ക�

1306. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െെഹെടക് ��ക��് എ� �പ

െചലവഴി�ി�െ��ം അവ�െട ജി� തിരി�ളള കണ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

വ��ല മ�ല�ിെല �ാ��് �ാ�് ��ക�

1307. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളിലാണ് �ാ��് �ാ�്�റികൾ �ാപി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ�ാ ��കളി�മായി ആെകെയ� �ാ��് �ാ�്�റികൾ �ാപി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം െെ�മറി ��കളിലാണ് �ാ��് �ാ�് ��ക� �ാപി�വാ�

നി�യി�ി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�െട നിലവാരം - കി�ബി �ഖാ�ിരം ഫ�ക�

1308. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ�

��ക�െട നിലവാരം ഉയ���തിനാണ് കി�ബി �ഖാ�ിരം ഫ�ക� അ�വദി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം ഈ ���ിക� ���ീകരി��തിന്

ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം

1309. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര �ചികയി� രാജ��് ഒ�ാം �ാനെ��ിയ േകരള�ിന്

ഇൗ വകയി� എെ��ി�ം �േത�ക േക� ഫ�് ലഭി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം അ��േദശീയ തല�ിേല�് ഉയ���തിന്

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ��ത�  െമ�െ����തിന് ഭാവിയി�  എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ക� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ� നടപടി

1310. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി െക�ിട നി��ാണമട��� അടി�ാന

സൗകര��� ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി െതരെ���  141 ��കളി� എ� ��കളി�

���ി ���ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ��കളി�  ��ത ���ി �േരാഗമി�വ��െ��ം സമയബ�ിതമായി ���ി

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



തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1311. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി�് �ണനിലവാരം

െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി,  തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ജി.എ�്.എസ്.  ���ാടി,

ജി.എം.�.പി.എസ്. േച�മംഗ��, ജി.�.പി.എസ്. മണാേ�രി, ജി.എം.�.പി.എസ്. െകാടിയ��,

ജി.എം.�.പി.എസ്.  ൈകതെ�ായി�  എ�ീ ��ക��് അ�വദി� പ�തി ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) വിശദമായ പ�തിേരഖ ത�ാറാ�വാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയെത�ം ���ി എേ�ാ�

ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�� മികവിെ� േക��ളാ��തിന് നടപടി

1312. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ��ക�  മികവിെ� േക��ളാ��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ���� അ�ാദമിക മാ��  �ാ�, നി��ഹണ �ാ�  എ�ിവ ഉേ�ശി��

വിധ�ി� എ�ാ ��ക�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) 'പഠേനാ�വ��' സ�ഹേ�ാട് ഏെതാെ� തര�ി�� വിനിമയ�ിനാണ് ��ികെള

�ാ�രാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പി.�ി.എ.,  എസ്.എം.സി.  എ�ീ സംവിധാന��െട ഫല�ദമായ ഏേകാപനം ഏെതാെ�

വിധ�ി� ൈകവരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക�െട സമ� വികസനം

1313. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�െട സമ� വികസന�ിന് െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� ��ക��് ഒ�

േകാടി �പ വീതം പണം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന��െട �േരാഗതി എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ?



ഇ��ി ജി�യിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�� ഓഫീ�കളിെല ൈ�വർ ത�ിക�ം വാഹന�ം

1314. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� വിവിധ ഓഫീ�കളിൽ എ� ൈ�വർ ത�ിക�ം

എ� വാഹന�ം നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യിെല ��് നിേയാജകമ�ല പരിധി �വർ�ന േമഖലയായി�� ക��ന

വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ ഓഫീസിന് അ�വദി�ി�� ൈ�വർ ത�ിക�ം വാഹന�ം ��ത ഓഫീസിൽ

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ൈ�വർ ത�ിക�ം വാഹന�ം ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല ൈഹെടക് �ാസ് ��ക�

1315. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ൈഹ��, ഹയ�െസ��റി ��കളിലാണ്

ൈഹെടക് �ാസ് ��ക� നി��ി��തിന് തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��കളി�  ആയതിെ�റ നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  കഴി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ക�

1316. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി� മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് ��േകാടി �പാ വീതം ന�കിയ

എ� ��ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�കാരം ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��ക�െട ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി െക.െഎ.�ി.ഇ.  െയ എസ്.പി.വി.  ആയി

െതരെ���ക�ം പി�ീട് ആയത് ഇ�െക�ിെന ഏ�ി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അതിെ� ഭാഗമായി ��ത ���ിയി� കാലതാമസം േനരി��ത് തടയാ� എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െെഹെട�് ��ക�െട മ�ിര നി��ാണം



1317. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെഹെട�് ��  പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� സൗ�് വാഴ�ളം ഗവ�െമ�്

ഹയ�െസ��ഡറി ��, കടയിരി�് ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��ഡറി �� എ�ിവ�െട മ�ിര

നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എേ�ാ� ���ികരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ� േകരളയിെല നിയമന��

1318. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� േ�ാ�  േകരളയി�  ��തായി ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളി� താ��ാലികാടി�ാന�ി� േജാലിേനാ��വെര �ിരെ���ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �് വിടാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�േമാ?

ഉ�മ മ�ല�ിെല ��കളി� കി�ബി പ�തി

1319. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തി �കാരം ഉ�മ മ�ല�ിെല എ� ��ക��് ��് േകാടി �പ വീതം

അ�വദി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േമല�ാടി പ�ായ�ിെല ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  അ��, േബഡ�� പ�ായ�ിെല

ജി.എ�്.എസ്. ��ം�ഴി, ഉ�മ പ�ായ�ിെല ജി.എ�്.എസ്.എസ്. ഉ�മ എ�ീ ��കളിെല

നി��ാണ ���ിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠന നിലവാരം

1320. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠന നിലവാരം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാം;

(ബി) ഇ�രം നടപടിക�  വഴി പഠന നിലവാരം െമ�െ��ി�േ�ാ എ�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം

ശാ�ീയ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ഇെ��ി�  ഒ� ശാ�ീയ പഠനം നട�ി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠന നിലവാരം

വിലയി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചരി� �ാധാന��� ��ക�െട സംര�ണം

1321. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചരി� �ാധാന��� ��കെള  'െഹറിേ�ജ് പ�തി'യി�  ഉ�െ���ി സംര�ി�ാ�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ���ി പ�് വ�ഷം ��പ് �ാപി�െ�� ആ�ി�� ടൗ� �. പി �� 'െഹറിേ�ജ് പ�തി'

യി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

അസാ�് നട�ാ��തി�ളള മാനദ�ം

1322. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളി�  അഡീഷണ�  �ി�  അക�ിസിഷ�

േ�ാ�ാം നട�ാ�ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) അസാ�് നട�ാ��തിനായി ��ക�  െതരെ����തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ക��് അ�വദി�ി�� പ�തിക�

1323. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  േദവി�ളം

നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക��് അ�വദി�ി�� െമാ�ം പ�തികെള�ം നി��ാണ

���ികേള�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� ��വ� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ക��് അ�വദി� ഫ�്



1324. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ��കളി� വിവിധ ഫ�ക� അ�വദി�ി�െ��ം ഓേരാ �ളി�ം അ�വദി�ി�ളള �ക

എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം �ീം �കാരമാണ് �ക അ�വദി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം �ക അ�വദി�ി�ളള ��കളിെല നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി�ാ� ��കളി�  നി��ാണ ���ിക�  െെവ��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി�ം നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�ി�ാ� ��കളി� നി��ാണ ���ിക� േവഗ�ി�

ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ള�ളം ഗവ. �.പി.�� െക�ിടനി��ാണം

1325. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷം പി�ി� �ള�ളം ഗവ. �.പി.�ളിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��്

ര�് േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ന�കിയി�ളളത് ഇൗ വ�ഷെ� േ�ാജ�ി� ഉ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കാല�ഴ�ം െകാ�് േശാച�ാവ�യിലായ �ളിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി

ന���തിന് സത�രനടപടി സ�ീകരി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ാദമിക നിലവാര�ം പഠന സൗകര���ം െമ�െ����തി�� പ�തിക�

1326. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��ിക�െട അ�ാദമിക നിലവാര�ം പഠനസൗകര���ം മിക��താ��തിന് �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ശാ�പഥം ക�ാ�്

1327. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, പി. ഉ�ി

,, ആ�ണി േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ികളി�  ശാ�ാഭി�ചി�ം ശാ�ാവേബാധ�ം വള��ക എ�

ല��േ�ാെട 'ശാ�പഥം' എ� േപരി� ക�ാ�് സംഘടി�ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ിക�  പഠി�� ശാ�തത���  ആഴ�ി�  മന�ിലാ�ാ�ം വിവിധ ശാ�വിഷയ�ളി��

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ-ഗേവഷണ സാധ�തകെള�റി�് അറിവ് േനടാ�ം ��ികെള സഹായി�ം വിധം

എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത ശാ� ക�ാ�ി� ഉ�െ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ാ�ി� ഏെത�ാം ശാ�വിഷയ�ളാണ് െെകകാര�ം െച�െത�ം വിദ�ാ��ിക��ായി

�ാ�ക� നയി�ത് ആെരാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആ�നിക ശാേ�ാപകരണ��ം ക�പിടി���ം സാ�ഹ� �േരാഗതി�ായി എ�െന

�േയാജനെ���ാം എ�തിെന�റി�് ��ികളി�  അവേബാധം ��ി�വാ�  ഇ�രം ശാ�

ക�ാ�ക� �ട��ം സംഘടി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

�ള�� ഗവ�െമ�് വി.എ�്.എസ്.എസ്

1328. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  ഗവ�െമ�് വി.എ�്.എസ്.എസ്-െന

മികവിെ� േക�മാ��തി�േവ�ി നി��ാണ ���ി�് അ�വദി� ��് േകാടി �പ�െട

െട��  നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ� �ക�ാണ് െട��  ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18 � ഭരണാ�മതി ലഭി� നി��ാണ ���ി ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019-�  തെ� �ള��  വി.എ�്.എസ്.എസ്-െ� നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനാ�� വിവിധ പ�തിക�

1329. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

നട�ാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ��യന�ിെ� ഇട�വ�് പഠനം നി��ിേ�ാ�� പ�ികജാതി-പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികെള

��കളിേല�് തിരിെക െകാ�വ�വാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

��ിക��് വിതരണം െച�� പാലിെ� �ണനിലവാരം ഉറ� വ��ാ� സംവിധാനം

1330. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��കളി�  ��ിക��് വിതരണം െച�� പാ�  �ാേദശിക �ീര സഹകരണ സംഘ�ളി�

നി�ം വാ�േ�ാ�, �� തല�ി�ളള ��ഫീഡിംഗ് ക�ി�ിക��് പാലിെ� �ണനിലവാരം

ഉറ� വ���തിന് സംവിധാനമിെ��ളള കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാ�� പാലിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് �� ഫീഡിംഗ് ക�ി�ിക��്

അധികാര�ം പരിേശാധനാ സംവിധാന�ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

��ക��് െക�ിടം

1331. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആയിര�ിലധികം വിദ�ാ��ിക�  പഠി�� സ��ാ�  വിദ�ാലയ���് ��്

േകാടി �പ�െട�ം അ�റിലധികം വിദ�ാ��ിക�� വിദ�ാലയ���് ഒ� േകാടി �പ�െട�ം

നി��ാണ അട�� �ക�ളള െക�ിടം നി��ി��തി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ��തിന് ഏെത�ി�ം

ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി േവഗ�ി� ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല നീ���ളം

1332. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീ���ളം ഒ��� പ�തിയിേല�് തി�വ�ാടി നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം

നി�േ�ശി�െ�� ��ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി അ�വദി��തിെ� മാനദ��ം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

1333. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� ആരംഭി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി 5 േകാടി �പ 3

േകാടി �പ വീതം അ�വദി� ��കളി�  എ� ��ക�െട �വ��നം ���ീകരി�ി��്;

ജി�തിരി�� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ൈക�്, കി�്േകാ എ�ീ �ാപന�െള നിലവി� ��ത പ�തി�െട എസ്.പി.വി.കളി� നി�്

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;



(സി) ഇ��ലം വ� േച��ി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

5 േകാടി, 3 േകാടി, 1 േകാടി പ�തിയി� ഉ�െ�� ��കളിെല പ�തി �വ��ന��

1334. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  5  േകാടി,  3  േകാടി,  1  േകാടി പ�തിയി�  ഉ�െ�� ��കളിെല പ�തി

�വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല �� േകാടി പ�തിയി� ഉ�െ�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്. െകാ��റം,

ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  വാഴ�ാട്,  ജി.എ�്.എസ്.  ചാലിയ�റം,  ജി.വി.എ�്.എസ്.  ഓമാ��,

ജി.എം.�.പി.എസ്. െകാേ�ാ�ി, ജി.�.പി.എസ്. ചിറയി� എ�ീ ��ക�െട ���ി െട�ഡ�

���ിയായി�േ�ാ; നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി� ഒ� േകാടി പ�തിയി� ഉ�െ�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്. ��ിേ�ാട്,

ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  ��വ��, ജി.�.പി.എസ്.  ചീേ�ാട്,  ജി.എം.�.പി.എസ്.  വാഴ�ാട്,

ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  തട�ി� പറ�് എ�ീ ��കളിെല ���ി െട�ഡ� ���ിയാേയാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

എ�.പി., �.പി വിഭാഗ�� ൈഹെടക് ആ��ത് സംബ�ി�്

1335. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�. പി., �. പി വിഭാഗ�� ൈഹെടക് ആ��തിെ� ഭാഗമായി നി�ിത അ�പാത�ി��

വിദ�ാ��ിക�  ഇ�ാ�തിനാ�  ���ം ചില വിദ�ാലയ���് ക����ം അ�ബ�

ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ാനായി�ി� എ�വിവരം ��യി�വ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെതാെ� എ�. പി., �. പി. ��ക��ാണ്

ഇനി�ം ഉപകരണ�� ലഭ�മാേ��താ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ക��് ക����ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ�ി ന���തി��

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

െചറായി ഗവ. എ�.പി. �� െക�ിടനി��ാണം

T 1336.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല െചറായി ഗവ�െമ�് എ�.പി.��  െക�ിടം കി�ബിയി��െ���ി

നി��ി��തി�ളള �വ��ന��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) പ�തി നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തട���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േനാ��് മ�വ�� �.പി. �ളി� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1337. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ��് മ�വ��  �.പി.  �ളി�  അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ിക��ാ��

പ�തിയി� ഉ�െപ���തി�� എ�ിേമ�് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� പ�തിയി� ഉ�െപ��ി ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േവതനം

1338. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �� പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട േവതനം വ��ി�ി�ി�േ�ാ ;

ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന��േമാ ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി പാചകെ�ാഴിലാളിക�െട എ�ം

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��  പാചകെ�ാഴിലാളിക��് �ണിേഫാം അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  �ണിേഫാം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ി�� നടപടി

1339. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിര�ിളളി പ�ായ�ിെല െവ�ില�ാറ ഗവ�െമ�് എ�്.എസ്.എസ്.  �  �തിയ േ�ാ�്

നി��ാണ�ിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�യി�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഇതിനായി അ�മതി ന��േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ഒ� ഡയറ�േറ�ി�കീഴി� പ��ാം �ാ�വെര വിദ�ാഭ�ാസം

1340. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ഒ� �ത�  പ��ാം �ാ�വെര�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിലാ��ത്

സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

��കളിെല കലാപഠനം സംബ�ി�്

T 1341.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  സായാ��ളി�ം ഒഴി� ദിവസ�ളി�ം കലാപഠന�ിന്

സൗകര�മാ�� തര�ി� പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് 'കലാകായികസാം�ാരിക പാ��് ' എ� ആശയം നട�ി� വ��വാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ആയതിെ� വി�ലീകരണ�ിനായി ��  കലാേമളക�െട മാന��  പരി�രി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എഫ്.സി. എ���ണ�ഷി�് അ��ാപകനിയമനം

1342. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ. വിഭാഗ�ിെല ജി.എഫ്.സി. എ���ണ�ഷി�് വിഷയ�ിെല അ��ാപക�െട

റാ�് ലി�് എ�ാണ് നിലവി� വ�ത്; എ� േപ� റാ�് ലി�ി� ഉ�െ��ി��്; ഇതി� എ�

േപ��് ഇതിനകം നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി എഡ�േ�ഷ�  പ�തിയിെല േകാ�് സ�ജ�ായ

എ���ണ�ഷി�് െഡവല�െമ�് എ� വിഷയ�ി� ര�് ബാ�ക�� ��കളി� താ�ാലിക

അ��ാപകെര ഉപേയാഗി�് �ാ�ക�  നട��തി�പകരം പി.എസ്.സി.  ലി�ി�  നി�ം

നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വി.എ�്.എസ്.ഇ. �ക ൂളി� െഡ�� െടേ�ാളജി േകാ�്

1343. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എ�്.എസ്.ഇ. �ക ൂ�കളി� െഡ�� െടേ�ാളജി േകാ�് നട��േ�ാ ; ഉെ��ി� അതി�

േച��തി�� അടി�ാന േയാഗ�ത എ�ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ����  അ�മതിയി�ാെത െഡ��- പാരാ െഡ��  േകാ�ക�  നട��െത�് െഡ��

കൗ�സി� ഓഫ് ഇ�� സം�ാന സ��ാരിന് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) െഡ�� കൗ�സി� ഓഫ് ഇ���െട ��ത നടപടി വി.എ�്.എസ്.ഇ.  ��കളി� ��ത

േകാ�് പഠി�� വിദ�ാ��ികെള േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ  ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



ഹയ�െസ��റി ��ക�െട നവീകരണം

1344. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  പ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

ഹയ�െസ��റി ��ക��ാണ് ഹയ�െസ��റി �ാ�  ഫ�ി�  നി�ം ലാബ്,  ൈല�റി

എ�ിവ നവീകരി��തിന് �ക അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ീകരി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളെത�ം

പ�തി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഹയ�െസ��റി ഡയറ�േറ�ിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട �ിരെ����

1345. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഹയ�െസ��റി ഡയറ�േറ�ി�

താ��ാലികമായി നിയമി� ജീവന�ാെര �ിരെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� വ�ഷം

താ��ാലിക േസവനം െച�വെരയാെണ�ം അവർ ആെര�ാമാെണ��� വിശദാംശം

സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ഉ�െ�െട ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഈ ഡയറ�േറ�ി� താ��ാലിക േജാലി െച�� ആെരെയ�ി�ം �ിരെ����തിന്

സ��ാ� തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ;  എ�ി� ��ത ഫയ� സംബ�മായ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ദീ�ഘകാലമായി േസവനം െച�വ�� താ��ാലിക�ാെര �ിരെ�����മായി ബ�െ��

നിബ�നക�/നിയമ��  �കാരം എ� വ�ഷം േസവനം െച� താ��ാലിക

ജീവന�ാെരയാണ് �ിരെ����തിന് േയാഗ�രായി കണ�ാ�ാ��െത� വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

��കളിെല കായികാ��ാപകർ

1346. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല കായികാ��ാപകെര െ�ഷ�ലി�് വിഭാഗ�ി�നി�ം മാ�ി ജനറ� അ��ാപകരായി

പരിഗണി��ത് സംബ�ി�ളള വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഖാദ�  ക�ി�ി റിേ�ാ��് നട�ിലാ����ലം കായിക അ��ാപക��് എെ��ാം േന���ം

േകാ���ം ആണ് ഉ�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?



��ക��� ൈസബ� �ര� േ�ാേ�ാേ�ാ�

1347. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക� 'ൈസബ� �ര� േ�ാേ�ാേ�ാ�' ക�ശനമായി പാലി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ിക�െട സ�കാര� വിവര�� ഉ�െ�ാ�� �� െവബ് ൈസ�കൾ സ�കാര� സ�വ�കളി�

േപാ�് െച��ത് വില�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��കളി�  ഹാ�ഡ് െവയ�, േസാ�് െവയ�  ഉപകരണ��  വാ�ാ�ം വിന�സി�വാ�ം

മാ��നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈഹെടക് ��ക�െട ���ി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� നടപടി

1348. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ�ാം ഘ��ി� ൈഹെടക് ��കളാ�ി ഉയ���തിനായി െതരെ���്

ഭരണാ�മതി ന�കിയ ��കളി�  ���ി മ�ഗതിയിലാണ് നട��ത് എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹെടക് ��ക�െട െക�ിട നി��ാണ ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ�  െക.ഐ.ടി.ഇ.,  ഡ��.എ.പി.െക.ഒ.എസ്.  �ട�ിയ

നി��ഹണ ഏജ�സിക��് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

��ക��് ഐ.�ി. ഉപകരണ��

1349. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിേല�ളള ഐ.�ി. ഉപകരണ�� വാ��തി� �താര�ത ഉറ�ാ�വാ�ം, അനാവശ��ം

വില�ടിയ�മായ ഉപകരണ��  വാ��ത് തട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� ഫ�പേയാഗി�് ��കളിേല�് ഇ�രാ�ീവ് ൈവ�് േബാ�ഡ്, �ാ��് �ി.വി എ�ിവ

വാ��ത് തട�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ക� വാ�� ഐ.�ി. ഉപകരണ���് വി�നാന�ര േസവന വ�വ� ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ചീ�യാ�� ഉപകരണ��  ന�ാ�ാതിരി�കേയാ,  പരാതിക�  പരിഹരി�ാതിരി�കേയാ

െച�� വി�ന�ാ�/വിതരണ�ാരി�  നി�ം പിഴ ഈടാ��തിന് വ�വ�



െകാ�വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ടി.എ. റസാഖ് �ാരക െക�ിടനി��ാണം

1350. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി ഉപജി�യിെല ഗവ�െമ�് എ�.പി. �� �റ�ലി� ടി.എ. റസാഖ് �ാരക െക�ിടം

നി��ി�ാ� 2017- � വിദ�ാഭ�ാസ വ�� മ�ി അ�ത് ല�ം �പ �ഖ�ാപി�ി�ം ഇത് വെര

���ി ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര െച� കാര��� വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ക�െട �ന��ാരണം

1351. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ��് േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട ���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് ���ീകരിേ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അ�വദി�� ��ക�െട എ�ിേമ�ം മ�ം ത�ാറാ��തിന് ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കട�� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിന് ആഡിേ�ാറിയം

1352. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല കട��  ഗവ�െമ�് ഹയ�  െസ��റി �ളിന് ആഡിേ�ാറിയം

നി��ി��തി�ം വിവിധ �ാ�് �റിക�  സ�മാ��തി�ം �� വ�ഷം ���ിയാ��

��ക�െട െ�ഷ�� പാേ�ജി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കട�� �ളിെ� ആഡിേ�ാറിയം നി��ാണ�ിന് ര� േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി

ന�കിെയ�ി�ം ഇേ�ാ�ം അ�മതി ലഭി�ാ�തിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�േ�ാട് ഗവ. ൈ�ബ� എ�.പി.�ളിന് െക�ിടം

1353. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ശബരിമലവന�ി�  �ിതിെച�� അ�േ�ാട് ഗവ.ൈ�ബ�  എ�.പി.�ളിന് വനാവകാശ

നിയമ�കാരം എ� �മിയാണ് ലഭി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് എ� �പ�െട എ�ിേമ�് ആണ്

ഇതിനായി സമ��ി�ത്;

(സി) പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) പ�ികവ�� വ��ിെ� ��ഡ് ഫ�ി�  നി�ം പണം ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി�  ഇവിെട

െക�ിടം പണി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ��ക�െട െട�� നടപടി

1354. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� കി�ബിയി� നി�ം  3  േകാടി �പ അ�വദി� േകാ��� ജി.എ�്.

എ�്.എ�് , അേ�ാളി ജി.വി.എ�്. എ�്.എ�്, ��� ജി.എ�്. എ�്.എ�്., ബാ�േ�രി

ജി.ജി.എ�്.  എ�്.എ�് എ�ീ ��ക�െട ���ിക� െട�� നടപടി ���ിയാ�ി വ��്

അവാ�ഡ് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ക�െട െട�� നടപടി ആരംഭി� തീ�തി�ം െട�� ഏെ��� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��കെള മികവിെ� േക�മാ�ി മാ��തിനായി ഫ�് അ�വദി�ി�ം ���ി ആരംഭി��തി�

കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

��ക�െട ഡി. പി. ആർ അംഗീകാര�ം, സാ��ികാ�മതി�ം

1355. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭൗതീക സൗകര���  െമ�െ����തി�േവ�ിത�ാറാ�ിയ ര�ാമെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

�ീമി� ഉ�െ��ി�� ചാ��� മ�ല�ിെല പര�� ജി. എ�്. എസ്. എസ്, ചിറ�ര ജി.

എ�്.  എസ് എ�ീ ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന���ാ�� ഡി.  പി.  ആർ ത�ാറാ�ി

കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം, ��ത ഡി. പി. ആർ കി�ബി അംഗീകരി�്, ഇതിേനാടകം

��ക��് സാ��ികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത ��ക�െട ഡി.  പി.  ആർ സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതിെയെ���

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േചല�രയിെല ൈഹെടക് ��കളായി ഉയ��ിയവ�െട ���ി



1356. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹെടക് ��കളായി ഉയ��ിയ േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�വില�ാമല

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ��, പഴയ�� ഹയ� െസ��റി ��, പാ�ാ� ഹയ�

െസ��റി ��  എ�ീ ��ക�െട െക�ിട നിർമാണ ���ി ഇനി�ം ആരംഭി�വാ�

കഴി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ക�െട െക�ിട നി��ാണ ���ി സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�് ���ീകരി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി േകരള ഇ��ാ���  ആ�് െടേ�ാളജി േഫാ�  എഡ�േ�ഷ�മായി

(െക.ഐ.�ി.ഇ) ബ�െ��് സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

വേ��ാട് ഗവ�െമ�് �. പി. �ളിെല ���ിക�

1357. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വേ��ാട് ഗവ�െമ�് �.  പി.  ��  അ�ാരാ�

നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ���ിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� അ�് മാസമായി �ട�പണിക� ഒ�ം നട��ി�ാെയ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

��ത �ളിെ� പ�തി പണി കഴി� ���ിക�  എ�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� ഓ�ിസം പാ��്

1358. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18  വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഓ�ിസം

പാ��് നി��ി��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതെ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ിസം പാ��ിെ� നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ഓ�ിസം പാ��ിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടികെളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

���� െജ ബി എസ് അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1359. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ���� െജ ബി എസ്- െല അടി�ാന സൗകര���െട

അപര�ാ�ത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ �ളിെ� അടി�ാന സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ം അതി�െട ��ത� വിദ�ാ��ികെള

�ളിേല�് ആക�ഷി��തി�ം സഹായകമായ ഒ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ�റ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ീ-ൈ�മറി അധ�ാപക�െട േവതനം

1360. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിരനിയമനം ലഭി�ാ� �ീ-ൈ�മറി അധ�ാപക�െട േവതനം നിലവി�

എ�യാണ് എ�റിയി�േമാ; ഇത് മതിയായ േവതനമായി ക���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� ജീവിതെചല�ക� പരിഗണി�ം സം�ാനെ� �റ� �ലി നിലവാരം കണ�ിെല��ം

�ിരനിയമനം ലഭി�ാ� �ീ-ൈ�മറി അധ�ാപക�െട േവതനം ���ി നി�യി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ എൽ.പി.എസ്.എ ഒഴി�കൾ

1361. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിൽ എൽ.പി.എസ്.എ വിഭാഗ�ിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) ഒഴി�കെള�ാം പി.എസ്.സി �് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; റിേ�ാർ�് െച�ാ� ഒഴി�ക�െ��ിൽ

അതി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം എ� നിയമന�ൾ നട�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��േ�രി എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ്

1362. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ��േ�രി ഉപജി� വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ് ���ിെന സംബ�ി�് അധ�ാപക

സംഘടനാ �തിനിധിക� സമ��ി� നിേവദന�ിേ�� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി�െട 3-9-2019

െല 1715/2019/വി.ഐ.പി/M(EDN)) ന�� ഉ�രവ് �കാരം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��േ�രി �ാമ പ�ായ�് സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�� പ�ായ�് വക പഴയ

െക�ിട�ിേല�് നിലവിെല എ.ഇ.ഒ. ഓഫീസ് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ഇവിേട�് ��ത ഓഫീസ് മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ?



െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട നിയമനം

1363. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ി�  നിലവി�  എ� െസ��ക�  �വ��ി���്;  ഇവ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഡയറ�േറ�ിെല പല െസ��കളി�ം ഉേദ�ാഗ��െട അഭാവം �ലം ധാരാളം ഫയ�ക�

തീ��ക��ി�ാെത െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഡി.പി.െഎ.യിെല പല �ധാനെസ��കളി�ം ചില ഉേദ�ാഗ��  �േ�ാ അതി�  ��തേലാ

വ�ഷ�ളായി േജാലി െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�കാര�� ജീവന�ാെര വ�ഷ�ളായി ��ത െസ�നി�  തെ�

നിയമി�ിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി, ഡയ�് എ�ിവിട�ളിെല അ��ാപക നിയമനം

1364. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.സി. ഇ.ആ�.ടി, ഡയ�് എ�ിവിട�ളിെല ഫാ���ിക�െട നിയമനം എ�കാരമാെണ�ം

ഇതിനായി എ�് മാനദ�മാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല അ��ാപക നിയമന�ളി� ചില അ��ാപക സംഘടനക� സ�ാധീനം

െച���െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് ഒഴിവാ�വാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി യിെല ഫാ���ി നിയമനം സംബ�ി�് െ�ഷ�� ��സ് െകാ�വ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഡയ�ിെല െ�ഷ��  ��സ് സംബ�ി�് േകാടതി വ�വഹാരം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

േവഗ�ി�  തീ��ാ�ി നിയമന�ളി�  െ�ഷ��  ��സ് ബാധകമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ഡയറ�േറ�ിെല �ിരനിയമനം

1365. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹയ�  െസ��റി ഡയറ�േറ�ി�  താ��ാലിക േസവനമ��ി�� ജീവന�ാെര

�ിരെ���ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് മാനദ��കാരമാണ് ��ത നടപടി സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



അധ�ാപക നിയമനാംഗീകാര വ�വ�ക�

1366. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വ�ക�  പാലി�� സ�കാര� ���കളിെല അധ�ാപക നിയമന�ിന് അംഗീകാരം

ന����മായി ബ�െ��് നിലവി�� വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് വ�വ�ക� സ��ാ� ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�േശഷം

സം�ാന�് എ� അധ�ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ��കാരം അധ�ാപക��് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ�� എ� അേപ�ക�

സ��ാരി� തീ��ാ�ാ��്; വ��മാ�േമാ?

അ� എ�ഡഡ് അധ�ാപക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

1367. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അ� എ�ഡഡ് ���കളി� േജാലിേനാ�� അധ�ാപക�െട േസവന േവതന

വ�വ�ക�  നി�യി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാന��  എ��ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  �വ��ി�� അധ�ാപക��് ന�ായമായ േസവന േവതന വ�വ�ക�

നി�യിേ��കാലം അതി�മി�െവ� വിലയി����ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�എ�ഡഡ് േമഖല�െട അഭാവ�ി� വിദ�ാ��ിക�െട പഠന�ിന് സ��ാ� ��കളി�

��ത�  അവസരെമാ�േ��ിവ�െമ�ത് സ��ാരിന് ഭാരി� �മതലയാ�െമ�് ക�്

സ��ാ�  അധ�ാപക�േടതിന് �ല�മായ േയാഗ�തകേളാെട അ�എ�ഡഡ് ��കളി�

വ�ഷ�ളായി േജാലിെച�വ�� അധ�ാപക�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� അടിയ�രമായി

നി�യി�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര�.അ� എയിഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക��് മിനിമം േവതനം

1368. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�.അ�  എയിഡഡ് ��കളി�  േജാലി െച�� അ��ാപക��് മിനിമം േവതനം

ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉേ�ശ�ല��ം നിറേവ��തിനായി നിയമ നി��ാണം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) എ�ി� അതിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���ൽ

1369. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക��� മ�ല�ി�  വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക

സാഹചര�ം െമ�െ���ാ� ഏെത�ാം ��ക��് ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�് ഇനം തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ആരംഭി�െവ�ം ഏെത�ി�ം ���ിക�  ആരംഭി�ി�ിെ��ി�

ആയതിന് കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ഉ�രവ് നം. 5503/18/ െപാ.വി.വ തീയതി 31.12.2018 �കാരം ഒ� േകാടി �പ

വീതം അ�വദി� ക��� മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട ���ി�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത ���ിക�െട െട��  നടപടിക�  എ�് ���ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.ജി.ടി.ഇ. േകാ�ക��് ത�ല�മായ േകാ�ക�

1370. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പരീ�ാഭവ� നട�� െക.ജി.ടി.ഇ.  െെട�്െെറ�ിംഗ് ഇം�ീഷ്  (േലാവ� & ഹയ�),  മലയാളം

(േലാവ� & ഹയ�), ഹി�ി (േലാവ� & ഹയ�), േഷാ��് ഹാ�് ഇം�ീഷ് & മലയാളം (േലാവ� &

ഹയ�) എ�ിവ�് ത�ല�മായി അംഗീകരി� േകാ�ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.ജി.�ി.ഇ (ൈട�്ൈറ�ിംഗ്&േഷാ��്ഹാ�്) �് �ല�മായ േകാ�ക�

1371. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ജി.�ി.ഇ ൈട�്ൈറ�ിംഗ് ഇം�ീഷ് (േലാവ� & ഹയ�) മലയാളം (േലാവ� &ഹയ�), ഹി�ി

(േലാവ�  &  ഹയ�}  ,  േഷാ��്ഹാ�് ഇം�ീഷ്  &  മലയാളം  (േലാവ�  &  ഹയ�) എ�ിവ�്

ത�ല�മായി അംഗീകരി� േകാ�ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േമ��റ�വ�് ഏെത�ാം �ാപന��  നട�� േകാ�ക��ാണ്അംഗീകാര��ത്;

വ��മാ�േമാ?

ചല�് ഫ�്



1372. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചല�് ഫ�് എ��െകാ�് എ�ാണ് അർ�മാ��ത്; ഈ പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉൾെപ���തിനായി ബ�െ�� ��ക� എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ്

അ�വർ�ിേ��ത്; വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാഷണ� സ��ീസ് �ീം

1373. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി� നിലവി� നാഷണ� സ��ീസ് �ീം �വ��ി��തിന് നിയ�ണം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ീം �വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �കയാണ്

െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�.എസ്.എസ് േവാള�ിയ�മാ��് നിലവി� അ�വദി�െ��ി�� േ�സ് മാ��് എ�യാണ്;

േ�സ് മാ��് അ�വദി�് ന���തിന് എെ��ി�ം നിയ�ണ��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ നിയ�ണം നീ�ം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

അ��യന ദിവസ��

1374. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19  വ�ഷ�ി�  ആെക എ� അ��യന ദിവസ��  ആണ്

ഉ�ായി��ത് ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�ം �റ�ം അ��യന ദിവസ�� ഏത് ജി�യിലായി�� ;

(സി) 2019-20 � 200 അ��യന ദിവസ�� വിദ�ാ��ിക��് ഉറ�ാ�വാ� ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണപ�തി

1375. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  ��ിക�  ഉ��� വിള�ാ�  പാടിെ��് �ധാനാധ�ാപക��് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��കളി� ഭ�ണം പാകം െച���ം വിതരണം െച���ം ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭ�ണം ��ിക� വിള�ാ� പാടിെ��ി� വിതരണം െച��താരാെണ�ം അവ��� േവതനം



എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭ�ണം പാകം െച��വ�െട േവതനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉ�ഭ�ണപ�തി�െട ച���  എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�്

േക�സ��ാ� നിബ�നക� �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1376. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

��ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ�  ഫ�്,  കി�ബി

ഫ�് എ�ിവ �ഖാ�ിരം ഫ�ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം,

ഇതി�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  ���ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ക��� കി�ബി ധനസഹായം

1377. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി സഹായേ�ാെട  3  േകാടി �പ ഉപേയാഗി�് ഉ�ത നിലവാര�ിേല�് ഉയ���

കാ�ി�ളം ജി.എ�്.എസ്.എസ്, െവ��� ജി.എ�്.എസ്.എസ്, പൗമരം ജി.എ�്.എസ്.എസ്

എ�ിവ�െട ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ി�ം തട���  ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�ാ�  നട�ിയി��

ഇടെപട�കെളെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആർ ഒ ആർ സർ�ിഫി��്

1378. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� അധികാരിക�െടേയാ വ� ഉടമ�െടേയാ ഏെത�ി�ം പഴയ ആധാര�ളി�  (SRO-

ച�നാേ�രി  No.  3317/1994,  3363/1994)  െത� �ലം സ�േ� ന��കളി� െത�ായി

േരഖെ���ിയി�ളളത് തി��ി ശരിയായ �തിയ സ�േ� ന��ക� േരഖെ���ി ആ�.ഒ.ആ�

സർ�ിഫി��് (Right of Records) റവന� അധികാരികളി� നി�ം ലഭി�� �കാരം �തിയ



ആധാര�ി�  ടി �തിയ സ�േ� ന��  േരഖെ���ി വ� തീറാധാരം െച�െകാ���തി�

എെ��ി�ം അപാകത�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) പഴയ ആധാര�ളിെല വിവിധ പിശ�ക�  (  സ�േ� ന��, ത�േ��, എ�ക  ,  വി�ീ��ം,

െലാേ�ഷ� �തലായവ )�ലം റവന� അധികാരികളി� നി�ം �തിയതായി ലഭി�� ആ�.ഒ.ആ�

സർ�ിഫി��് �കാരം ആധാരം രജി�� െച� �തിയ ഉടമ വിേ�ജി�ം ബാ�കളി�ം െച�േ�ാ�

േപാ�വരവി�ം േലാണി�ം മ�ം ��ി��് ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) റവന� അധികാരികളി�  നി�ം  (തഹസീ�ദാ�, വിേ�ജ് ഓഫീസ�) ലഭി�� ആ�.ഒ.ആ�

സർ�ിഫി��് ആേണാ െത�ക� തി��ി�� അ�ിമ േരഖെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആ�.ഒ.ആ�  സർ�ിഫി��് ന����മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം സ��ാ�  ഉ�ര�ക�

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ�റ േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ ?

ഒ� പ�ായ�ിന് ഒ� വിേ�ജ്

1379. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� പ�ായ�ിന് ഒ� വിേ�ജ് എ� സംവിധാനമാേണാ നിലവി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ി� ��ത� പ�ായ�ക�െട പരിധിയിൽ വ�� വിേ��ക� നിലവി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഒ� പ�ായ�ിന് ഒ� വിേ�ജ് എ� രീതിയി� �മീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റവന� ഓഫീ�ക�െട നി��ാണ ���ിക��് േദവി�ളം സ�കള��െട എ�.ഒ.സി.

1380. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ി� ഉ�െ��� റവന� വ��മായി ബ�െ�� ഓഫീ�കളി� ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നട�ിയി�� നി��ാണ ���ിക�/നവീകരണ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ���ികളി�  ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് േദവി�ളം സ�കള��െട

എ�.ഒ.സി.േനടിയി��െത�ം ഏെതാെ� നി��ാണ���ാണ് ആയത് ലഭി�ി�ി�ാ�െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം റവന� വ��മായി ബ�െ�� നി��ാണ���് േദവി�ളം സ�കള�� ന�കിയി��

��വ� എ�.ഒ.സി.-ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദവി�ളം മ�ല�ി�  വിവിധ സ��ാ�

വ��ക��് നി��ാണ ���ിക��് േദവി�ളം സ�കള�� ന�കിയി�� എ�.ഒ.സി.- ക�

സംബ�ി� വിവര�ം അവ�െട പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



�പതിവ് ച�ം േഭദഗതി െച�ാ� നടപടി

1381. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ം താമസ�ി�മായി അ�വദി� പ�യ�മിയി� ഖനനാ�മതി ന���തിനായി �പതിവ്

ച�ം േഭദഗതി െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ത ച�ം േഭദഗതി െച��തിന് മ�ിസഭാ േയാഗം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�ര�ക�  സ��ാ�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

അനധി�ത ൈകേ���ാ��് �നരധിവാസ നടപടിക�

1382. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴേ�േ�ാ�യിെല സംര�ിത മതിലിന് ���� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഉടമ�തയി��

72.250  െസ�് �ല�ിെല അനധി�ത ൈകേ���ാ��് �നരധിവാസ നടപടിക�

���ിയാ�ിയ േശഷേമ ഇവ� അനധി�തമായി ൈകേ�റിയ സ��ാ� �മി ഒഴി�ി� എ�ത്

സ��ാ� നയമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  േകരള � സംര�ണ നിയമ��  ക�ശനമായി നട�ാ��തി�  നി�് സ��ാ�

ഒഴി�മാ��ത് �ഷണമാേണാ എ�ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ�  �മി അനധി�തമായി ൈക�ട�ി ക�വട �ാപന��  നട��വ��് സ��ാ�

സഹായേ�ാെട തിരി�ട�� േലാ�  �േഖന �ലം കെ���തി�� സഹായം

ന��തി�� പ�തിക�  ഈ വ��ി�  ഇെ��ി�  ��ത പ�തിക�  ഉ� വ��ിേലാ

അെ��ി�  സ��ാ�  െപാ�േമഖല ബാ�ക�മായി ആശയവിനിമയം നട�ി �തിയ പ�തി

ത�ാറാ��തിേനാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ സംര�ിത മതിലിന് ���� അനധി�ത ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ണെമ�് കാണി�് േക�

സ��ാരിൽ നി�് ഏെത�ി�ം നി�േ�ശ���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� സംബ�ി�്

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ലഭി� നി�േ�ശ�ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ; അതിേ�� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�ം ഏെതാെ� തീയതികളി�  സ�ീകരി� എ��ം സംബ�ി�് വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

താ��് �ന:സംഘടന



1383. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് താ��് �ന:സംഘടന സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് ലാ�്

റവന� ക�ീഷണേറ�് തല�ി�  �പീകരി� ടീമിെ� നാളി�വെര�� �വ��ന �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠന �വ��ന�ളി�  കാലതാമസം േനരി��തിനാ�  കള��മാ�െട റിേ�ാ��്

പരിഗണി�് �തിയ താ��ക�  �പീകരി�വാ�  സ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ താ��ക� �പീകരി��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

നിലവി� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

1384. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ജന���് ഏ��ം ��ത�  സ����� വിേ�ജ് ആഫീ�ക�െട �വ��നം

�ഗമമാ��തിന് ഒ� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) റവന� ഓഫീ�കളി�  േജാലി െച�� വി.എഫ്.എ.മാ��ായി െ�ഷ��  ��  നിലവി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ആയത് അടിയ�രമായി �റെ��വി��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��് വിേ��ക�െട വിഭജനം

1385. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് വിേ��ക� വിഭജി��തിന് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ��് വിേ��ക�െ��് േപ� സഹിതം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� ��് വിേ��ക� വിഭജി�ി�െ��് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��് വിേ��ക�  വിഭജി�ാ��െകാ�് കാസ�േഗാഡ് േപാെല�� പിേ�ാ� ജി�കളി�

ജന�� േനരി�� �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇതിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി

��് വിേ�ജ് വിഭജനം എേ�ാ� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന�് അവസാനമായി ��് വിേ��ക�െട വിഭജനം ഉ�ായത് എേ�ാഴാെണ�് ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?



ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി പ�ായ�ം വിേ��ം �പീകരണം

1386. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ചാ�ം�ട് േക�മാ�ി പ�ായ�ം,  വിേ��ം �പീകരി��തിന്

റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പാ��ടി�ിക

1387. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ടി�ിക വ��ിയ വ��ിക�െട�ം �ാപന��െട�ം പാ�ം റ�് െച�് അവ

സ��ാരിേല�് തിരിെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനാ�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) പാ��ടി�ിക സംബ�ി�് േജായി�് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�  ക�വീനറായി �പീകരി�

ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ�� ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ളി� എ�് തീ�മാനമാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

പര�വ�� വിേ�ജാഫീസ് െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

1388. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് വിേ�ജാഫീസ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ാണം ആരംഭി� പര�വ�� വിേ�ജാഫീസ്

െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ി�  കരാ�കാരനായ എസ്.ഐ.എൽ.െക.  എ� �ാപനം

കാലതാമസം വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ�

വിേ�ജാഫീ�കെളയാണ് നവീകരി��ത്;ആയതിേല�ായി എ� �ക വകയി��ിയി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഹാരിസ�സ് ൈകവശ�മി തിരി� പിടി��തി�� നടപടിക�

1389. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�സ് ൈകവശം വ�ിരി�� �മി തിരി� പിടി��തി�� നടപടികെള�റി�്

ആേലാചി�ാ� ഒ� ഉ�തതലേയാഗ�ം ഈ സ��ാ� ഇ�വെര േച��ി�ിെ�� റിേ�ാ��ക�



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��കാല�ളി� േകസി�  നി�ണായക തീ�മാന�െള��ത് ഉ�തതലേയാഗ��

േച��ാെണ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) ഇതിനിടയി�  ചില ക�നിക�  അവ�  ൈകവശം വ�ിരി�� �മി�് കരം അട��തിന്

ൈഹേ�ാടതിയി� നി�് ഉ�രവ് സ�ാദി�ക��ാേയാ;

(ഡി) സ��ാരിെ� ഉടമ�ാവകാശം �ാപിെ����തിന് സിവി� േകാടതിെയ സമീപി�ാനാേണാ

ഇേ�ാ� സ��ാ� തീ�മാനം; എ�ി� അ�മായി ബ�െ��് ഇതിനകം ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി അള�തി�െ���ി ന�കാ� നടപടി

1390. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല പ��� താ��ിെല കട��ളളി, പാണ�ഴ വിേ��കളിലായി പ�യം ന�കിയ

എ� േപ��ാണ് �മി അള�തി�െ���ി ന�കാ� ബാ�ി�ളളെത�ം എ� ഏ�� �ലം

ഇ�കാരം ന�കാ�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �േത�ക സ�േ� ടീമിെന ഉ�െ���ി �ലം അള�തി�െ����തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

�മി-പ�യ വിതരണം

1391. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് എ� �രഹിത�െ��ാണ് കണ�ാ��ത്;  ആയത്  2016-�

എ�യായി��;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� നാളി�വെര എ� ��ംബ���്പ�യം ന�കി; 2011-16 കാലഘ��ി� എ�

പ�യ�ളാണ് വിതരണം െച�ത്;

(സി) പാ��ാലവധി കഴി� സ��ാ�  �മി നിലവി�  എ�യാ��ത്;  ��ത �മി സ��ാരി�

�ത���ാ�ാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�വ��; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ� വ�വ�ക� പാലി�ാ� പാ� �മി�െട അളെവ�; ആയത് തിരി� പിടി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ��;

(ഇ) �മി കേ���ാ�െട െെകവശ�� �മി�െട അളെവ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത �മി സ��ാരി�  നി�ി�മാ�വാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ��;

(എഫ്) നിലവി�  സ��ാ�  െെകവശ�� �മി�െട അളെവ�;  ആയത്  2011-16  കാലഘ��ി�

എ�യായി��; ഇൗ സ��ാരിെ�റ കാല�് തെ� �രഹിതരായ ��വ� േപ��ം �മി ന�കി



എ�റ� വ��വാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ���്; വ��മാ�േമാ?

അ�ച�ല �േദശെ� പ�യ വിതരണം

1392. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ �ച�ല �േദശെ� ജന���് പ�യം ലഭ�മാ�ി ന���തി�� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�ം ഇവ��് എേ��് പ�യം ലഭ�മാ�ാനാ�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�ച�ല �േദശ�് പ�യം ലഭ�മാ�ി ന��േ�ാ�  എ� ��ംബ�െള

�നരധിവസി�ിേ��ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിേല�� �ലം

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�യം വിതരണം െച��തിെല തട���  പരിഹരി�് അവി�െ� ജന��  അ�ഭവി��

��ി��ക� എ��ം േവഗം പരിഹരി��തി�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

പ�യ വിതരണം

1393. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നിലവിെല സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� ��ംബ�ൾ�് പ�യം നൽകിയി�െ��്

ജി� തിരി�് വിവരം നൽകാേമാ?

പ�യ വിതരണം

1394. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� പ�യ��  വിതരണം െച�ി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് മാറാട് രാജീ�ഗാ�ി േകാളനിയി� പ�യം കി�ാെത അവേശഷി�� ��ംബ���്

പ�യം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ൈകവശാവകാശ സ��ിഫി��്

1395. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യഥാ�� വ�തക�  മറ�് വ�െകാ�ം,  െത�ായ വിവര��  ന�കിെകാ�ം റവന�

അധികാരികളി�  നി�ം േനടിയി�� ൈകവശാവകാശ സ��ിഫി��് റ�് െച��തി��

നടപടി�മം എ�ാെണ�ം അ�ീ� അധികാരി ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വ��ിക�െട ��വകാശ�ി���ം എ�ാ� ��വകാശ�ിെല വ��ിക� ത�ി� അവകാശം

സംബ�ി�് േകാടതിയി� േകസ് നിലനി����മായ അവ�യി� ��വകാശികളി� ഒരാ��്

മാ�മായി ൈകവശാവകാശ സ��ിഫി��് ന���തിന് റവന� ച��ളി�

വ�വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാവിലാ�ട�റം ഫിഷ�െമ�് േകാളനിയിെല ��ംബ���് പ�യം

1396. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��രി��  മ�ല�ിെല വലിയ�റ�് ദ�ീപ് പ�ായ�ി�െ�� മാവിലാ�ട�റം ഫിഷ�െമൻ

േകാളനിയി�  വ�ഷ�ളായി ജീവി�് വ�� ��ംബ���് എേ�ാ�  പ�യം ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�യവിതരണ�ിെ� �േരാഗതി

1397. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�വ�� പ�യവിതരണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) 1.1.1977-ന് ��് വന�മി ൈകവശം വ�ി�� പ�ികവ���ാ��് െറേ�ാ�ഡ് ഓഫ് ൈറ�ിന്

പകരം പ�യം ന��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േവാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) വന�മി ൈകവശം വ�ിരി��വ��് പ�യം ന��തി�ളള നടപടി�മ�ം ആയതിന് എെ�ാെ�

കട�കളാണ് കടേ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��സ��ാരിെ� കാല�് നട� പ�യവിതരണെ� അേപ�ി�് ഈ സ��ാരിെ�

പ�യവിതരണം ബ��രം ��ിലാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� വീ�ക�െട കണ�്

1398. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  വീ�കളി�  െവ�ം കയറിയതിെ� ആശ�ാസധനമായി സ��ാ�

�ഖ�ാപി� 10000/- �പ ന�കിയ മാന�വാടി താ��ിെല ആ�ക�െട എ�ം വിേ�ജ് തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-െല �ളയ�ി� മാന�വാടി താ��ി� ഭാഗികമായി തക�� വീ�ക�െട എ��ം അതി�

ന�ിയ ന�പരിഹാര �ക�െട�ം വിേ�ജ് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) 2018-െല �ളയ�മായി ബ�െ��് മാന�വാടി താ��ിെല ഏെത�ി�ം അ�ീ�ക� തീ�മാനം

ആ�ാ�തായി നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ�ിനായി െചലവഴി� �ക

1399. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ആഗ�് മാസം ഉ�ായ �ളയെ��തിയി� വീ�ക� ന�െ�� എ� േപ��് എ� �പ

വീതം ന�പരിഹാരം ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) വ�വകക�, �ഷിനാശം �ട�ിയ നാശന�ം സംഭവി�വ��് ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ആെക എ�

േകാടി �പ ധനസഹായം ന�കിയി��്;

(സി) 2018-െല �ളയെ��തിക�െട �രിതാശ�ാസ�ിനായി ഇതിേനാടകം െമാ�ം എ� േകാടി �പ

െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയം േനരി��തിന് �െ�ാ����

1400. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െന അേപ�ി�്  2019-െല �ളയം േനരി��തിന് എെ�ാെ� �െ�ാ���ളാണ്

നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ര�ാം �ളയ�ി�  �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ക�  ��ത�  കാര��മമായി �വ��ി�ി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം  2018-െന അേപ�ി�് ��ത�  മഴ ലഭി��െകാ�ായി�േ�ാ �ളയം

��മായെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2019-െല �ളയ ര�ാ�വ��ന സ�ാഹ�� എെ�ാെ�യായി�� എ�റിയി�േമാ?

�ളയ�ം ഉ��െപാ��ം �ല��ായ നാശന���

1401. �ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-െല �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം �ല��ായ നാശന���െട വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ി� വിവിധ േമഖലകളി� ഉ�ായ ന���െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2018-െല �ളയെ� അേപ�ി�്  2019-െല �ളയം എെ�ാെ� കാരണ�ളാ�

വ�ത��മാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ര�ാം �ളയ�ി�  ഉപജീവന ഉപാധിക�ം അവസര��ം ന�മായ��ല�� ന�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ര�ാം �ളയ�ിന് േശഷ�� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��  സംബ�ി�ം �ന�  നി��ാണ

�വ��ന�� സംബ�ി��� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

വ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളയ നാശന���

1402. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� �ളയെ��ട��് വ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�ായ നാശന���

സംബ�ി�് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  വിവിധ വ��ക�  ത�ാറാ�ിയ കണ�ക�

ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� �ളയ�ി�  വ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം തക��

വീ�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വീട് തക��വ��് ന�പരിഹാര�ക വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ��ത� വിതരണം

നട�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളയബാധിത വിേ��ക�

1403. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കെളയാണ് �ളയബാധിതമായി

�ഖ�ാപി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി മ�ല�ിെല െപരിയാറിെ� തീര�� കാലടി വിേ�ജിെന �ളയബാധിത വിേ�ജായി

�ഖ�ാപി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലടി വിേ�ജിെന �ളയബാധിത വിേ�ജായി �ഖ�ാപി�ണെമ�് അഭ���ി�് ബ�. �ഖ�മ�ി�്

േഡാ��് ന��  190901483  ആയി എറണാ�ളം ജി�ാ കള��  ന�കിയ ക�ിേ�ൽ

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ാെണ�് അറിയാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�ര �നരധിവാസം



1404. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�് �ളയ�ളി�  ന���  സംഭവി�വ��� ന�പരിഹാര

ധനസഹായ വിതരണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ��് എ� �ക

വീതം ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയാന�ര �നരധിവാസ�മായി ബ�െ�� ന�പരിഹാര�ം ധനസഹായ�ം

ആവശ�െ��െകാ�് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  എ� എ�ം തീ��ാ�ി;  ഇനി�ം എ�

എ�ം തീ��ാ�ാ� ബാ�ി��്; ജി�തിരി�് വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയകാല�് നാശന�ം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം

1405. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 െല തീ�മഴയി� �രിതം േനരി�വ��് �രിതാശ�ാസ �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി

എ�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന�ളാണ്

ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മഴയി�  വീ�ക�  ���മാ�ം ന�െ��ക�ം േക�പാ�ക�  സംഭവി�ക�ം

െച�വ��് എെ�ാെ� ആശ�ാസനടപടികളാണ് ന�കിയത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ �ര��ി� മരണമട�വ�െട ആ�ിത��് ന�പരിഹാര�ക ���മാ�ം ന��വാ�

കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 2018 -െല മഹാ�ളയ�ി� അതിഭീമമായ ന�ം സംഭവി� പല��ം അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം

ഇനി�ം ലഭ�മായി�ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�സംബ�ി�് എെ�ാെ� േകാടതി ഇടെപട�കളാണ് ഉ�ായി�ളളളത്;  ഇവ��്

അടിയ�രമായി ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളയ�ി� വീ�ന�െ��വ��് ധനസഹായം

1406. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േനാ��് നിേയാജകമ�ല�ി�  കഴി� ര� �ളയ�ളി�  വീ�ക��്

നാശന�ം സംഭവി�തിന് ധനസഹായം ലഭി��തിനായി എ� േപ� അേപ� സമ��ി�ി�െ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��ാണ് ധനസഹായം ലഭ�മായി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) ഇതിനായി അേപ� ന�കിയി�ം ധനസഹായം ലഭി�ാതി��വ�െട േപ�ം,  േമ�വിലാസ�ം

സഹായം ന�കാ�തിെ� കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� ധനസഹായം

1407. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  �ം  2019  �ം ഉ�ായ �ളയ�ി�ം കാലവ�ഷെക�തികളി�മായി െപരി��മ�

നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� എ� വീ�ക��് നാശന���ായി��്;

(ബി) ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം നാശന���ായവ�െട കണ�് �േത�കമായി വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  നാശന���ായതി�  എ�േപ��് എ� �പ വീതം ആെക എ� �പ�െട

ധനസഹായം ന�കിയി��്;

(ഡി) ഇനി എ� േപ��് എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കാ� ബാ�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  വീ�ക��് നാശന���ായ എ�ാേപ��ം അടിയ�രമായി

ധനസഹായം ���മാ�ം വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഴെ��തിയി�ം ഉ��െ�ാ�ലി�ം സംഭവി� നാശന�ം

T 1408.�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ആഗ�ി��ായ മഴെ��തിയി�ം ഉ��െ�ാ�ലി�മായി എ� േകാടി �പ�െട നാശന�ം

സംഭവി�െവ�ാണ് വിലയി��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ��ംബ�െളയാണ് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ിേല�് മാ�ിയെത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ളയം �ലം എ� േപ� മരണെ��െവ�ം എ� േപെര കാണാതാെയ�ം എ� വീ�ക�

���മായി ഒലി�േപാെയ�ം എ� വീ�ക��് ഭാഗിക നാശന�ം സംഭവി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� �ക �രിതാശ�ാസ സഹായ�ിനായി ലഭി�;  ഇതി�

േക�സഹായം എ�െയ�ം വിേദശസഹായം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� ��ംബ���് �രിതാശ�ാസ സഹായം ന�കിെയ�ം

ആയതിന് എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഡ് െലവ� മാ��ിംഗ്



1409. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 െല�ം 2019 െല�ം �ളയ��െട പ�ാ�ല�ി� വിവിധ നദികളി� �ഡ് െലവ�

മാ��ിംഗ് നട��തിനായി റവന� വ��ി�  നി�് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� നദികളിലാണ് ഇതിേനാടകം �ഡ് െലവ� മാ��ിംഗ് �ാപി�ി��ത്; ഇതിനായി

ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയത്; ഇതിനായി വ�� െചലെവ�;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  നദികളി�ം അ�േയാജ�മായ �ല�ളി�  �ഡ് െലവ�  മാ��ിംഗ്

നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

�ഴ�ാവി�ം ഒറ�ം�റ�ം തടയണക�

1410. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി ��സി�ാലി�ിയിെല �ഴ�ാവ്,  ഒറ�ം�റം �േദശ�ളി�  തടയണ നി��ി���മായി

ബ�െ��് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തടയണ നി��ാണ�ിനായി ജന�തിനിധികേളാ വ��ികേളാ സംഘടനകേളാ നിേവദനം

സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തടയണ നി��ാണ�ിനായി റിവ�  മാേനജ് െമ�് ഫ�് ലഭ�മാ�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് െപരി��മ� സ�കള��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കട��ി�ഴ�െട തീര�് പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണം

1411. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  കട��ി�ഴ�െട തീര�് �റാടി �ത�  േകാരം ��്

(കാള�� �ടിെവ� പ�തി�െട ഉറവിടം)  വെര  400  മീ�റിലധികം �രം കരഭാഗം കഴി�

�ളയ�ി� തക�� സാഹചര��ി� ആ�.എം.എഫ്. ഫ�് ഉപേയാഗി�് പാ�ശ�ഭി�ി െക�ി

സംര�ി�ണെമ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ. ന�കിയ നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

�ലം െെകമാ�ം െച�വാ� സാധി�ാ�ത് സംബ�ി�്

1412. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�യം ജി�യിെല ചില �ല�ളി�  േതാ�ം എ�് േരഖെ���ിയിരി��തിനാ�  �ലം

െെകമാ�ം െച�വാേനാ വി��വാേനാ സാധി�ാ� വിഷയം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി�് ബ�. റവന� വ��മ�ി�െട അ���തയി� ഉേദ�ാഗ��െട�ം

ജന�തിനിധിക�െട�ം ഒ� േയാഗം വിളി�് ��ം പരിഹരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം

1413. �ീ.പി.െക. ശശി

,, സജി െചറിയാ�

,, എസ്.ശർ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�-ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം സംബ�ി� േഡ�ാബാ�് ത�ാറാ�� ���ിക�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�ിയേ�ാ� കട��ടിയി�ളള െത�ക� തി���തി�ം ഇ�സംബ�ി�

പരാതിക�  യഥാസമയം തീ��ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

���്നാ�ിെല തരം മാറിയ പതിന�് ഏ�� �മി

1414. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���്നാ�ിെല തരം മാറിയ  15  ഏ��  �മി  2005ന് ��്

െന�വയലായി��െവ�് സം�ാന റിേമാ�് െസ�സിംഗ് ആ�് എ�വേയാ�െമ�് റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത  15  ഏ��  നിക�വാ�  അ�മതി േതടി �മി വാ�ിയ ക�നി എറണാ�ളം ജി�ാ

കള���് ന�കിയ അേപ� ജി�ാ കള��  നിരസി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള

കാരണെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവിെനതിെര ക�നി ലാ�് റവന� ക�ീഷണ��് ന�കിയ അ�ീലിെ�



അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  �മി നിക�വാ�  അ�മതി ന��ക��ാേയാ;  എ�ി�  ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് ഇ�കാരം െന�വയ�  ത�ീ�തടം നിക��തിന് അ�മതി

ന�കിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �മി േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ���വാ�ളള നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

വികസന �വ��ന���ായി �മി ഏെ���ൽ

1415. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 െമയ് മാസ�ി�േശഷം നാളി�വെര വികസന �വ��ന���ായി വിവിധ ജി�കളി�

നി�ം ഏെ��� �മി എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ി�ി�െ��ം,  ഓേരാ പ�തി�ം �മി

ഏെ��� വകയി� എ� �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കിയി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  പ�തിക���ാെത മേ�െത�ി�ം പ�തിക��ായി �മി ഏെ���ി�െ��ി�

ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മി ഏെ���� നടപടിക�െട ഭാഗമാ�� ന�പരിഹാരം

1416. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െവ�ളം �ത�  അഴി��  വെര�ളള േദശീയപാതാ വികസന�ിെ�

അടി�ാന�ി� �മി ഏെ���� നടപടിക�െട ഭാഗമായി ഇ�വെര എ�േപ��് ന�പരിഹാരം

ന�കിയി�െ��ം എ� �പ ആെക വിതരണം െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാതാ വികസന�ിെ� �മി ഏെ����  ���ി�െട നിലവി�ളള �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േദശീയപാത�െട ഭാഗമായ െചേ�ാ�കാവ്  -  ന�ി െെബ�ാസ് ���ി�െട �മി

ഏെ���� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം വിേ�ജിെല �ലകേ��ം

1417. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െചയ�മാ�  �ീ.  ഷി� െത�ം�റം േകാതമംഗലം വിേ�ജി�  �ലം

കേ�റിയ�മായി ബ�െ�� പരാതി റവന� വ��ി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതിയി� അേന�ഷണേമാ നിയമാ��ത നടപടിേയാ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� അേന�ഷണ�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ��ത അേന�ഷണ�ി� �ലം കേ��ം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ലം കേ���മായി ബ�െ�� പരാതിയിേ�ൽ നട�ിയി�� അേന�ഷണ�ിെ� ഭാഗമായി

സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

െച�വളളി എേ��ിെ� ഉടമ�ാവകാശം

1418. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� പാ��ിന് ന�കിയ ഹാരിസ� മലയാളം �ാേ�ഷനി��െ�� െച�വളളി എേ��ിെ�

ഉടമ�ാവകാശം ഇേ�ാ� ആ��ാണ്; ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േക�ക� നിലവി�േ�ാ;

ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിനായി,  ��ത �മി ഏെ���ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹരി�ാട് െമഡി�� േകാേളജി�േവ�ി ഏെ��� �ലം

1419. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െമഡി��  േകാേളജിന് േവ�ി എ� ഏ��  �ലമാണ് ഏെ���െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെ��� �ല�ിന് ന�പരിഹാരമായി ഒാേരാ����ം എ� �പ വീതം ന�കിെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഏെ��� �ലം കേ���ാരി�  നി�ം സംര�ി��തിനായി എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��മതി� നി��ാണ�ിനായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ന�പരിഹാരം ലഭി�ി�ം എ� ��ംബ�� ഇൗ �ല�് അനധി�തമായി താമസി��െ��്

െവളിെ���േമാ?

െച�വ�ി എേ��്

1420. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�വ�ി എേ��് സ��ാ� ഏെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, അത് ഏത് തീയതിയിെല,  ഏത്

ഉ�രവ് �കാരമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത എേ��് ഏെ����മായി ബ�െ��് ബിലീേവ�് ച��മായി ഏെത�ി�ം തര�ി��

ത��േമാ, വ�വഹാരേമാ നിലനി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) ബിലീേവ�് ച��ിന് എ� വ�ഷേ��ാണ് ഈ എേ��് പാ��ിന് ന�കിയി��ത�ം ഒ�

വ�ഷെ� പാ��ക എ�െയ�ം ഇ�വെര പാ��ക ഇന�ി� എ� �പയാണ് സ��ാരിന്

ലഭി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശബരിമല തീ��ാടക��ായി െച�വ�ി എേ��് ഉ�െ��� �ല�് വിമാന�ാവളം

നി��ി�വാ� സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സ��ാ� ഉടമ�തയി�� എേ��് ന�പരിഹാര�ക േകാടതിയി� െക�ിവ�് ഏെ���വാ�

ആേലാചി��തായ മാധ�മ റിേ�ാ��കളി�  വാ�വ�േ�ാ;എ�ി�  അതി�� സാഹചര�ം

എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� എേ��ക�

1421. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  മലയാളം �ാേ�ഷെ� ൈക�ി�  നി�ം ബിലിേവ�് ച��് വാ�ിയ െച�വ�ി

എേ��്, െ�ഷ�� ഓഫീസ� രാജമാണിക��ിെ� റിേ�ാ��് �കാരം സ��ാ� �മിയാേണാ;

(ബി) ��ത എേ��് ന�പരിഹാരം ന�കി ശബരിമല വിമാന�ാവള�ിനായി ഏെ���വാ�

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വിമാന�ാവള�ിനായി ഏെ���� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം �ാപി� കി��തിനായി

സിവി� േകാടതിയി� േകസ് െകാ��ണെമ�� േകരള ൈഹേ�ാടതി�െട 2011 ഏ�ി� 11

-� തീയതിയിെല ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�, റവന� വ��് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഹാരിസ� അധി�ത� അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി�� എ� ജി�കളിെല �മിയി� സ��ാ�

ഉടമ�ാവകാശം �ാപി�് കി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�വാ�  റവന� വ��് ബ�െ��

ജി�ാ കള��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ� �കാരം േകാ�യം ജി�ാ കള��  െച�വ�ി എേ��് ഉ�െ�െട�� �മിയി�  സ��ാ�

ഉടമ�ാവകാശം �ാപിെ����തിനായി സിവി�  േകസ് ഫയ�  െച�വാ�  സ��ാ�

�ീഡ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വില െക�ിവ�് െച�വ�ി എേ��് ഏെ���വാ�� തീ�മാനം,  പാ��ാലാവധി കഴി��ം

ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി�് ത�����മായ ���ിയ േ�ാളം എേ��ക�

ഏെ����തി�� നടപടികെള േദാഷകരമായി ബാധി�വാ� സാധ�തയിേ�; വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ�ളളിയിെല നി��ാണ�ൾ�് �ലം ഏെ���� നടപടി



1422. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല �തിയകാവ്-ച�വളളി േറാഡി�  ചി��ല

ഓവ��ി�ജിെ��ം കാ�ി�കടവ് പാല�ിെ��ം നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �ലം

ഏെ����തി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ലം സ�േ� െച��തിനാവശ�മായ ഇ�സിഡ��  ചാ��് കി�ബിയി�  നി�ം റവന�

വ��ിന് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക��ാവശ�മായ �ലം ഏെ����തി�ളള നടപടിക�  എ��ം േവഗം

���ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ഴ�ാ�ിരിയി� ഐ.ടി.ഐ �േവ�ി �ലം ഏെ���് നടപടി ത�രിതെ����ത്

1423. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട �ഴ�ാ�ിരിയി� ഐ.ടി.ഐ �േവ�ി �ലം ഏെ�����മായി ബ�െ�� ഫയലിെ�

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ��മായി ബ���് സ��ാ�  തല�ി�  സ�ീകരി�വ���ം ഇനി

സ�ീകരി�ാ���മായ നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ൈകമാ�ം ത�രിതെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �മി ൈകമാ�ം ���ിയാ�� �റ�് െപരി��മ� �ഡ് �ാ�് ഇ��ി���ിന് �ലം

ൈകമാ�ം െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എൈ�സ് വ��ിന് അ�വദി� �ലം

1424. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈത�ാട് റസിഡ�സി ബി�ഡിം�ം അതിേനാട്

േച�� �ല�ം ആ�െട ൈകവശമാെണ�ം ��ത �ല�ിെ� വി�ീ���ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല� നി�ം എൈ�സ് വ��ിന് സ��ാ� �ലം അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�

�ലമാണ് വി�ന�കിയത്; ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  അവിെട �വ��ി� വ�� േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് �റിസം ആ�് �ാവ�

�ഡീസിെ� �വ��ന�െള ഈ നടപടി ��ി��ിലാ�െമ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ടിെവ� പ�തി



1425. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ടിെവ� പ�തി�് െത�ി� വിേ�ജി�

റവന� �മി അ�വദി� ന�കണെമ� വാ�� അേതാറി�ി�െട അേപ�യി� റവന� വ��് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ അേപ��െട നിലവി�� �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െെവദ�തി േബാ�ഡിന് ന�കിയ റവന� �മി�െട അനധി�തെെകമാ�ം

1426. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ടി ഡാം പരിസര�് െെവദ�തി േബാ�ഡ് സിവി� വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട

�മതലയി��  21  ഏ��  �മി സംബ�ി�് അവരറിയാെത െെഹഡ�  �റിസം ഡയറ��ം

രാജ�ാട് സഹകരണ ബാ�് അധി�ത�മായി കരാ��ാ�ിയതായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡിന് അവകാശമി�ാ��ം പ�തി ആവശ��ിന് േനരെ� േബാ�ഡിന്

െെകമാറിയ�മായ സ��ാ�  തരി��മിയാണിെത�് റവന� റി�ാ��കളി�  നി�്

വ��മാ��േ�ാ;

(സി) പതി� ന�കിയ ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി�ിെ��ി�  �മി തിരി� ന�കണെമ�് വ�വ�

െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആ നില�് േബാ�ഡിന് ന�കിയ റവന� �മി�െട ഇേ�ാഴെ� െെകമാ�ം അനധി�തമാെണ�്

ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇ� സംബ�മായി റവന� വ��് മ�ി ജി�ാ കല�േറാട് റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ക

ഉ�ാേയാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

ലാ�് ബാ�ി� നി�ി�മായി�ളള �മി

1427. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ലാ�് ബാ�ി�  ഇേ�ാ�  എ� �മി നി�ി�മായി�െ��ം അവ�െട ജി�

തിരി�ളള കണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ക�െട ൈകവശം ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി

T 1428. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�െട ൈകവശം കാല�ളായി യാെതാ� പ�തികൾ�ം ഉപേയാഗി�ാെത �മി

കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം പ� വ�ഷ�ിലധികമായി യാെതാ� പ�തി�മായി നി�േദശം സമ��ി�ാ�

�ല�� പരിേശാധന നട�ി കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ദീ�ഘനാളായി യാെതാ� പ�തി�ം നി�േദശം സമ��ി�ി�ി�ാ� �മി അതത് വ��ക��്

ആവശ�മി�ാ�തായി കണ�ിെല��് അവ�െട ഉടമ�ാവകാശം നിലനി��ി,  �മി

അത�ാവശ�മായ മ�് വ��ക��് ഉപേയാഗാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ടിശിക അട�ാ�വ�െ�തിെര നടപടി

1429. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ആവശ����ായി എ� ഏ��  �മിയാണ് പാ�വ�വ�യി�

ന�കിയി��െത� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ��ാ�  �മി പാ��ിന് എ��േശഷം പാ��ടിശിക യഥാസമയം

അട�ാ�വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) പാ��ാലാവധി കഴി�ി�ം ���ാ�വ��് അതി�� അവസരം ന�കിയി�േ�ാ എ�ം

അതിന് ത�ാറാകാ�വ�െ�തിെര എെ��ാം ക�ശന നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �റേ�ാ�് �മിയിെല ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നിലവിെല സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് റവന� ടവറിെ� �വ��നം

1430. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് റവന� ടവറിെ� �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിന് കാരണെമ�ാണ് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റവന� ടവറി�  �ലം അ�വദി� ഓഫീ�ക�െട വിശദാംശ�ം െലാേ�ഷ�ം മ� വിവര��ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� ടവറിെ� പരിപാലന�ി�ം മാേന�െമ�ി�മായി ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��



�മീകരണ�ൾ വിശദമാ�േമാ?

�ളയാന�ര �ന��ാരണ �വ��ന��

T 1431.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�ി�  നി�ം �ളയാന�ര �ന��ാരണ �വ��ന���് എ� �കയാണ്

സം�ാന സ��ാരിന് അ�വദി�ി��ത്എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അതിെ� ഒ�ാം ഘ� സഹായമായി എ� �കയാണ് ലഭി�ത്; ആയതിെ� ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ക ഉപേയാഗി�് എെ�ാെ� �ളയാന�ര �ന��ാരണ �വ��ന�ളാണ്

നട�ിലാ�ിയത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� ആല�� മ�ല�ിെല വീ�ക���ായ നാശന�ം

T 1432.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി� ആല�� മ�ല�ിെല എ� വീ�ക��് നാശന����ായതായാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ി�  �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി �റ� �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ക�െട എ��ം

ക�ാ�ി� അഭയം േതടിയവ�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ ന�പരിഹാരം

1433. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� �ളയ�ി�  വ��ികൾ�് ന�കിയ ന�പരിഹാര�ിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�വട�ാപന���് നാശന���  സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാര��  ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� െകാേ�ാ�ി താ��ിെല എടവ��ാറ, വാഴ�ാട് എ�ിവിട�ളിെല കടക��ം,

വ�ാപാര�ാപന���ം സംഭവി� ന��ിെ� കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;  ഇവ��്

ന�കാ�േ�ശി�� ന�പരിഹാര�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�� ജി�യി� �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി� ന�കിയ ധനസഹായം



1434. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െല �ളയെ��തികളി�  ക��  ജി�യിെല �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളി�  താമസി�

എ�േപ��് 10,000/- �പ ധനസഹായം ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ളാെണ� �ളയം �ലം വീട് മാറി താമസി�െത�ം ഇവ��് ധനസഹായം

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയം �ലം വ�വകക� ന�െ�� െച�ളായി,  �ീക��രം,  േപര�,  െതാ�ി��ാലം,  അല�്

നഗ� �ട�ിയ �േദശ�ളിെല വ�ാപാരിക��് എ� ല�ം �പ�െട നാശന�ം ഉ�ാെയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇവ��് ന�പരിഹാരം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വ�വകക�ം വീ�ം ന�െ��വ��് പതിനായിരം �പ�് �റെമ സഹായം ന�കാ�� നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല കാലവ�ഷ �ന��ാരണ പ�തിയി� ഉൾെ���ിയ േറാ�കൾ

1435. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം കാലവ�ഷ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ

പ�തിയി� ഉ�െ���ി നാളി�വെര ക��� നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

�ന:��ാരണ�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;  പ�ിക�ം ഉ�ര�ക�െട പക��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അ�വദി�െ�� ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�;  പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ഭരണാ�മതി കാലാവധി��ി� ���ീകരി�ാ� കഴി��ി� എ�കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി കാലാവധി��ി�  ���ിയാ�ാ�  കഴിയാെത ഒഴിവാ�െ�� ക���

നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� അകെ�� ��ംബ���് അ�വദി� അടിയ�ര സഹായം

1436. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�് മാസ�ി�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  ആെക എ� �ക�ളള നാശന���

സംഭവി�െവ�ാണ് തി�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ളയ�ി� അകെ�� ��ംബ���് അ�വദി� അടിയ�ര സഹായമായ പതിനായിരം �പ

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല എ� ��ംബ���് ന�കി കഴി�ി�െ��ം സഹായധനം ഇനി�ം

െെകമാറാ� ബാ�ി കിട��ത് എ� ��ംബ���ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;



(സി) ചില ��ംബ���് സഹായധനം ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ�� ബാ�ിംഗ്,�ഷറി,ഓ�െെല�  തട���  നീ�ാ�  അടിയ�ര

നടപടിക��് േവ� നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) െകായിലാ�ി താ��ി� എ� േപ��് പതിനായിരം �പ വീതം ന�കി കഴി�െവ�ം ഇനി�ം

എ�േപ��് ന��വാ�െ��ം അറിയി�േമാ ?

െവ�െ�ാ� പ�തിയി� േറാഡ് നവീകരണ�ി�� ഫ�്

1437. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ വ�ഷ�ം െവ�െ�ാ� പ�തിയി� �ാമീണേറാ�ക� നവീകരി��തിന് അ�വദി��

ഫ�് സമയപരിധി��ി� െചലവഴി�ാെത ലാ�ായി േപാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ��ത പ�തിയിെല �ക െചലവഴി�ാെത േപാ��െത�് പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  ആരംഭി�� ഫ�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി നി�ിത ഇടേവളകളി�

പരിേശാധി��തിന് ജി�ാ, േ�ാ�് തല�ളി� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�െന

ഒ� സംവിധാനം െകാ�വരാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മഴെ��തിയി� സം�ാന��ായ ന�ം

1438. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം അതിതീ� മഴെയ�ട���ായ ഉ��  െപാ�ലി�ം �ളയ�ി�ം മ� െക�തിക�

െകാ�ം സം�ാന��ായ യഥാ�� ന�ം എ�െയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  േക�

സ��ാരി� നി�ം എ� �ക അടിയ�ര സഹായമായി ലഭി�;  �ളയബാധിത�� വിതരണം

െച��തിനായി അധിക അരി വിഹിതം അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി എ� �ക േക�ം വാ�ി;

(ബി) നാശന�ം വിലയി��ാനായി േക� സംഘം എ�ിയി�േ�ാ;  അവ�  നാശന� കണ�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; കഴി� വ�ഷെ� �ളയം തക�� �േദശ�ളിെല �ന�നി��ിതി�ായി

ലഭി� േക� സഹായം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇ�വണെ� �ളയ�ി� അടിയ�ിര സഹായ�ി� അ�ഹരായവെര കെ���തി�ം �ക

സമയബ�ിതമായി െെകമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?



�വിവര��െട ഡിജിൈ�േസഷ�

1439. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വിവര��  ഡിജിൈ�സ് െച��തി�ളള �വ��ന��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി സംബ�മായ വിവര�� ഓ�െെല� വഴി പരിേശാധി��തി�ം, അവ ആധാരം രജി��

െച�� േവളയി� ഉ�െ�ാളളി�വാ��ളള സൗകര�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) � സംബ�മായി റവന�, രജിേ�ഷ�, സ�േ� എ�ീ വ��ക� ന��� േസവന�� പര�രം

ബ�െ���ി�ളള സംേയാജിത ഓ�െെല�  േപാ�വരവ് സംവിധാനം ��� േതാതി�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നി�തി അട�വാ�  വിേ�ജാഫീ�കളി�  ആരംഭി� ഇ-േപാസ് സംവിധാനം

ഫല�ദമാേണാെയ�റിയി�ാേമാ?

തി��റം വിേ�ജ് ഓഫീസ് മ�ിരം �ന�നി��ാണം

1440. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി��റം വിേ�ജ് ഓഫീസ് മ�ിരം �ന�നി��ി��തി� ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�

�കയാണ് അ�വദി�ത്;അറിയി�േമാ;

(ബി) തി��റം വിേ�ജ് ഓഫീസ�  �ന�നി��ാണ �വ��ി െച��തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� മാസം െകാ�ാണ് �സ് �ത ���ി ���ീകരിേ��ത് ;ഏെത�ാം ���ിക� ആണ്

െച��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാടേ�രി, അതിര�ി�ി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ക��് െക�ിടം

1441. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� േകാടേ�രി,  അതിര�ി�ി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

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

ബാ�േ�രി മിനി സിവി� േ�ഷ�



1442. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  20%  �ക നീ�ി വ� ബാ�േ�രി മിനി സിവി�  േ�ഷ�

നി��ാണ�ിെ� വിശദമായ ഡി.പി.ആ�. ഭരണാ�മതി�ായി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രിയി� വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി�� ഏെത�ാം സ��ാ� �ാപന���ാണ്

മിനി സിവി�  േ�ഷനി�  ��തായി െക�ിട സൗകര�ം ലഭ�മാ�ാ�  സാധി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

പ�നാ�രം മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട േശാചനീയാവ�

1443. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട��െട േശാചനീയാവ�

സംബ�ി�് എം.എ�.എ.�െട നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട��െട

�ന��ാരണ�ി�ം �ന�നി��ിതി�ം നടപടികളായി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�, പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെതാെ� വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട���്

എെ��ാം ���ിക��് എ� �ക വീതം അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�ാ��് വിേ�ജാഫീ�ക�

1444. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  �ാ��്

വിേ�ജാഫീ�കളാ�ി മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കരി�ര് വിേ�ജ് ഓഫീസ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ്

ആ��തി�� നി��ാണം നി��ിവ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിേ�ജ് ഓഫീസ് നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ി�ിയം വിേ�ജ് ഓഫീസ്

1445. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റീ ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  േകാ���  മ�ല�ി�  നി�് ഏെത�ാം പ�തിക�

ഉ�െ���ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇരി�ി�ിയം വിേ�ജ് ഓഫീസ് നി��ാണ�ിന്  2018-19  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഇ�പ�

ശതമാനം �ക നീ�ിെവ�തിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ബജ�ി� ഇ�പ� ശതമാനം �ക നീ�ിെവ�ാ� ഭരണാ�മതി ന���തിന് നിലവി� തട���

ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയ െ�ാേ�ാസൽ ചീഫ് എ�ജിനീയ�

അംഗീകരി�് ലാ�് റവന� ക�ീഷണ��് അയ�് ആയത് സ��ാരിന് സമ��ി�തിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇരി�ി�ിയം വിേ�ജിെ� നി��ാണ�ി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

ക����ി േക�ീയ വിദ�ാലയ�ിെ� �ലം

1446. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി േക�ീയ വിദ�ാലയ�ിന് �ലം വി� ന�കിെയ�ി�ം സാ�ഹ� ആഘാത പഠന�ം

അ�ബ� നടപടിക�ം ���ീകരി�ാ�� കാരണം െക�ിട നി��ാണ �വ��ന��

��വ�ഷമായി നട�ാ�ത് റവന� വ��ിെ� കാര��മതയി�ാ�യാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ബി) ഇ�േപാെല�ളള നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം വ���

ഉേദ�ാഗ��െട അനാ�െയ�റി�് പരിേശാധി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഉപ��മാ�� രീതിയി� ലാ�ഡ് െഡവല�െമ�് നി��ി� �ല�്

നട�ിലാ��തി�ം സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം ���ിയാ�ി െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�വാദം

ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ� ക����ി േക�ീയ വിദ�ാലയ�ിെ� ലാ�ഡ് െഡവല�െമ�് ���ിയാ�വാ�ളള

ഫയ� ആ�െട പ�ലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; ആയതിെ� ഫയ� ന�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇൗ

ഫയ� െെകവശം വ�ി�് എ� ദിവസമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ ഫയ� സം�ാനതല സമിതി�് െെകമാറിയി�േ�ാ; ഇ�െയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

ഇൗ ഫയ� എേ��് െെകമാറാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രെ� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�



1447. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളായി

മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��വ�െട �ട�നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷനിെല നിയമനം

1448. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷനി� ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� നാളി�വെര എ�

ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്; ഇനി

എ� ഒഴി�ക� പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി��്;  ഒഴി�ക� യഥാസമയം

റിേ�ാ��് െച�ാ�തിന് കാരണെമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി� 31.12.2019 വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി�

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദാം��ശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നിലവി�� ഒഴി�ക�ം

�തീ�ിത ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട പി.  എസ്.  സി.  �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

����ൾ�് ശാശ�തപരിഹാരം

1449. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ����ൾ പരിഹരി�ാൻ റവന�വ��് നട�ിവ�� കാര��മമായ

നടപടിക�െട ഭാഗമാ�� ഉ�ര�കളിെല വ��ത�റവ് ജന�ളിൽ ആശ� ��ി��തായി

��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിെല ����ൾ ശാശ�തമായി പരിഹരി��തി�� സമ��ം ���മായ പഠന�ിെ��ം

വിവിധ തല�ളി�� ചർ�ക�െട�ം അടി�ാന�ിൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻ വ��ിെ�

ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

ഇനാം േ�ാ���ി േപാ�വരവ് െച��തി�� വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�ാ� നടപടി

1450. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല രാേമശ�രം,  ഇടെ�ാ�ി വിേ��കളി�ം മ�് വിേ��കളി�ം,  ഇനാം

െസ�ി�െമ�് �മിക� േപാ�വരവ് െച�ാ� േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം അ�വദി� കാലാവധി

അവസാനി�തിനാ�, വ�ഷ�ളായി തീ�വാ�ി �മി ൈകവശം െവ��ഭവി��വ��് ��ത

�മി േപാ�വരവ് െച�ാ� സാധി�ാെത േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) അടിമ,  അ�േഭാഗം,  �റവക എ�ീ ഇനം �മിക�  ഇനാം െസ�ി�െമ�ായി പരിഗണി�്

േപാ�വരവ് െച�ാ�� ഉ�രവ്  2019-�  �റെ��വി�ി��തിനാ�ം  ,ഇനാം െസ�ി�െമ�്

വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി  2018-ഡിസംബ�  31ന് അവസാനി�ി�ി��തിനാ�ം ഇനാം

േ�ാ���ി േപാ�വരവ് െച��തി�� വി�ാപന�ിെ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ വി�ാപനം എ�േ��് �റെ��വി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�ശാന �മിയി� വി��

1451. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  െപരി��മ� താ��ി�  െപരി��മ� വിേ�ജി�  ഉ�െ�� മാന�്

മംഗല�് �ിതി െച�� �ശാന �മിയി�  ഏകേദശം അ�റ് മീ�േറാളം വ�� വി��

ഉ�ായ�മായി ബ�െ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് പരിസരവാസിക��് ഉ�ായി�� ആശ� പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിെ� പരിേശാധനയി�  ഇൗ �തിഭാസ�ിെ� കാരണെമെ��ാണ്

വിലയി��ിയി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ��റിയി�ക�  �േദശവാസിക��്

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം

1452. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��- എറണാ�ളം േറാഡിെല അപകടകരമായ വളവ് നിക��തിന് സ��ാ� അ�മതി

ന�കിയി�ം സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം ���ിയാ�ാ�� കാരണം െട�ഡ� നടപടികളിേല�്

േപാകാ� അവ��് പരിഹാരം കാ��തിന് റവന� വ��് എ��ം േവഗം സാ�ഹ� ആഘാത

പഠനം നട�ി റിേ�ാ��് ന��േമാ;  ആയതിന് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��് സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം നട��ത് ഏത് ഏജ�സി വഴിയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം നട�വാ�  ഇേ�ാ�  അ�വദി��

ത�ികക�എ�;വ��മാ�ാേമാ ?



സംര�ിത �ാരകമാ�ാൻ ജി�ാകള��െട വി�ാപനം

1453. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വ മ�ല�ി� കാ�� പ�ായ�ിെല െവ�ാര�ി�ി െതേ� േകാവിലകം സംര�ിത

�ാരകമാ�ി വി�ാപനം �റെ��വി�വാ�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വി�ാപനം �റെ��വി�വാനായി എറണാ�ളം കള�� സ�ീകരിേ�� നടപടികളി� വ�ി��

കാലതാമസം പരഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കി��റി പാല�ിനാ�� �ലെമ��്

1454. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല കി��റി പാല�ിനാ�� �ലെമ��് നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ലെമ��് നടപടിക� ത�രിതെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ�ം വിേ�ജ് �പീകരണം

1455. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ന�കര വിേ�ജ് വിഭജി�് ക�വ�ം വിേ�ജ് �പീകരി��തി�ളള നടപടിക�

നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ം വിേ�ജ് �പീകരി��തിനായി നിലവി�  കള�േറ�ി�  നി�ം റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി�  കള�േറ�ി�  നി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയ ഫയ�  ന��ം അതിെ� നിലവിെല

�േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� നവീകരണ�ിന് �ലെമ��ൽ

1456. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  മാേവലി�ര വിേ�ജി�  ഉ�െ��� മി��  ജം�ഷ�

നവീകരണ�മായി ബ�െ��് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�മായിമായി ബ�െ��് �ലം ഏെ����തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�



വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�യം ലഭി�ാ� പ�ികജാതി /പ�ികവ�� ��ംബ��

1457. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യ�ിനായി നിലവി� എ� അേപ�കളാണ് ഇനി�ം തീ��് ക�ി�ാനായി

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  അേപ� നൽകിയി�ം ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ� എ� പ�ികജാതി

/പ�ികവ�� ��ംബ�� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

മ���,കട�� വിേ��ക�െട അതി��ി �ന�നി��യം

1458. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ താ��ിെല മ���, േകാതമംഗലം താ��ിെല കട��  എ�ീ വിേ��ക�െട

അതി��ി �ന�നി��യം നട���മായി ബ�െ�� വിഷയ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� ഇ��ി,  എറണാ�ളം ജി�ാ കള��മാ�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി�  അ�ിമ തീ�മാനം ഉ�ാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�് െക�ിട�ിന് �ലം

1459. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ിെ� െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��

�ലം െെകമാ� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� ഇറിേഗഷ� വക �മി �ാമപ�ായ�ിന് െെകമാ�ം

െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� �മി െെകമാ�നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ��� മിനി സിവി� േ�ഷ�

1460. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ���  മിനി സിവി�  േ�ഷ�  നി��ാണ�ി�േവ�ി

2019-2020  ബജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക നീ�ിെവ�തിെ� അടി�ാന�ി�  റവന�

വ��ം ജി�ാ കള��ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സിവി�  േ�ഷ�  നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �മി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ�

േമ�േനാ� �മതല ആ�െ��ി�ം കള�� ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി� േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� �മിക� ഏെ���ാ� നടപടി

1461. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാ��ാലാവധി കഴി� �മിക� സ��ാരിേല�് ഏെ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടികൾ;  പാ��ാലാവധി കഴി� �മിക�  ഏെത�ാം;  ഇവ�െട വിശദാംശം ജി� തിരി�

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാ��ാലാവധി കഴി� �മി തിരിെ����തി�  സ��ാെ� നിലപാട് എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��ടി�ിക ഇന�ി� സ��ാരിന് പിരി� കി�ാ�� �ക; പാ��ടി�ിക വ��ിയവ�െട

ജി�തിരി�ളള ലി�് എ�ിവ ഇവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പാ��ാലാവധി കഴി�ി�ം പാ�ം ���ി ന�കാ��ം ഇേ�ാ�ം ഉപേയാഗി�് വ���മായ

�മിക�െട പാ�ം ���ി നി�ിയി�ി�േ�ാ; ഇ�ര�ി�ളള പാ� �മിക� സ��ാരിേല�് തിരി�

പിടി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) പാ��ാലാവധി കഴി� പാ� �മിക�  സ��ാരിേല�് തിരി� പിടി��തിന്

ഓ�ഡിന��ക�/നിയമനി��ാണ��  നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയത് പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ; െവളിെ���േമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� പി. & എ .ആ�. ഡി. സമ��ി� പഠന റിേ�ാ��്

1462. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� �ട��ാ�മതി�മായി ബ�െ��് പി. & എ. ആ�. ഡി. സമ��ി�

പഠന റിേ�ാ��് സ��ാ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി�ം

ആയതി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



റവന� �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�്

1463. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ി� �റ�� വിേ�ജി� േ�ാ�് ന�� 13 ആ� സ�േ� ന��

534/14  െല ��് ഏ��  ഇ�പ�ി ഏഴ് െസ�് റവന� �മി ഏെ����ത് സംബ�ി�്

18/06/2019  െല  3063-� ന��  േചാദ��ിന് മ�പടിയായി ��ത േകസിെല

ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി�കാരം കള��  ര�് മാസ�ിനകം നടപടി സ�ീകരി�െമ�ാണ്

അറിയി�ി��ത്. ��ത വിഷയ�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�് മാസ�ിനകം തീ�മാനെമ��ണെമ� േകാടതി നി�േ�ശം പാലി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയ� തീ��ാ��തിന് േകാടതി പറ�തി�ം ��ത� സമയം അ�വദി�ാ� ഉ�ായ

സാഹചര�ം,  �മി ഏെ����തിെല താമസ�ം വീ��ം എ�ിവ റവന� െസ��റി േനരി�്

പരിേശാധി�് വീ� വ��ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല റീ സ�െ� നടപടിക�

1464. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�െ� നടപടിക� ���ിയാ�ാ� എ� താ��ക� ഉെ��് െവളിെ���ാേമാ;  അവ

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം താ��കളി�  റീ സ�െ� നടപടിക�  നട�വ��േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം താ��ി�  റീ സ�െ� നടപടിക�  ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ; ഉെ��ി� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത മ�ല�ിെല റീ സ�േ� നടപടിക� ആരംഭി�ി�ി�ാ�ിനാ� േപാ�് വരവ് നടപടിക�ം,

കരം അട�ം തട�െ���തിനാ� അവിെട റീ സ�െ� നടപടിക� േവഗ�ി� ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ��കളി� റീസ�േ� നടപടിക�

1465. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ��കളി�  റീസ�േ� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�െ��ം േജാലിക� ���ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) റീസ�േ� െച�ാ���ലം െപാ��ല�ളിെല കേ���� തട��തി�ം സ�കാര� �മികളി�

അതി��ി ത����  പരിഹരി��തി�ം സാധി��ിെ�� കാര�ം ഗൗരവമായി

കണ�ിെല��േമാ;

(സി) റീസ�േ� നടപടിക�  ���ീകരി�വാ�  സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ലാ�് റിേ�ാ��സ് േമാഡെെണേസഷ� േ�ാ�ാം

1466. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് റിേ�ാ��സ് േമാഡെെണേസഷ�  േ�ാ�ാം നട�ാ��േ�ാ;  അതിെ� ഉേ�ശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് റീസ�േ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റീ സ�േ� നട� �ല�ളി� ഇ� സംബ�ി�് ഉ�ായി�ളള വ�ാപക പരാതി പരിഹരി��തിന്

എെ��ി�ം �േത�ക പ�തി / അദാല�് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് അടി�ാന �നി�തി രജിേ�ഷ� േഡ�ാ ഡിജിൈ�സ് െച�്, ��� േതാതി�

ഓ�െെലനായി േപാ�വരവ്,  നി�തി സ�ീകരി��  എ�ിവ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ബി.�ി.ആ�. േരഖകളി� നിലം എ�് േരഖെ���ക�ം എ�ാ� 30 വ�ഷ���് ��് തെ�

��ത �ലം നിക�ി വീട് വ�് വീ�് കരം അട�ക�ം െച�വ��വ�  ��ത വീട്

�ന�നി��ി�വാനായി അ�മതി�് അേപ�ി�േ�ാ�  നിലം ആെണ� േപരി�  അ�മതി

നിേഷധി�� സാഹചര��ി�  ഇ�രം പരാതിക�  പരിഹരി�വാ�ം ബി.�ി.ആ�  േരഖകളി�

കാലാ��തമായ മാ�ം െകാ�വ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നിലവി�� ത�ികക�

1467. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�െ��ം �േരഖ�ം വ��ി� നിലവി�� ത�ിക�ം എ��ം ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി�  �ട��ാ�മതി ആവശ��� ത�ിക�ം എ��ം ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ി� നിലവി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� പിറവം മ�ല�ി��ായ ന�ം

T 1468.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2019-െല �ളയ�ി�  പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� പ�ായ�കളി�

നാശന���ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ളയെ� �ട��് ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� വീ�ക� ���മായി തക��, എ�

വീ�ക� ഭാഗികമായി തക��, എ� വീ�കളി� െവ�ം കയറി, എ� വീ�ക� ��ിയാ�ി, എ�

കിണ�ക�  മലിനമായി,  എ� കിണ�ക�  ��ിയാ�ി എ�ീ വിവര��  പ�ായ�്തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ?

അധിക�� േതാ� �മി കെ���

1469. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പരി�രണ നിയമം നട�ിലാ�ിയേ�ാ� ��ത നിയമ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��

േതാ���െട എ��ം വി�ീ���ം പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� േതാ���  സം�ാന��്;  അവ�െട എ��ം വി�തി�ം പ�ിക തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഒഴിവാ�െ�� േതാ�ം �മിക�െട ഉടമ��െട പ�� േരഖകളി� ഉളളതിേന�ാ�

അധിക�മി െെകവശ��് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� �ഗി� സ�േ� നട�ി അധികമായി കെ��� �മി സ��ാരിേല�് ക�െക��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഫാമിലി െബനിഫി�് �ീം

T 1470.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബനാഥ�  മരി�ാ�  ജി�ാ കള��  വഴി അ�വദി�� ഫാമിലി െബനിഫി�് �ീം �ക

വ��ി�ി�ാ� നടപടി ഉ�ാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക അ�വദി��തി�  എ� േകാടി �പ�െട �ടി�ിക�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

നവേകരള നി��ാണം

1471. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമായി ഉ��െപാ��, മ�ിടി�ി�  എ�ിവ  2018-െല മഹാ�ളയ�ം

2019-െല തീ�മഴ�ം ഉ�ായ �ല�ളി� താമസി��വെര �ര�ിത �ല�ളിേല�് മാ�ി

�നരധിവസി�ി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പതിന�് ശതമാനം ��േദശ��  മ�ിടി�ിലി�ം,  ഉ��  െപാ�ലി�ം

സാധ�ത�� േമഖലയാെണ�് ജിേയാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ല�ളി�  �തിയ നി��ാണ �വ��ന���് എെ��ി�ം നിബ�ന

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നവേകരള നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ഇ�രം �േദശ�ളി� താമസി��വ��ായി �േത�ക

ഭവന നി��ാണ നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെന ശ�ിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1472. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം സം�ാന സ��ാരിെ� ഭവന നി��ാണ

പ�തിക�െട േനാഡ�  ഏജ�സിയായി�� സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെന

ശ�ിെ���വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിന് ഈ കാലഘ��ി�  ലഭി� നി��ാണ പ�തിക�,

അ�വദി� വാ�ക� എ�ിവെയ�റി�് വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) 2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ��ത േബാ�ഡിനായി വകയി��ിയി��

�ക�െട�ം പി�ീട് തിരിെ��� �ക�െട�ം കണ�ക�  ന�കാേമാ;  ഇ�കാരം �ക

തിരിെ��േ��ി വ� സാഹചര�ം വിശദമാ�േമാ?

േകരള ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെല ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1473. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡി�  ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  നാളി�വെര എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��ം ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം ഇനി എ�

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ാ� ബാ�ി�െ��ം ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��്

െച�ാ�തിെ� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ി�  31.12.2019  വെര ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത ഒഴി�ക� പി.  എസ്.  സി.  �്

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� നിലവി�� ഒഴി�ക�ം �തീ�ിത ഒഴി�ക�ം ഉ�െ�െട പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��്



െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

�ളയ ന�പരിഹാരം

1474. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് �ളയ�ളി�  ന�ം സംഭവി�വ��� ന�പരിഹാര ധനസഹായവിതരണം

���ിയാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േപ��് എ� �ക വീതം ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ിയി��്;

(ബി) ന�പരിഹാര�ം ധനസഹായ�ം ആവശ�െ��െകാ�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ആയതി�

തീ��ാ�ിയവ�ം, തീ��ാ�ാ� ഉ�വ�ം എ�; ജി� തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി� നി�ം എ� േപ��് �ളയാന�ര ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്; എ�

അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  എ� എ�ം നിരാകരി�ി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെവ�ിരി താ��ി� വീ�ം �ല�ം ലഭ�മാ�ി�തിന് നടപടിക�

T 1475.�ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െല �ളയ�ി�  െെവ�ിരി താ��ി�  എ� േപ��് വീ�ം �ല�ം ന�മായി��്;

വിേ�ജ് തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��് വീ�ം �ല�ം ലഭ�മാ�ിയി��്; പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം വീ�ം �ല�ം ലഭ�മാ�ാ� ബാ�ി�ളളവ��് അത് ലഭ�മാ��തിന് നിലവി� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി താ��ിെല �ളയാന�ര സഹായം

1476. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� മാന�വാടി താ��ി� വീ�ം �ല�ം ��ണമായി ന�െ��വ�െട പ�ിക

എ��ം േപ�ം വിലാസ�ം ഉ�െ�െട വിേ�ജ് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളയ�ി� മാന�വാടി താ��ി� വീ�ം �ല�ം ��ണമായി ന�െ���ം സ��ാ�

ധനസഹായ�ാ� �തിയ �ലം വാ�ിയതായ�മായവ�െട േപ�ം വിലാസ�ം അട�ിയ പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2018-െല �ളയ�ി� മാന�വാടി താ��ി� ���മാ�ം വീട് തക��വ�െട എ�ം വിേ�ജ്

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഡി) അ�കാരം ��ണമാ�ം വീട് തക�ക�ം �തിയ വീടിന് ഒ�ാം ഗ� സ��ാ� സഹായം ന�കിയ

ആ�ക�െട േപ�ം വിലാസ�ം അട�ിയ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയെ��തിയി�െപ�് ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം തക�� വീ�ക�

1477. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ആഗ�് മാസ�ി��ായ �ളയെ��തിയി�െപ�് ���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം തക��

വീ�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�ക�  തക��തിെ� ന�പരിഹാരം സംബ�ി�് എ� അ�ീ�ക�  ലഭി�െവ�ം,  അതി�

ഇനി�ം തീ��ാ�വാ� എ� അ�ീ�ക�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���മാ�ം നശി� എ� വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം ആരംഭി�െവ�ം അതി� എ� വീ�ക�െട

നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ം െവളി���ാേമാ;

(ഡി) സ�� സംഘടനക� നി��ാണം ഏെ��� എ� വീ�ക� ഇതിനകം ���ിയാ�ിെയ�തിെന

സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാേണാ; ഏ�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ���മാ�ം സ��ാ� ആഭി�ഖ��ി� നി��ാണം ആരംഭി� വീ�കളി� എ�െയ�ം ഇതിനകം

���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ചിത� സാഗരം പ�തി

1478. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലി�  അടി���� മാലിന���  നീ�ം െച��തിന് സം�ാന�് ആരംഭി� �ചിത�

സാഗരം പ�തി ��ത�  �ിയാ�കമായി വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിനിടയി�  വലയി�  ���� �ാ�ിക് മാലിന���  കരെ��ി�് ക�കി

��ിയാ�ി െ�ഡിംഗ് �ണി�് വഴി െച�താ�ി േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി��തിനായി

�ചിത� മിഷ� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���ത്;

(സി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ിന് ഏെറ �േയാജനകരമായ ��ത പ�തി�് െഎക�രാ�

സഭ�െട�ം േലാക സാ��ിക േഫാറ�ിെ��ം അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഫിഷറീസ് െ�യിനിംഗ് േക��ിെ� �വ��നം



1479. �ീ.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) കടലി�  േപാക� ��വ�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം വിശദാംശം  2019  ഏ�ി�  1  �ത�

േരഖെ���െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിഴി��് ഉ�ഘാടനം കഴി� ഫിഷറീസ് െ�യിനിംഗ് േക�ം �വ��ന സ�മായി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇനി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇവിെട ഏ�െ��േ��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഫിഷറീസ് െ�യിനിംഗ് േക��ി�  �ട�െമ�് �ഖ�ാപി� ഫീഷറീസ് േ�ഷ�, മൈറ�

എ�േഫാ�്െമ�് എ�ിവ ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ആയതിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ആഴ�ട� മ��ബ�നം സംബ�ി� കരട് ബി�

1480. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഴ�ട�  മ��ബ�ന�ിന് സ�േദശി/വിേദശി േബാ�ക��് അ�മതി ന����മാ�ം,

ആയതിെ� �രപരിധി നി�യി���മാ�ം ബ�െ�� േക�സ��ാരിെ� കരട് ബി�

സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായ�ിന് വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ബി�ിെ� ഉ�ട�ം സം�ി�മായി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ബി�ിേ�� എ�് മ�പടിയാണ് സം�ാനം ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക��പാത �പീകരണ�മായി ബ�െ�� ആശ�

1481. �ീ.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) �ജറാ�് �ത�  കന�ാ�മാരി വെര ഒ� �തിയ ക��പാത �പീകരി�വാ�� നീ�ം �ലം

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�ായി�� ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി�വാ�

സ�ീകരി� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) 2018-� �ടിയ ദ�ിേണ��� സം�ാന�ളിെല ഫിഷറീസ് മ�ിമാ�െട േയാഗ�ി� ��ത

ക��പാത �ര�ിത �രേ��് മാ�ണെമ� ആവശ�ം സം�ാനം

ഉ�യി�ി�േ�ാ;അതിേ��� േക� �തികരണം അറിയി�േമാ;

(സി) 12 േനാ�ി�ൽ ൈമലി� �റ� മ��ബ�നം നട�� മ��ബ�നയാന�ൾ� െ�ഷ�ൽ

�ാ�ിംഗ് സി�ം നിർബ�ം ആ�ിയി�േ�ാ; ��ത സംവിധാനം ഏർെ����തിെ� നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��തി �ര���  ആവ��ി�� സാഹചര��ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�

ന���തിന് ��തായി െകാ�വ� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?



സമ�ജലപരി�രണനയം

1482. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വ�ഷം കഴി�േ�ാ�ം മ��ലഭ�തയി�  ഇടി��ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം

എ� ട� മ��മാണ് ലഭി�ത്; നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സാഹര��ി� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉപജീവനാവകാശം സംര�ി�ാനായി

സമ� ജല പരി�രണ നയം �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി� നി�� മ��ബ�ന േബാ�ക� േകരള തീരെ� െച�മീ�കെളയട�ം

പിടി�് മ��സ��ിന് േശാഷണം നട��ത് തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�

വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി വഴി മ��മാ���്നവീകരികരണം

1483. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി മ��മാ���ക�  നവീകരി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല നട�ാട്,  വിള����  മാ���ക�  നവീകരി��ത്

സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി�ം

�ട�നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��ാട് മ� ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��

1484. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല ��ാട് മ� ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ�റിെ� നവീകരണ ���ി�് സമ��ി�

92.50 ല�ം �പ�െട എ�ിേമ�ി� ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ല�വ��ിത മേ�ാ����െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം

1485. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ല�വ��ിത മേ��ാ����െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സം�ാന

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം ഫാ�റിക�  നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ിന് ക�ിയകല�� വലക�

1486. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മ��ബ�നം നട�േ�ാ�  നി�ിത ക�ിയകല�� വലക�  ഉപേയാഗി�്

മാ�േമ നട�ാ� എ�് നിബ�ന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഇനം മീനി�മ�സരി�് വല�് നി�ിത ക�ിയകലം േവണെമ��

സി.എം.എഫ്.ആ�.ഐ. റിേ�ാ��് േകരള�ി� നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�് െസ�ീമീ�റി�  താെഴ�� വളെര െചറിയ മ�ി പിടി�് വി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പതിനാല് െസ�ീമീ�റി�  താെഴ നീള�� െചറിയ അയല പിടി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മ�����െള െകാ�െകാ�� മീ�പിടി��  തട��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികൾ�� �ര�ാ സംവിധാന�ൾ

1487. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, 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) കാലാവ� വ�തിയാന�െള�ം മ�് ��തി േ�ാഭ�െള�ം സംബ�ി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ����ി അറിയി�് ന���തി�� നാവിക് ഉപകരണം എ�ാ

മ��ബ�ന യാന�ളി�ം ഘടി�ി�െമ� ഉറ�് �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇത്

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാവിക് ഉപകരണം വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�  നി��ി�് ന���തിന് ഏെത�ി�ം



ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  കടലി�  േപാ�േ�ാ�ം തിരിെക വ�േ�ാ�ം യാന�ിെ��ം

െതാഴിലാളിക�െട�ം വിവര�� േരഖെ���വാ� സാധി�� വിധ�ി�� െമാൈബ� ആ�്

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഏത് ഏജ�സിയാണ് ��ത െമാൈബ�  ആ�് �പക�ന

െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അപകട�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള സഹായി�വാ�  മൈറ�  ആം�ല�സ്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട-പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധിക�

1488. �ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, സി.���

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട-പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധിക� െമ�െ����തി�ം അവ�െട

ജീവിത നിലവാരം ഉയ���തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവിെല സ��ാ�

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടലി�  എവിെട�ം വ�കിട ക�നിക��് മ��ബ�ന�ിന് സൗകര�െമാ��ാ�

േക�സ��ാ�  �തിയ മീ�പിടി� നിയ�ണ നിയമം െകാ�വ��ത് പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളികെള എ�ാകാരെമ�ാം �തി�ലമായി ബാധി��താെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കടലി�  12  േനാ�ി��  ൈമ�  �രപരിധി��ി�  മ��ബ�ന�ി�� െപ�മി�്

ന���തി�� അവകാശം സം�ാന സ��ാ�കളി�  തെ� നി�ി�മാ�ണെമ�് േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട നിലനി��് തെ� അപകട�ിലാ�� തര�ി��

േക�സ��ാരിെ� നീ��ിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

മ��ക�ഷക�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം ജീവിത നിലവാരം െമെ�െ���ാൻ നടപടി

1489. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ക�ഷക�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം ആേളാഹരി വ�മാനം ഉയ��ി അവ�െട

ജീവിതനിലവാരം െമെ�െ���ക എ� നയം �ാവ��ികമാ��തിന് നിലവി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� �േയാജനെ���ി �ല�വ��നവ് വഴി മ���ിന് പരമാവധി വില

ലഭ�മാ��തിന് സാധി��േ�ാെയ�ം,  ഇതിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ്



നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി പിടി�� മ���ിെ� വില നി�യി��തി�ം,  സ�ത�മായി വി�നയി�

ഏ�െ����തി��ളള അവകാശം അവ��് ഉറ�ാ��തി�ം കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതിനാ�ളള നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ്

1490. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കടേലാര�് അ�പത് മീ�� �രപരിധി�ളളി� താമസി��വ� നിര�ര കടലാ�മണ ഭീഷണി

േനരി��തിനാ�  അവെര �നരധിവസി�ി��തിനായി �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ഇത് ���േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  േക�സംഭവി� മ��ബ�ന �റ�ഖ��ം മ��ം കര���ി��

േക���ം �ന��രി�വാ�  ഇ�വെര നടപടി സ�ീകരി�ി�ി� എ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ;  ആെണ�ി�  അതിെ� കാരണെമെ��ം ഇതിനായി േക�സ��ാരി�

എെ��ി�ം പ�തി �പേരഖ സമ��ി�് അംഗീകാരം േനടിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളി േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി ബജ�ി� �ഖ�ാപി� ര�ായിരം േകാടി

�പ�െട പാേ�ജ് ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ ഇത് മ��െ�ാഴിലാളി

േമഖലേയാട് കാണി�� അവഗണന ആെണ�തിനാ�  ��ത പാേ�ജ് അടിയ�രമായി

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കടലാ�മണെ� �തിേരാധി��തി�� മാ����

1491. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടലാ�മണെ� �തിേരാധി��തിന് നിലവി� ആ�യി�� മാ���� ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കടലാ�മണ �തിേരാധ�ി�േവ�ി �ലി��ക�  നി��ി��ത് പര�രാഗത മ��ബ�ന

രീതിെയ തട�െ����താെണ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

1492. �ീ.െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െ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) ഓഖി േപാ�� �ര���ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം കട�  മ��ബ�നം ��ത�

അപകടകരമാ�ി�ീ���തിനാ�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി

ആ�നിേകാപകരണ�� ഉ�െ�െട ഏ�െ���ിയി�� �ര�ാസംവിധാനം എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) INCOIS  ന��� ��റിയി�കളി�  വളെര െചറിയ ശതമാനം മാ�ം ശരിയായി വ��ത്

��റിയി�് അവഗണി��തിന് മ��െ�ാഴിലാളികെള േ�രി�ി��തി�ം വ�മാന ന��ി�ം

ഇടയാ��ത് കണ�ിെല�� �ത�തയാ�� ��റിയി� സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  േക�

സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട�ം ��ംബാംഗ��െട�ം സ��� വിവര�� ഉ�െ�ാ�� രജി��

ത�ാറാ��തി�ം ഓേരാ ദിവസ�ം മ��ബ�ന�ി� കടലി�  േപാ��തിെ��ം

തിരി�വ��തിെ��ം വിവര�� േശഖരി�ാ�ം പരിപാടി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അവശ� സമയ�് കടലി�  ഫല�ദമായ ര�ാ�വ��നം നട��തി�� സംവിധാനം

ശാ�ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

മ��ബ�ന യാന���് ഇ��റ�സ് പരിര�

1493. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന യാന���് ഇ��റ�സ് പരിര� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ��റ�സ് പരിര� ഏ�െ���ിയി�ിെ��ി� ആയതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� ഇ��റ�സ് പ�തി

1494. �ീ.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) ��തിേ�ാഭം �ലം മ��ബ�നയാന����ാ�� നാശന����് ന�പരിഹാരം

ന�കാ�  ഇ��റ�സ് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) എ�േകാടി �പ ഇതിനായി നീ�ിവ�ി��്;  എ�േപ��് എ� �കയാണ് ഇതി�നി�ം

ന�പരിഹാരമായി ന�കിയി��ത്;

(സി) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ന�പരിഹാര�ിനായി എ� േപരാണ്

അേപ�ി�ി��ത്; ഇതി� എ�േപ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��ബ�നയാന���� ഇ��റ�സ് പ�തി

1495. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�നയാന���� ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലായി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നിലവി� മ��ബ�ന�ിന് ഉപേയാഗി�� എ�ാ േബാ�ക�ം വ���ം

രജി�� െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��റ�സ് പ�തി�െട �ീമിയ�ം ലഭ�മാ�� ആ��ല���ം സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�� ഏരിയ ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� കായം�ളം ഗവ�െമ�് േഗ�സ് എ�്.എസ്.എസ്. ൽ

നട�� നിർ�ാണം

1496. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഗവ�െമ�് േഗ�സ് എ�്.എസ്.എസ്.  െ� ഭൗതിക സാഹചര���

െമ�െ����തിന് േവ�ി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി േകാ��  ഏരിയ ഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ� വഴി നി��ാണ �വ��ന�� നട��തിന്  29/06/2018 െല  G.O.(Rt)

No.535/18/FR/PD  ന��  ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ� കി�ബി വഴി മെ�ാ� പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�െ��് കാ�ി ഇൗ �ളിെന ��ത

പ�തിയിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ�  കി�ബി വഴി മ�് യാെതാ� പ�തി �വ��ന���ം അ�മതി ലഭി�ി�ി� എ�

കാര�ം ബ�െ�� അധികാരിക��് േബാധ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� �� ഉ�രവ് �കാരം കി�ബിയി� നി�ം ഫ�് വിനിേയാഗി�് േകരള േ��് േകാ��

ഏരിയ ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  വഴി നി��ാണ �വ��ന��  നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളിക�െട വാ� എ�തിത��തിന് നടപടി

1497. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ�ി� െപ�് മരി�കേയാ കടലി� കാണാതാ�കേയാ െച� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

വാ� എ�തിത��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;.

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

വ��� തക��തി� ന�പരിഹാരം നൽ��ത്

1498. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  ജ�വരി മാസം �ത�  ഇ�വെര െകായിലാ�ി മ�ലം പരിധിയിെല വ���

തക��തി� ന�പരിഹാരം അഭ���ി�െകാ�് െകായിലാ�ി എം.എ�.എ.�െട ഉപരിപ�ം

സഹിതം ഫിഷറീസ് മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�ം എ� അേപ�ക�  സം�ാന ഫിഷറീസ്

ഡയറ��െട ഓഫീസി� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ അേപ�യിേ��ം അേപ�കെ� േപര്, വ��ിെ� േപര്, സ�ീകരി� നടപടിക� എ�ീ

�മ�ി� വിവര�� പ�ിക �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ����് എ� �പ വീതം ന�പരിഹാരം ഇതിേനാടകം ന�കിയി��് എ�ിവ�ം

പ�ിക �പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ����് ലഭി�� ന�പരിഹാരം

1499. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��തിേ�ാഭ�ളി�െ��് തക�� േപാ�� വ����് ഇേ�ാ� ലഭി�� ന�പരിഹാര�ക

തീെര അപര�ാ�മായതിനാൽ ഇത് വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് നാവിക് ഉപകരണ�ം ഉപ�ഹ േഫാ�ം

1500. �ീ.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) ഓഖി �ര��ിെ� പ�ാ�ല�ി� മ��െ�ാഴിലാളിക��് നാവിക് ഉപകരണം ന��െമ�

�ഖ�ാപനം ഇതിനകം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�േപ��് ഇതിനകം ഉപകരണം

ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ത വിഹിതമായി മ��െ�ാഴിലാളികളി�  നി�് �ക ഈടാ�ിയി�േ�ാ;



എ�ി� എ�് �കയാണ് ഈടാ�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഴ�ടലി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉപ�ഹ േഫാ�  ന��� പ�തി �കാരം

എ�േപ��് ഉപ�ഹ േഫാ� അ�വദി�; അറിയി�േമാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട �ണേഭാ� വിഹിതമായി എ�് �കയാണ് ഇത് ൈക��ിയവരിൽ നി�ം

ഈടാ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ?

പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പന��ട് പ�ിക് മാ���ിെ� നവീകരണം

1501. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല പന��ട് പ�ിക് മാ���ിെ� നവീകരണ�ിനായി

ത�ാറാ�ിയ ഡി.പി.ആ�.ന് അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�് നടപടി�മ�� ���ിയാ�ി പ�തി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട ആരംഭി��തി�� �ട�  നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാെയ�് അറിയി�ാേമാ ?

അ�ി�� പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

1502. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ����െട �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ി വി�ന നട��  'അ�ി�� പ�തി'

സം�ാന�ടനീളം വ�ാപി�ി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാലിന���ം രാസപദാ����ം േച�� മ�� വിപണനം തടയാ� ഫിഷറീസ് വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നഗരസഭയിെല മ��മാ���ിെ� നി��ാണ ���ിക�

1503. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നഗരസഭയിെല മ��മാ���ിെ� നി��ാണ ���ിക�െട ഡി.  പി.  ആർ

���ീകരിേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത ���ി�് എ� �കയാണ് േവ�ി വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ��മാ���ി�  എെ�ാെ� ���ികളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;  നി��ാണ ���ിക��് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



മ��മാ���ക�െട നവീകരണം

1504. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി ഫിഷറീസ് വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി�െ�� ഏെത�ാം മ��മാ���കെള ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�െ��ം

അവ�െട പ�തി �ക എ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ�മതി ലഭ�മാ�ി നവീകരണ ���ിക� കഴിവ�ം േവഗം ആരംഭി�ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�േറഷ� സാഗ� റാണി

1505. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷാംശ�� രാസവ���  അട�ിയ മ��ം വിപണിയി�  എ��ത് തടയാ�  സ��ാ�

ആരംഭി� ഓ�േറഷ�  സാഗ�  റാണി പ�തി�െട �വ��നം തട�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം രാസവ���  അട�ിയ മ��ം പരിേശാധി�ാ�  സം�ാന സ��ാരിെ�

പരിേശാധനാ ലാ�കളി� നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) മ���ി�  സ�ാഭാവികമായ േഫാ�മാലി�  ഉ�പാദി�ി�െ�ടാ�െ��് കെ��ിയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഇ�കാര�� േഫാർമാലിെ� അ�വദനീയമായ അളവ് എ�യാെണ�ാണ്

േക� സ��ാ� അറിയി�ി��ത്; ഇതിനാധാരമായ പഠന േരഖക� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

1506. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഉ�നാട�  മ���ഷിയി�െട നിലവി�� മേ��ാ�ാദനം ഇര�ി ആ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി �ാവ��ികമാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നശി�േപായ ജലാശയ�ളിെല ആവാസ വ�വ� �ന:�ാപി�് ഉ�നാട�  മ���ഷിയി�

നി�് ലഭി�� ആദായം വ��ി�ി�� പ�തി ഇതിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�ി�േ�ാ;



വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��സ��് വ��ി�ി��തിനായി മ�����െള െപാ�ജലാശയ�ളി� നിേ�പി��

പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഇതിനായി നട�വ�ഷം എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത് എ�ം

അറിയി�േമാ?

മ���ഷി സംരഭക��� സഹായ��

1507. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി മ���ഷി ആരംഭി��വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� ധനസഹായം ന���

പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി മ���ഷി ആരംഭി��വ��ായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് െച�് വ��ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നാ�ിക മ�ല�ിെല മ��ബ�ന�മായി ബ�െ�� പ�തിക�

1508. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം മ��ബ�ന�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നാ�ിക മ�ല�ി� അ�വദി�ി�ളളെത�ം ആയതിനായി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിം�മായി ബ�െ�� പ�തികെള�െയ�ം ഇവയി�  ഓേരാ�ി�ം എ�

�ക വീതം അ�വദി�ി�െ���� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ബ�നം ഉപജീവനമാ�ിയവ��� സഹായം

1509. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ിളളി പ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളി�

മ��ബ�നം ഉപജീവനമാ�ിയവ��് മ��ബ�ന വ��ി�  നി�ം വിവിധ സഹായ��

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ആ�നിക മ��മാ���് അ�വദി��തിന് നടപടി

1510. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയി�  ആ�നിക മ��മാ���് അ�വദി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയ� �ാവർ�ികമാ��തി� േവ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കരി�ഴ ഫിഷ് മാ���്

1511. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാ��  ഏരിയ ഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷ�  വഴി െച�ി�ള�ര �ാമപ�ായ�ി�

�ാപി�� കരി�ഴ ഫിഷ് മാ���ിെ� നി��ാണ �വ��ന��മായി ബ�െ��

നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിെല നി��ാണ പ�തിക�

1512. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി�  01.06.2016  �ത�  31.08.2019  വെര

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മ�ി�േവ�ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ നി��ാണ പ�തിക�െട

വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കായം�ളം മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;  ആയതിെ� വിശദമായ റിേ�ാ��്

ലഭ�മാ�േമാ?

ആയിരം െത�് ടി.എം ചിറ�ാലം നി��ാണം

1513. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭരണാ�മതി ലഭി� ആല�ഴ ജി�യിെല,  േദവി�ള�ര പ�ായ�ിെല ആയിരം െത�് ടി.എം

ചിറ�ാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം നി��ി��തി� േവ�ി ഹാ�ബ� എ�ജിനിയറിംഗ് ഡി�ാ��്െമ�്

ന�കിയ എ�ിേമ�ിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണ �േരാഗതി

1514. �ീ.�രളി െപ�െ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 മണ��  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം തീരേദശ

േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി ന��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇവയി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�െവ�ം േശഷി�� േറാ�ക�െട നി��ാണം

നിലവി� ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�� എ�ജിനീയ�െട േമ�േനാ��ി�� േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

1515. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മ��ബ�ന വ��ിെല േകാ��  എ�ജിനീയ�െട േമ�േനാ��ി�  ���ീകരി��ം

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി���ം നട�ിലാ�ാ�  തീ�മാനി�ി���മായ േറാഡ് നി��ാണ

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

താ�� ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം

1516. �ീ.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) താ�� ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം ���ീകരി��തിന് ��തായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം എേ�ാേഴ�് ���ിയാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�്അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) താ��  ഹാ�ബറിെ� നി��ാണം അതിേവഗം ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹാ�ബ� നി��ാണ�ിെല അപാകതക�

1517. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തലെ�ാഴി ഹാ�ബറിെ� അശാ�ീയ നി��ാണം �ലം പതിവായി മ��െ�ാഴിലാളിക�

അപകട�ി�െ���താ�ം മരണമട��താ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഹാ�ബ�  നി��ാണ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല മ��ബ�ന �റ�ഖ��



1518. �ീ. 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) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഇേ�ാ�  എ� മ��ബ�ന �റ�ഖ��  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ��െട ശിലാ�ാപന�ം ഉ�ഘാടന�ം നട�ത് എേ�ാഴാെണ�ം നി��ാണ

െചലവ് എ�യാെണ�ം ഏത് പ�തി �കാരമാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി��ാണ�ിലിരി�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�� ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �റ�ഖ��ുെട ശിലാ�ാപനം നട�ത് എേ�ാഴാെണ�ം എ� �പയാണ് നി��ാണ

െചലെവ�ം ഏത് പ�തി �കാരമാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഇ) നി��ാണ�ിലിരി�� മ��ബ�ന �റ�ഖ��  എേ�ാ�  �വ��ന�മമാ�െമ�ം

കാലവിളംബ�െ��ിൽ അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�തലെ�ാഴി മ��ബ�ന �റ�ഖം അപകടവി��മാ�വാ� നടപടിക�

1519. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�െത�് �തലെ�ാഴി മ��ബ�ന �റ�ഖേ�ാ� േച��ളള െപാഴി�ഖ�് മ��ബ�ന

േബാ�ക�  അടി�ടി അപകട�ി�െപ��തിെന �ട��് മ��െ�ാഴിലാളിക�

ആശ�യിലാെണ� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അപകട�ളി�  മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവ�  ന�െ���താ�ം മ��ബ�ന

േബാ�ക��് വ�ാപകമായ നാശന���  ഉ�ാ��താ�ം റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) െപാഴി�ഖം അപകട വി��മാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നി��ാണം

1520. �ീ.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) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന നി��ി��

േറാ�ക�െട നിലവിെല നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് ഇനി�ം സാേ�തികാ�മതി ലഭി�വാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ഫയ� നിലവി� ഏത് ഓഫീസിെ� പരിഗണനയിലാെണ�് അറിയി�േമാ;



(ഡി) ��ത േറാ�ക��് എ��ം േവഗം സാേ�തികാ�മതി ന�കി നി��ാണം ���ീകരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാഴി�� മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ ���ി

1521. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാഴി��  മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ

���ി�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ീകരി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഡി.പി.ആ�. �കാര�� അട�� �ക എ�യാണ്;

(സി) മ��ബ�ന �റ�ഖ പ�തി�െട ഫ�് വിനിേയാഗി��ത് കി�ബി വഴിയാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖലയിെല �തിസ�ി

1522. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, 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�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല അതീവ ��തരമായ �തിസ�ി േനരി��െവ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ്

നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിെല ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് ന�കിയ

ഉറ�് ഇ�വെര�ം പാലി�വാ�  സാധി�ാ�തിനാ�  അവിെട പണി എ��ി��

ല��ണ�ിന് െതാഴിലാളിക� പ�ിണിയി�ം �രിത�ി�മാെണ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത ഫാ�റിക�  �റ�് �വ��ി�ി�വാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �രിതം അക��തി�ം

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം അത് ഫല�ദമാേണാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�വ�ി ഇറ�മതി െച��തിന് �പീകരി� കാഷ� േബാ�ഡ് േവെറാ� െവ�ാന ആയി എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;കാ��ിെ��ം കാഷ� െഡവല�്െമ�് േകാ��േറഷെ��ം

അധീനതയി�� ഫാ�റിക��് �വ��ി�ാനാവശ�മായ േതാ��ി േപാ�ം ഇറ�മതി െച�്

ന��വാ� ഇൗ േബാ�ഡിന് സാധി��ി� എ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം വി�ലെ���വാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;



(എഫ്) കാഷ� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ��ം കാ��ിെ��ം അധീനതയി�� ഫാ�റികളി�

2019-�  ഇ�വെര എ� ദിവസം െതാഴി�  ദിന��  ന��വാ�  സാധി�െവ�്

െവളിെ���േമാ?

ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് �ാ��ി�ി

1523. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷ� �� ഉടമക��് വി�ന�കിയ ഫാ�റികളിെല അ�ഹത�ളള

��വ� െതാഴിലാളിക��ം �ാ��ി�ി ന�കാ� തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം ഫാ�റിക� ഇതി� ഉ�െ��െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� െതാഴിലാളിക��് ആയതിെ� ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ം എ�് െവളിെ���േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

23-10-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


