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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--369]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 1073 �ത� 1203 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 1204 �ത� 1299 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 1300 �ത� 1397 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 1398 �ത� 1441 വെര

േ��് െലവ� ടാ�് േഫാ�് ഫ�് വിനിേയാഗം

1073. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏറനാട് മ�ല�ി� 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ളി� േ��് െലവ� ടാ�്

േഫാ�് �േഖന അ�വദി�ി�� ���ികൾ ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�ി��

�ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ���ികൾ ആരംഭി�ി�െ��ം എ�െയ�ം ���ീകരി�ി�െ��ം

ആരംഭി�വ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വ� ���ിക�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െവ�െ�ാ��ി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�തിെ�

മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യി�  ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ��ത ���ിക��് അ�വദി� ഫ�്

എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല ക�ി�ഴി ൈ� ഓവറിെ� നി��ാണം

1074. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല ക�ി�ഴി �േദശെ� ൈ� ഓവ� നി��ാണ�ിെല കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത �൮�ി�െട സ��ാ�തല അ�മതി വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �൮�ി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിൽ േറാ�ക�, െക�ിട�� എ�ിവ�ായി അ�വദി� �ക

1075. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� കാലയളവി� കായം�ളം മ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി േറാ�ക�,

പാല��, െക�ിട��  എ�ിവ�ായി അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�ം ഇതിൽ ഓേരാ

പ�തി�െട�ം നിലവി�� �േരാഗതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല വിവിധ െപാ�മരാമ�് പ�തികൾ

1076. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഉ�െ�� മല�റം മ�ല�ിെല വിവിധ െപാ�മരാമ�്

പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അവ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  ക�ശന നി�േ�ശം

ന��േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തി

1077. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന മാേവലി�ര നിയമസഭാ

മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�  ���ീകരി�വ,  ���ീകരി�ാ��വ,  ആരംഭി�ാ��വ എ�ി�െന

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിക� ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക��� മ�ല�ിെല പാല��ം േറാ�ക�ം

1078. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക��� മ�ല�ി� 2019-20 ബജ�ി� അ�വദി� ഏെത�ാം പാല���ം േറാ�ക��ം

20 ശതമാനം ബജ�് വിഹിതം അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കി;ഇ�ര�ി�  20

ശതമാനം വിഹിതം അ�വദി�െ�� പാല��െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ്;ഇവ�് എ�്

ഭരണാ�മതി ന�കാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് �വ ൃ�ിക�

1079. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ിയ െപാ�മരാമ�്

നി��ാണ �വ ൃ�ിക� ഏെത�ാം;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�േട�ം വിശദാംശം വാ�ഷികാടി�ാന�ിൽ

ലഭ�മാ�േമാ?

കരാ�കാ�െട വീ� െകാ�്���ിയാ�ാ� നി��ാണ ���ിക�

1080. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�കാ�െട വീ� െകാ�് സമയബ�ിതമായി നി��ാണം ���ിയാ�ാ� ���ിക�

റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�  ൈവകി�ി�� കരാ�കാ�െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ���ിക�

1081. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ്

േകാ��േറഷ� ഏെ���ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��താ�� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ��ത ���ികളി�  ഏെത�ി�ം ���ി�െട അൈല�െമ�മായി ബ�െ��്

�േദശവാസിക�െട പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പരാതിക�  പരിഹരി�് ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ��ത ���ി�ായി ത�ാറാ�ിയി�� ഡി.പി.ആറിെ��ം െ��ിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

1082. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  െന�മ�ാട് മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് �ഖാ�രം

നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ളയാന�രം േറാഡ് �ന�നി��ാണം

1083. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്,  സി.ആ�.എഫ്,  നബാ�ഡ്

എ�ിവ വഴി നാളി�വെര എ�േകാടി �പ�െട ���ികളാണ് ആരംഭി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ളയാന�രം എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�

�ന�നി��ി�ി�െ��ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പ ചിലവഴി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െടൻഡർ നടപടിക�

1084. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ി�  െടൻഡർ നടപടിക�  �ർ�ീകരി� പല ���ിക�ം നാ�കളായി�ം

പണി ആരംഭി�ാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�തിക�

1085. �ീ.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��േമാ;  ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി



വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20  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�ി�  തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��്

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

വിശദമാ�ാേമാ?

ബസ് െഷ���ക�െട ���ി ���ിയാ��തി�� നടപടി

1086. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16-െല എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി മേ�ശ�രം നിേയാജക

മ�ല�ിെല  17  �ല�ളി�  ൈഹെടക് ബസ് െഷ���ക�  �ാപി��തിന്

സ.ഉ.(സാധാ)നം.339/16/ത.സ�.ഭ.വ.  ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ന�ി െപാ�മരാമ�്

വ��ിെ� കീഴി�� �തീ�ാ ബസ് െഷ�േ��് േകരള ലിമി�ഡിെന �മതലെ���ി വ�ഷ��

കഴി�ി�ം ��ത ���ി ���ിയാ�ാ�� സംബ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തീ�ാ ബസ് െഷ�േ��് േകരള ലിമി�ഡ് ��ത ���ി െച��തിന് ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�ം ��ത ഏജ�സി�മാ�� കരാറിെ�

വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഏജ�സി�് അഡ�ാ�സ് �ക ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) �തീ�ാ ബസ് െഷ�േ��് േകരള ലിമി�ഡ് ഏെ��� ��ത ���ി കാല�ളായി

���ിയാ�ാെത ഇ�ാര��ി� ��തരമായ വീ� വ��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) അ�രി� ��  മേ�ശ�രം എം.എ�.എ.  പി.ബി.അ��  റസാ�് ഇ�സംബ�ി�് പലതവണ

പരാതി ന�ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ബസ് െഷ���ക�െട ���ി സമയബ�ിതമായി ഇനിെയ�ി�ം ���ിയാ��തിന്എ�

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�കെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാര��- പടനിലം െെബ�ാസ് പ�തി

1087. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� െെഹേവ 766ന് സമാ�രമായി ��മംഗലം ടൗണിെല ഗതാഗത���് ഒഴിവാ�ാ�

കാര��, പ�ാര�റ�,  ഉേ�ാടി�ടവ്,  പടനിലം ഭാഗ�െള ബ�ി�ി�െകാ�് െെബ�ാസ്

നി��ി�ാ�ളള പ�തി ആ�.ബി.ഡി.സി.െക ത�ാറാ�ി സ��ാരി� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ� ഘ�മായാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�ി�ളളത്;വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഓേരാ ഘ��ി�ം എ� �പ വീതം െചല�വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ��ത പ�തി നട�ിലാ��തി�  കാലതാമസം വ��തിന്

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ ?

കി�ബി ഫ�് �േഖന �തിയ പാല��

1088. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ഫ�് �േഖന സം�ാന�് എ� �തിയ പാല��  �ർ�ീകരി�ി�െ��ം എ�

കിേലാമീ�ർ േറാ�ക� �നർ നിർ�ി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  നിലവി�  എ� കിേലാമീ�ർ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�്അധീനതയി�  ഉെ��ം

ഇതി� എ� കിേലാമീ�ർ നിലവി� പരി�രി�ാൻ നടപടിയായി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കി�ബി �ഖാ�ര�� പാലം നി��ാണ ���ിക�

1089. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയ�ം കി�ബി �ഖാ�രം നട�ിലാ���മായ ൈവ�ിൻ

മ�ല�ിെല പാലം നി��ാണ ���ിക�  ഏെതാെ� എ�ം എ� �ക വീതമാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നി��ാണ �േരാഗതിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് ടാറിംഗിന് �ാ�ിക്

1090. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് ടാറിംഗിന് �ാ�ിക് ഉപേയാഗി�ണെമ� മാനദ�ം പാലി�ണെമ�് െപാ�മരാമ�്

കരാ�കാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ��് �ാ�ിക് ഉ��ിെയ���തി��

യ�സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ആയത് പരിഹരി��തി�ം േറാഡ് ടാറിംഗിന് �ാ�ിക് ഫല�ദമായി ഉപേയാഗെ���� എ�്

ഉറ� വ���തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണം



1091. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�വെരയായി എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് മലേയാര ൈഹെവയി� ഉ�െ���ി

���ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹി�  ൈഹെവയി�  ഇനി�ം എ� കിേലാമീ��  േറാഡ് നി��ി�ാ�ം പരി�രി�ാ�മായി

ഉെ��ം ഇത് എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

1092. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020 സാ��ിക വ�ഷ ബജ�ി� ഉ�െ��ി�� മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �റ്

�പ േടാ�� െ�ാവിഷ�� േറാ�ക�െട�ം പാല��േട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിനാവശ�മായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിേമ�് ���ിയായ ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; അവ�് ഭരണാ�മതി ന���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

സ�ാര േയാഗ�മ�ാ� േറാഡ ുക�ം പാല��ം

1093. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാഡ ുക�ം പാല��ം തക��് സ�ാര േയാഗ�മ�ാ� സാഹചര�ം

കണ�ിെല��് േകരള ൈഹേ�ാടതി ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ�് ക�ശന നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� േറാഡിെല �ഴിയട�വാ�ം വശ�� െക��തി�മായി

ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�; വിശദമാ�ാേമാ ?

�ന��-�വാ��ഴ സം�ാനപാത നി��ാണം

1094. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��-�വാ��ഴ സം�ാനപാതയി�  േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�െട കട�േപാ��

ഭാഗ�ിെ� നി��ാണം സംബ�ി� ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത നി��ാണ ���ിക� എ�ാണ് ആരംഭി��െത�ം എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക�  േവഗ�ിലാ�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�വാ�  അടിയ�ിര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�കളിെല അപകടകരമായ �ഴിക�

1095. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളി� അപകടകരമായ �ഴിക� ഉ�ാ�േ�ാ� അവിെട ��റിയി�്

ന�കണെമ�ം ബാരിേ��ക� നി��ി�ണെമ�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാലാരിവ�ം െമേ�ാ േ�ഷന് ��ി�  �പം െകാ� �ഴിയി�  വീണ് യ�ലാ�  എ� �വാവ്

മരി�ാനിടയായ �ല�് േമ�റ� ��റിയിേ�ാ,  ബാരിേ�േഡാ വ��് �ാപി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി��ായ വീ�െയ�റി�് അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനിെല അ�� പാേ�ജ്

1096. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�  ചാല�ടി േകാടതി ജം�ഷനി�  വലിയ ഗതാഗത���ം അപകട��ം

പതിവായിരി���ം അ�വദി� അ��  പാേ�ജിെ� നി��ാണം നില�ി�് ഒ�ര വ�ഷം

പി�ി�ിരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നി��ി� പാേ�ജിെ� നി��ാണം �നരാരംഭി��തി�ം ���ിയാ��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക�ം ഇടെപട�ക�ം സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിമ�ശനം

1097. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട അ����ണിക�  നട��തി�  കാണി�� അലംഭാവം

സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി വിമ�ശന��െട അടി�ാന�ി�  എെ��ാം �ട�നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വി.ഐ.പി.  സ��ശന േവളകളി�  മാ�ം േറാ�ക�  ന�ാ��തിന് കാണി�� വ��ത

സാധാരണ പൗര�ാ�െട കാര��ി�  കാണി�ാ�ത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി

വിമ�ശി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി�െട ��ത നിരീ�ണം ശരിയാെണ�് വിലയി���േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�രം

നിരീ�ണ�ിേല�് േകാടതിെയ നയി� സാഹചര�ം പരിേശാധി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി�തിദായകരായ എ�ാ പൗര�ാ��ം �ല�പരിഗണന ലഭി�� തര�ി�  ��ത

വിഷയ�ി��ായി�� അപാകതക�  പരിഹരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വാഴേ�ാട്-�ാഴി േറാഡ് �ന��ാരണം

1098. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിഷിേയ�ീവ്(ആർ.െക.ഐ.)  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ന��ാരണം

െച��തിന് ഉ�രവായ�ം െക.എസ്.ടി.പി.  നി��ഹണ �മതല വഹി���മായ േചല�ര

നിേയാജക മ�ല�ിെല വാഴേ�ാട്-�ാഴി േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി നടപടി�മ��

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �വ��ി�െട ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ�ി എ�േ��് ���ി െട��  െച�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് നി��ാണം

1099. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് നി��ി��തിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;  എ� �ക�െട ഭരണാ�മതിയാണ്

ന�കിയി��ത്; അതി�േശഷം ഒ��ാലം ൈബ�ാസ് നി��ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ��ി-അ��േകാവി� േറാഡിെ� നി��ാണ ���ിക�

1100. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  �ടി കട�േപാ�� �ാ��ി-അ��േകാവി�  േറാഡിെ�

നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(ബി) എ�ാണ് ഈ നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ത്;  ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ �വ��ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� പണി േവഗ�ിലാ�ാ�ം ആ�മാസ�ി��ി�  ��വ�  പണി�ം തീ��്

ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാ�ികാ�് കടവ് പാല�ിെ� േറാഡി�� �ലം ഏെ����തിന് നടപടി

1101. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി��റം, െച�� പ�ായ�കെള േയാജി�ി�� പാ�ികാ�് കടവ് പാല�ിെ� േറാഡി��

�ലം ഏെ����തിന് പി.ഡ��.ഡി.  �ി�ജസ് വിഭാഗം റവന� ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�

വിഭാഗ�ിന് പഠനം നട��തിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് �ക അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് റവന� ലാ�ഡ് അക�ിസിഷ�

വിഭാഗം േരഖാ�ലം ആവശ�െ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ിെ� ഉ�ഘാടനം കഴി�ി�ം േറാഡി�� �ലം ഏെ����തിന് കാലതാമ�ം

ഉ�ാ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് നിര�ക��� ��� സാേ�തിക വിദ�

1102. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് നിര�ക�  ��ത�  കാലം ഈ�നി���തിനായി

നി��ാണ�ിെല സാേ�തിക വിദ�യി�  എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ��തായി

വ��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ിെല �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് ഭാവിയി�  എെ�ാെ�

സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  മന���ം വീ� വ��� കരാ�കാ�െ�തിെര�ം

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി േറാഡ് നി��ാണ ���ി

1103. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��്  2016 ഏ�ി� 30 � േശഷം

ഭരണാ�മതി ന�ിയ േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�െട വിശദമായ ലി�്

ലഭ�മാ�േമാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട െപാ�മരാമ� വ��ിെ� �മതലയി�  നി��ാണ �വ��നം ���ീകരി��ം



നി��ാണ�ിലിരി���മായ െക�ിട��െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക�  ���ീകരി�ാ� ���ിക�  േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക

1104. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി��െ��� ��വ�  െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട�ം

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ��ത േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക

എ� ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാഡ് നവീകരണം

1105. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ി�

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാഡ് നവീകരണ�ിനായി െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� കി.മീ ൈദർഘ��ി�� േറാ�കളാണ് ബി.എം.&  ബി.സി.  നിലവാര�ി�

ആ�ിയി��െത�ം അവ ഏെത�ാം േറാ�കളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ണേമ��� േറാ�ക��ാ��തി� അവലംബി�� നി��ാണരീതി

1106. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് നിലവി�  ഏ� രീതിയാണ്

അവലംബി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  അവലംബി�ി�� നി��ാണരീതി േറാ�ക�  ഈ�നി���തിന് എ�േ�ാളം

സഹായകമാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��ീ�് ൈവ�് േടാപിംഗ് നി��ാണ രീതി ഈ�� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് എ�േ�ാളം

സഹായകമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം െകാ�ിയി�  നി��ി� എയ�േപാ��്-സീേപാ��് േറാഡിെ�,  എ�്.എം.ടി.  �ത�

മണലി��് വെര�� ഭാഗം എ�േ�ാളം �ണേമ���താെണ�് അറിയി�ാേമാ?



�ാ�ി�് മാലിന��പേയാഗി�് േറാ�നി��ാണം

1107. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ി�് മാലിന���  േറാ�നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന�കാേമാ;

(ബി) നാളി�വെര എ� ട�  �ാ�ി�് മാലിന�ം േറാ�നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�ി�് മാലിന��പേയാഗി�് നാളി�വെര എ� കിേലാമീ��  �രം േറാഡ് നി��ി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ?

�ന�നി��ാണ പ�തിയിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

1108. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�  നി��ാണ പ�തിയി�  കീഴി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� എ� പ�തിക��്

അംഗീകാരം ലഭി�;  അംഗീകാരം ലഭി� േറാ�ക�െട പ�ിക�ം �ക�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയിേല�ളള െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�ക�  െതരെ���ത് ഏത്

ഏജ�സിയാണ്;  ഇതിന് എ�് മാനദ�മാണ് സ�ീകരി�ത്;  പ�തി സമ��ി��തി�

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പ�് എ�ായി��;

(സി) 2018െല മഹാ�ളയ�ി� സം�ാന�് ���മാ�ം െവ��ി� ��ിേ�ായ �ല�ളി�

ഏ��മാദ�ം ��ിയ �േദശമായി��ടി റാ�ിയിെല ഒ� േറാ�േപാ�ം ഇൗ പ�ികയി� ഉ�െ��ി�ി�

എ�ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�െകാ�ാണ് ഇ�െന സംഭവി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള �ന� നി��ാണ പ�തി�െട ര�ാംഘ��ി� റാ�ിയിെല േറാ�ക� �ടി ഉ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല രാമൻ ചിറ( ഇടയാർ) പാല�ിെ� �നർനിർ�ാണം

1109. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകടാവ�യിലായ പാല�ൾ �നർനിർ�ി��തിെ� ഭാഗമായി,  പിറവം

നിേയാജകമ�ല�ിെല രാമൻ ചിറ( ഇടയാർ) പാല�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് സാേ�തിക

അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സാേ�തിക അ�മതി അടിയ�രമായി നൽകാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?



ഒ�� കടവ് പാല�ിന് �മി ഏെ���� നടപടി

1110. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രി, െകായിലാ�ി മ�ല�െള ബ�ി�ി�� ഒ�� കടവ് പാല�ിന് �മി ഏെ����

നടപടി ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിയ എ�ിേമ�് �കാരം എ� േകാടി �പയാണ് പാലം നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായി��ത്;

ഈ ���ി�െട ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ക�� ജി�യിെല പഴയ�ാടി, കാവി��ന�്, �ല�ീ��ടവ് എ�ീ പാല��െട നി��ാണം

1111. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ിയ ക��  ജി�യിെല പഴയ�ാടി�ാലം,  കാവി��ന�് പാലം,

�ല�ീ��ടവ് പാലം �ട�ിയവ�െട വിശദമായ എ�ിേമ�് സമ��ി��തി�ം

കി�ബിയി�നി�ം ധനകാര�ാ�മതി ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കി�ബിയി�  നി�ം ധനകാര�ാ�മതി ലഭി� െവ�ര െറയി�േവ ഓവ�  �ി�ജിന് െട�ഡ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല പാല��

1112. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 ബ�ജ�ി� ക��� മ�ല�ി� 10 േകാടി �പ വീതം അ�വദി� േകാ��റ ഡാം

െെസ�് പാലം,  മ�ാറ��് പാലം,  �ഴലി�ാലം എ�ിവ�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിക� എ� െട�ഡ� െച�ാനാ�ം;

(സി) ഇൗ പ�തിക�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  െെവ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�,

ആയത് ഉട� പരിഹരി�് ���ി െട�ഡ� െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക��� മ�ല�ിെല ���ി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിെ� നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ; എ�് ���ി ആരംഭി�ാനാ�ുെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

���ാട് പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

1113. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) മലേയാര െെഹേവ�െട ഭാഗമായി ഫ�് അ�വദി�ി�� ���ാട് പാല�ിെ� നി��ാണ

�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) പാലം നി��ാണ�ിനാവശ�മായ െട�ഡ�  നടപടി�മ��  എ�േ��് ���ിയാ�ാ�

സാധി�െമ�� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

മേ��ടവ് േനരകടവ് പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി

1114. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�� പ� പാതയിെല മേ��ടവ് േനരകടവ് പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വ��ിെ� എ�ിേമ�് �ക എ�യായി��; ഇേത �ക� തെ�യാേണാ കരാ� എ��ത് ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ പണി ആരംഭി�ത് എ�ാണ്; ഇ�വെര എ� ശതമാനം പണി ���ിയായി; കരാ�കാരന്

നാളി�വെര എ� �ക ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് േകാടതിയി� േക�ക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇൗ പണി നി��ി വ�ി�േ�ാ;  എ�ി� നി��ി വ��തി�� കാരണം എ�ായി��;  പണി

�നരാരംഭി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എ�ാണ്;  പണി െെസ�് കരാ�കാരന്

െെകമാറിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണം

1115. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�റം േകാ�െവ�് ബീ�് പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിന് ആവശ�മായ �മി ഏെ����തിന് �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

െക�േ�ാ� െഫറി ��ള�ി പാലം

1116. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  മ�ല�ിെല െക�േ�ാ�  െഫറി ��ള�ി പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇതിെ� ഭരണാ�മതി ,സാേ�തിക അ�മതി എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിെ� �മി ഏെ���� നടപടി ഏ� ഘ��ി� എ�ി എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല ��റ�ള-ആയയി� പാലം

1117. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി�  കി�ബി വഴി നട�ിലാ�� ��റ�ള-ആയയി�

പാല�ിെ� �ലം ഏെ����തി� േവ�ി�� പഠനം നട��തിന് ആവശ�മായ ഫ�്

ബ�െ�� വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;  എ� �കയാണ് ൈകമാറിയത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി ഏെ����മായി ബ�െ��് സ�േ� വിഭാഗ�ി�  നി�ം ഏ� വ�ഷ�ിലാണ് പഠനം

നട��തിന് ഫ�് ആവശ�െ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ����് പാല�ിെ� നി��ാണം

1118. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല കാ����് പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�ായി�� ഇതിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; സാേ�തിക അ�മതി ന�കിയത് എ�

�പ�ാണ്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� പണി ആരംഭി�ി�േ�ാ;  പണിക�  എേ�ാഴേ��് ���ീകരി�ാ�  കഴി�ം എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ളിേ�ാളി�ടവ് പാലം,��ചിറ

1119. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളിേ�ാളി�ടവ് പാലം,  ��ചിറ എ�ീ ���ിക�െട

നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി ���ീകരി��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ�ാെ�െയ�ം ആയത് എ�േ��്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



സം�ാന േദശീയപാത വികസനം

1120. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാത വികസനം മ�ഗതിയി�  ആ��തിെ� �ധാന കാരണ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �മി ഏെ����തി�� സം�ാന ധനവിഹിതം

സമയബ�ിതമായി ന��ം എ�് ഉറ�് ന�കിയി�ം േദശീയ പാത വികസന�ിെ�

െമെ�േ�ാ�ിെ� �ധാന കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത തട��� നീ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത നാല് വരിയാ��തിെ� �വ��ന �േരാഗതി

1121. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട വികസന�ിെ� ഭാഗമായി േദശീയപാത നാല് വരിയാ��തിെ� �വ��ന

�േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േദശീയപാത കട�േപാ�� കായം�ളം മ�ല�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളിെല

ൈ� ഓവ� അട��� നി��ാണ �വ��ന�� ഏെതാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1122. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമ�ാടി �ത� കഴ��ം വെര 45 മീ�� വീതിയി� േദശീയപാത വികസനം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) അതിനാ�� �മി ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) 13 റീ�കളിെല ഓേരാ റീ�ി�ം എ� ശതമാനം �മി ഏെ���െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െത��  ജി�കളി�  േദശീയ പാത വികസന�ിന് �മി ഏെ����തിന് കാലതാമസം

ഉ�ാ�െമ� വാ�� വ�താപരമാേണാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) േദശീയ പാതവികസനം  2021�  ���ിയാ�െമ� സ��ാ�  �ഖ�ാപനം ഇ��ലം

�ാവ��ികമാ�വാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ?

േദശീയപാത നി��ാണ �വ��നം

1123. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയപാത വികസന�ിെ� ഭാഗമാ�� ആദ�ഘ� വികസനം ഏത് േമഖലയിലാണ്

നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;;

(ബി) നിലവി�� ര�വരി പാത ആ�വരി പാതയായി വികസി�ി��തിന് എ� ഏ�� �ലമാണ്

ഏെ��േ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ� ശതമാനം �ലം ഇതിനകം ഏെ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയപാത നി��ാണ �വ��നം എ�േ��് ���ിയാ�വാ�  സാധി�െമ�ാണ്

വിലയി���ത്; ഇതിനായി േക� വിഹിതം എ�യാണ്; സം�ാന വിഹിതമായി ന�േക�ത്

എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം

1124. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത ആ�വരിയായി വികസി�ി��തി�� �ലെമ��ിനായി െട�ഡ�  വിളി�ി�ം

ആവശ�മായ �േരാഗതിയിെ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ല�ി� പണമാവശ�െ��െകാ�� അേപ�ക�  േദശീയപാത അേതാറി�ി മട��

സാഹചര��േ�ാ;  േകാഴിേ�ാട് േമഖലാ ഓഫീസി�  മാ�ം  150  േകാടി �പ�െട ഇ�രം

അേപ�ക� മട�ക��ാേയാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ന�കാെമേ��  25  ശതമാനം �ക കി�ാ�താ� �തിസ�ി�

കാരണെമ� അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ� പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� െെകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാതാ �ലേമെ���്

1125. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത ആ�വരിയായി വികസി�ി��ത് സംബ�ി� െട��  നടപടികളിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലേമെ���് സംബ�ി�് േദശീയപാതാ അേതാറി�ി�് കി�ബി�മായി

ധാരണാപ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് പര�ാ�മായ ജീവന�ാ�െട അഭാവ��തായ

ആേ�പ�ിന് പരിഹാരം കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മരട് െഎ.ടി.െഎ.�െട െക�ിട നി��ാണം



1126. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് െഎ.ടി.െഎ.�െട െക�ിട നി��ാണ�ിെ� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി ഇതിെ� നി��ാണം ���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

മരട് �ാ�് സ��യ��െട രജിേ�ഷ�

1127. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� ��ീംേകാടതി വിധി �കാരം െപാളി� നാല് �ാ�് സ��യ��െട രജിേ�ഷ� േരഖക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പല �ാ�ക�ം �റ� �ക കാണി�ാണ് രജി�� െച�ി��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ; ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

അ�മാലി മിനി സിവിൽേ�ഷൻ

1128. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി മിനി സിവിൽ േ�ഷനിൽ �വ��ി�� ഓഫീ�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഓഫീ�കളാണ് ��ത െക�ിട�ിേല�് മാ�ാനായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ിൽ എ� �ലം ഒഴിവായി കിട��െ��ം ഇത് ഏെത�ാം

നിലകളിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട�ിെ� �ൗ�് േ�ാറിൽ അ�മാലി സ��ഷറി�ായി േ�ാങ് �ം ഉ�െ�െട��

എ�ാ സൗകര���ം ഒ��ിയി�ം സബ് �ഷറി മിനി സിവിൽ േ�ഷനിേല�് മാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല േകാ��ാ�്

1129. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണം ���ിയാ�ിയ �രിപ�ം േജാലിക�െട�ം �ക ലഭി�ാ�ത് �ലം െട��ക�

ബഹി�രി�വാ� േകാ��ാ��മാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;



(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  നി�മാ�ം േകാ��ാ��മാ��് നിലവി�  എ� േകാടി �പ

�ടി�ിക��്;

(സി) െക�ിട നി��ാണ �വ��ിക��് ര�് വ�ഷമായി�� െസക�രി�ി കാലാവധി അ�്

വ�ഷമായി ഉയ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഊരാ��� േലബ� േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി േപാ�� വ�കിട കരാ�കാ��് െട�ഡറി�ാെത

കരാ�ക�  ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ� േശഷം ��ത േലബ�

േകാ��ാ�് െസാൈസ�ി�് ന�കിയ �വ��ിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ

�വ��ി�െട�ം അട�� �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇല�ി�� വിഭാഗം എ�ിനീയറിംഗ് ജീവന�ാ�െട �റവ്

1130. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.ഡ��.ഡി.  ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  േവ�� എ�ിനീയറിംഗ് ജീവന�ാ�  ഇ�ാ�ത്

കാരണം നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�ാ� താമസം േനരി��ത് വ��ിെ� ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പി.ഡ��.ഡി., എ�.എസ്.ജി.ഡി. �ട�ി ഒ� ജി�യിെല ഒ�മി� ബി�ഡിംഗ് ���ിക�െട�ം

ഇല�ി��  വ��ക�  െവേ�െറ െചേ��ി വ��തിനാ�ം ജി�യിലാെക ��ത വ��ക�

നി��ഹിേ�� അസി��് എ�ജിനീയ�മാ�െട�ം ഓവ�സിയ�മാ�െട�ം എ�ം വളെര

�റവായതിനാ�ം ���ിക��് കാലതാമസം വ��ത് പരിഹരി�ാ�  വ��് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� മാ����് ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി�  ഒ� െക�ിട�ിെ� ഇല�ി��  ���ി എ�ിേമ�ട�ം ഒ� വ��ായി െട��

െച�ാ�� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�േവലി�ടിയിെല ജി�ാ ടി.ബി. െസ�റിന് �തിയ െക�ിടം

1131. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക�േവലി�ടിയി� �വ��ി�� ജി�ാ ടി.ബി. െസ�റിെ� �തിയ െക�ിട

നി��ാണ�ിനാ�� �ാ�ം എ�ിേമ�ം ത�ാറാ��തിനായി 28/07/2018 െല ക�് �കാരം

ജി�ാ ടി.ബി. ഓഫീസ� ആവശ�െ��ി�ം നാളി�വെര ��ത �ാ�ം എ�ിേമ�ം ലഭ�മാ�ാ�തിന്

കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് എ�േ��് സമ��ി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം െറ�് ഹൗസ് നി��ാണം



1132. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� കായം�ളം െറ�് ഹൗസിെ� നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

കരി�ഴ - ��ി�ടവ് േറാഡിെ� അപകടവളവ് നിവ���തിന് നടപടി

1133. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല കരി�ഴ �ത�  ��ി�ടവ് വെര�� േറാഡി�  അപകടവളവ്

നിവ���തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എഫ്.പി/െക.എ�/േറാഡ്/32554/18  ന��  ഫയലിെല നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാഡിേനാട് േച��് കിട�� റവന� തരിശ് �മി

1134. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാഡിേനാട് േച��് കിട�� റവന� തരിശ് �മി

പതി�് ന��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് അ�മതി ന��ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 30.09.2009 െല  20541/സി3/2009 എ� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല സ��ല� �കാരം

പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാഡിന് േച��് കിട�� റവന� തരിശ് �മിയി� താമസി��വ�െട പ�യ

അേപ�ക� നിരസി�വ�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പി.ഡ�ള�.ഡി.  േറാഡിന് ഭാവിയി�  ആവശ�മായ വീതി�ടി കണ�ിെല��് േറാഡിെ� വീതി

നി�യി�് തീ�മാനെമ��ാ�  ബാ�ി വ�� റവന� തരിശ് �മി പതി�് െകാ��വാ�

കഴി�െമ�ിരിെ� പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാ�ക�െട വീതി നി�യി�് തീ�മാനെമ���തി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരമന െവ�റട േറാഡ് നി��ാണം

1135. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�.ഐ.സി.െക. (RICK) വഴി നട�ിലാ�� കരമന െവ�റട േറാഡ് നി��ാണ ���ി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ റീ�ിെ��ം നിലവിെല �ിതി�ം �ട� നടപടിക�ം �േത�കം



ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ിെല കാലതാമസം

1136. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി-രാമമംഗലം,  മീ�ാറ-തി�വാണി��  േറാഡ്,  െപരി�ാല-����രിശ് േറാഡ് എ�ീ

���ിക�െട െട�� നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ; കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��വഴി-കിഴ��ലം േറാ�മായി ബ�െ��് ബി.എം  &  ബി.സി ���ിക�

ആരംഭി��തി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട�� േറാഡ് നിർ�ാണം

1137. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാൽനടയാ��ാർ�് �ര�ിതപാത ഒ��ാെത നിരവധി േറാഡ് നിർ�ാണ ���ികൾ

നട�വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� േറാഡ് നിർ�ാണം േറാഡപകട�ൾ വ�ാപകമാ��തിന്

കാരണമാ�െമ�തിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് വ��മായ മാർഗനിർേദശം

നൽ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട സംര�ണ�ി�ം �ര�ിത യാ� ഉറ�വ���തി�ം

െപാ�ജന��െട പ�ാളി��ം സഹകരണ�ം ലഭ�മാ�വാൻ കഴി�� ജനകീയ സമിതിക�െട

സാധ�ത സംബ�ി�് വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

മലേയാര െെഹേവ�െട പാറ�ാല-�ട�ന�ട് റീ�ിെ� നി��ാണം

1138. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര െെഹേവ�െട ര�ാം റീ�ായ �ട�ന�ട്-ക�ി�ാട് റീ�ി� നി�ം �ട�ന�ട്-അ�രി-

വാഴി�� എ� െചയിേനജ് ഒഴിവാേ��ി വ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ട�ന�ടിെന െന�മ�ാട്-െഷാ�ളാേ�ാട് േ��് െെഹേവയി�െട വാഴി�ലി�

മലേയാരെെഹേവ�മായി ബ�ി�ി��തിനായി ത�ാറാ�ിയ ���ിയ അെെല�െമ�് കി�ബി

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) മലേയാര െെഹേവ�െട പാറ�ാല-�ട�ന�ട് റീ�ിെ� നി��ാണം േവഗ�ിലാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?



�മരകം െന��ാേ�രി േറാഡിെ� പ�തി േരഖ

1139. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബിൽഡ് േകരള ഇനീേഷ��ീവിൽ ഉൾെ���ിയ പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല �മരകം

-െന��ാേ�രി േറാഡിെ� വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ�� നടപടികൾ ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തിേരഖ ത�ാറാ�� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ?

നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ി� �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�

1140. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത�െട റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�ിന് സർ�ാരിെ� ധനാ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാ�കാണി-പര�ന�ാടി പാത�െട റിൈവ�ഡ് എ�ിേമ�ിന് അംഗീകാരം ലഭി�ാ�പ�ം

മേ�െത�ി�ം ഫ�ക�  ഉപേയാഗി�് നാ�കാണി സം�ാന അതിർ�ി �ത�  വട�റം പാലം

വെര�� ഭാഗം ഉപരിതലം ബി.എം.&ബി.സി. െച��തിന് സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2019െല �ളയ�ി� നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല വട�റം, േജ�ാതി�ടി, ജനത�ടി, താെഴ

ച���്,  െവളിയംേതാട്,  കരി�ഴ,  ��ി�ടവ്,  മാെ�ായി�, ��ിനി,  എട�ര,  വഴി�ടവ്

െക��� എ�ീ �ല�ളി� ഉ�ായ െവ�െ���ലം േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മ� എ��

വിവരം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മഴ കഴി�ാ�ട�  തീെര ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ� െവളിയംേതാട് �ത�  നില�ർ േകാടതി�ടി

വെര�� ഭാഗം അടിയ�ിര അ���പണി നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവേലാ�ര-ഓേരാടം പാലം ൈബപാസ് നി��ാണം

1141. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ൈവേലാ�ര-ഓേരാടം പാലം

ൈബപാസ് നി��ാണ�ിെ� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിന് �ലം ഏെ����തി�ളള നടപടിക� നിലവി� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണ �വ��നം ൈവ��തിെ� കാരണ��  ഗൗരവമായി സ��ാ�

പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



വിഴി�ം-പാരി��ി േറാഡ്

1142. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ�ിേല�� ഗതാഗത സൗകര��ിനായി കഴി� ബജ�ി�  നി�േ�ശി�

വിഴി�ം-പാരി��ി േറാഡിെ� അൈല�െമ�് നി�യി�ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം

വിേ��കളി�െടയാണ് േറാഡ് കട� േപാ��ത്; പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല ഏെത�ി�ം

ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�മായി ബ�െ�� �ലം ഏെ���ിെന സംബ�ി�് െപാ�ജന���ിടയി�

ആശ� ��ി�ാ� ചില േക��� േബാധ���ം പരി�മം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

�ലം ഏെ���െമ�് ഭയ�് നി��ാണ �വ��ന��  ഉൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ

നട�ാ�  െപാ�ജന��  മടി��ത് വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അവ�െട ആശ�

പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��� - �േ��ര നാ�വരി�ാത

1143. �ീ.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 ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1144. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  പി.ഡ��.ഡി.േറാഡ് വിഭാഗം ഡിവിഷ�, വട�ാേ�രി സ�ഡിവിഷ�, വട�ാേ�രി

െസ��കീഴി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�  �ന��ാരണം

െച��തിനാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്; ഇതി� െട�� കഴി�് �വ��ി ആരംഭി�ാ��വ

ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി �മ��  ���ീകരി�്എ�േ��് �വ��ി ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�� ഓവ��ി�ജ്- േലബ� ജം�ഷ� -ഇ��നം േറാഡിെ� വികസനം



1145. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  20%  �ക വകയി��ിയ ൈവ�ില െമാബിലി�ിഹ�ി�

��ി� നി�ം ആരംഭി�് കണിയാം�ഴ വഴി മാ�� ഓവ��ി�ജ്-േലബ� ജം�ഷ� വഴി ഇ��നം

േടാ� ��് വെര�� േറാഡിെ� വികസന�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

ൈകത��്-ച��ട-േപ� േറാഡ് നവീകരണം

1146. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈകത��്-ച��ട-േപ� േറാഡ് വീതി��ി

നവീകരി�ണെമ�ാവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദന�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) തിരേ�റിയ�ം വീതി �റ��മായ േറാഡിെ� അവ��ം �േദശവാസിക�െട ആവശ��ം

കണ�ിെല��് േറാഡ് വീതി ��ി നവീകരി��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് ത�ാറാ�ിയ 34

േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�ിന് അ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മന�കടവ്-പ�ിമ�ം േറാഡിെ� ���ി

1147. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി നിർ�ാണ ���ിക�  നട�� മന�കടവ്-പ�ിമ�ം-െന�ാട്-പ�ാംൈമ�

േറാഡിെ� ബി.എം & ബി.സി ���ിക� നട��തി�� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ� കാലാവധി��ി� ���ി ���ികരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��യാ� - കാ�ാണി - ചാവ�ാട് േറാഡ് വികസനം

1148. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��യാ� - കാ�ാണി - ചാവ�ാട് പാതയി� ഗതാഗത���് ��മായ ഏനാമാവ് �ി���

പ�ി�് സമീപ�� ഇ��ിയ േറാഡ് വികസി�ി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് 17.01.2020

െല പി.ഡ��.ഡി ജി 2/273/2019 ന�� ക�് �കാരം െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം ചീഫ്

എ�ിനീയ��് ന�കിയ നി�േ�ശ�ിേ��  സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര മി�� ജം�ഷ� ൈവഡനിംഗ് പ�തി

1149. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മി��  ജം�ഷ�  ൈവഡനിംഗ് പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാരി�  നി�ം

ലഭ�മാേ�� ക�ിജ�സി ചാ��് അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ആ�വരി പാത�െട നി��ാണം

1150. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ആ�വരി�ാത�െട നി��ാണം എേ�ാ� �ട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�� െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;  എ�ി� കരാ�  ഏെ���ത് ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആ�വരി�ാത�െട നി��ാണ�ിന് േവ�ിവ�� െചലവ്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ െചലവിന് േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിഹിതം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിന��തമാ�� �ക ഇ� സ��ാ�ക�ം നീ�ി വ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ആ�വരി�ാത നി��ാണ�ിന് അക�യ�  െചേ�� �മി�െട�ം

െക�ിട��െട�ം വിശദാംശം ന�കാേമാ;  അക�യ�  െച� �മി�െട�ം െക�ിട��െട�ം

ഉടമക��് ന�പരിഹാരം ന�കി കഴിേ�ാെയ�ം ഇനി ന�കാ�  ബാ�ി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല േറാ�ക�െട വീതി���തി�ളള പ�തിക�

1151. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് �ലം ഏെ���് വീതി���തിനാ�ളള

പ�തിക� ത�ാറാ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് സ��ാരിേല�് സമ��ി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട േപ�ം ഇ�മായി ബ�െ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാഡ് ���ിക�

1152. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



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

േറാ�ക��ായി അ�വദി� �ക േറാ�ക�െട േപ�സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളി�  ഓേരാ�ി�ം നട�െകാ�ിരി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ-�റി��് െെബപാസ് നി��ാണം

1153. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ-�റി��് െെബപാസ് നി��ാണം സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതി എ�ാണ് ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�സിെ� മ�ടയിെല ���ിക�

1154. �ീ.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�ഷം സം�ാന ബജ�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ�സ് വിഭാഗ�മായി

ബ�െ��് മ�ടയി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ ���ിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി��ായ കാലതാമസം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് േറാഡ് നാ�വരി�ാതയായി വികസി�ി�� ���ി

1155. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല വ�ത�ാട്-ൈത�ാട് േറാഡ് നാ�വരി�ാതയായി വികസി�ി��

���ി�െട അവസാനഘ�ം നാളി�വെര ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണ��

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡ് വികസി�ി��തി�� �ലേമെ����  ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി എ��ം േവഗം ���ീകരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ചി��നാ�-�ര�െന�ി-േബാഡിേമ�് േറാഡിെ� �ന��ാരണം



1156. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ചി��നാ�-�ര�െന�ി-  േബാഡിേമ�് േറാഡിെ�

�ന��ാരണ ���ിക��ായി സ��ാ�  �റെ��വി�ി��  13.03.2013-െല  G.O.(Rt.)

No. 354/13/PWD ന�� ഭരണാ�മതി �കാര�� ���ിക� ഉേദ�ാഗ��െട അനാ�

കാരണം നട�ിലാ�െ�ടാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിക�  നട�ാ� സാഹചര��ി�  ��ത ഭരണാ�മതി റീ-വാലിേഡ�് െച��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയിെല േറാഡ് നവീകരണം

1157. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി ടൗണി�  ഓ�ഡ് േകാഴിേ�ാട്-പാല�ാട് േറാഡ് വീതി���തിന് �മി

ഏെ����തി�� നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ടമക� സ�തപ�ം ഒ�ി� ന�കി വ�ഷ�� കഴി�ി�ം നടപടി�മ�� ���ീകരി�ാ�

സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മി വി� ന�കാ� സ��ത അറിയി� ��ടമക��് ന�പരിഹാരം കി��തി�� നടപടി�മം,

ന�പരിഹാരം കി��തി�� കാലയളവ് �ട�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ?

പാലം നി��ാണ നടപടിക�െട �ിതി

1158. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി�ഴി പാലം നി��ാണ�ിെ� �ലേമെ���് നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

�ലേമെ���ിനായി ���ിയ ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാര�കടവ് പാലം നി��ാണം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി��തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

ഓേരാടം പാലം വീതി��ൽ

1159. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാടം പാലം വീതി��ി �ന��രി��തിന് േക� വാ�ഷിക

പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;



(ബി) ��ത അ�മതി�ായി സം�ാന സ��ാ�  നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2018-19 െല േക� വാ�ഷിക പ�തി�െട അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ഊ�ജിത നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല വാ�യി� പാലം

1160. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല വാ�യി� പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്;  എ� �പ�ായി�� ഭരണാ�മതി

ന�കിയത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �മി ഏെ���� നടപടി എവിടം വെര എ�ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� പണി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�ം എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ചീറ�ര െറയി�േവ ഓവ� �ി�ജ്

1161. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചീറ�ര െറയി�േവ ഓവ�  �ി�ജ് നി��ാണം ഇനി�ം

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അക�ിസിഷ� നടപടിക� അട�ം ���ിയാ�ി െറയി�േവ ഓവ� �ി�ജ് നി��ാണം ഉട�

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വ��ല െതാ�െവ പാലം നി��ാണം

1162. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല െതാ�െവ പാലം നി��ാണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ി��തിന് എ� �പ ആവശ�മായിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് നി��ി��തി�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െപ��ളം പാണാവ�ി പാലം നി��ാണം



1163. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല െപ��ളം പാണാവ�ി പാലം നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� �പ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്; സാേ�തിക അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടി എവിടം വെര എ�ി എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പാല�ിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ം എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാലാരിവ�ം െെ� ഓവറിെ� ഭാരപരിേശാധന

1164. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാലാരിവ�ം െെ� ഓവറിെ� ഭാരപരിേശാധന നട�ണെമ�് േകരള െെഹേ�ാടതി ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാെണ�ം എ� കാലയളവി��ിൽ പരിേശാധന

നട�ിലാ�ണെമ�മാണ് േകാടതി നി�േ�ശി�ത്;

(ബി) േകരള െെഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെനതിെര സ��ാ�  ��ീംേകാടതിയി�  അ�ീൽ

ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവ് ��ീംേകാടതി േ� െച�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  െെഹേ�ാടതി ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��തി��

കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� പ�ി�മ�ടി പാലം നി��ാണം

1165. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� നി��ി� പ�ി�മ�ടി പാലം നി��ാണ�മായി

ബ�െ�� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� ���� പാലം നി��ാണം

1166. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� ���� പാലം നി��ി��തിനാ�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�ി�� ഡി.പി.ആ�. ഇതിനകം കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�ം

സമ��ി�ി�ിെ��ി� കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���� പാലം പണി ആരംഭി��തിനായി ഇനി എെ��ാം നടപടിക� അവേശഷി��െ��ം

ആയത് ���ിയാ�ി പാലം പണി എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�കാരേതാടിന് ��െക�� പാലം നി��ാണം

1167. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റയി�  2019-20  വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ

അ�കാരേതാടിന് ��െക�� പാല�ിെ� നി��ാണ�വ��ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ി�� നടപടിക� സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

വ�ി��കാവ് പാലം നി��ാണം

1168. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി നഗരസഭെയ�ം എടവക �ാമപ�ായ�ിെന�ം ത�ി�  ബ�ി�ി��

വ�ി��കാവ് പാലം നി��ി�� കാര�ം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാലം വിഭാഗ�മായി ബ�െ��് മാന�വാടി മ�ല�ി�  നിലവി�  നട�വ�� ��വ�

���ിക�െട�ം വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന���ാട് വിള�മരം പാലം

1169. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ർ മ�ല�ിെല െന���ാട് വിള�മരം പാല�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലം നി��ാണ�ിെ� ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാെണ�ം ഇതിന് സാേ�തിക അ�മതി

ലഭി�ത് എ� �പ�ാെണ��� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ�ിെ� �മി ഏെ����  നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം വെര എ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�േ��് നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ം

എ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



അപകടാവ�യി�� പാല��

1170. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി കാ��  കടവ് പാല�ിെ� േശാച�ാവ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ആയത്

സംബ�ി� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പാല�ിെ� അപകടാവ� പരിഹരി��തി�� എ�ിേമ�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ി��  കടവ് പാല�ിെ� ഉറ�ം ബല�ം നിലനി���തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അപകടാവ�യി�� കാ��കടവ്, പ�ി��കടവ് പാല��െട അ���പണിക� ���ീകരി�്

എ��ം േവഗം ഗതാഗത േയാഗ�മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

���ി�റയി� ഇ��പാല�ിന് പകരമായി �തിയ പാലം

1171. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ി�റയി� ബല�യം കാരണം ഗതാഗതം നിേരാധി� ഇ��പാല�ിന് (ൈപ�ക പാലം)

പകരമായി �തിയ പാലം നി��ി��തി�� ���ിക� നട� വ��േ�ാ; എ�ി� അവ�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) വളെര �ാധാന��� ഈ പാലം സമയബ�ിതമായി �ന�നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഗതാഗത തട�ം നീ�ാ� ൈട� വിരി��

1172. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാത  766-�  �ിരമായി േക�വ�� ജം�ഷ�കളായ കാര��, താമരേ�രി,  ��ം

എ�ിവിട�ളി�ം �ിരമായ െവ�ം കയറി ഗതാഗത തട��ിനിടയാ�� �ഴി��, പടനിലം,

െന�ാ��ി �ട�ിയ �ല�ളി�ം ൈട�  നിര�ാ�ം ഉയരം ��ാ�ം നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ��മംഗലം �ത�  മാലാപറ�് വെര�� ഭാഗ��  �ന��രി�ാ�  െട��  െച�

�വ��ിക�െ�ാ�ം കാര��  ജം�ഷനി�  ൈട�  നിര��തി�� നി�േ�ശം �ടി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



േചല�ര-എളനാട് േറാഡ് �ന��ാരണം

1173. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല സി.ആ�.എഫ്.  ഫ�ി� ഉ�െ���ി പ��് േകാടി �പ

അ�വദി� േചല�ര - എളനാട് േറാഡിെ� �ന��ാരണ ���ി െട�ർ കഴി�് എ�ിെമ�്

െവ�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി ആരംഭി��തിന് െപാ�മരാമ�് എൻ.എ�് വിഭാഗം ഇ�വെര എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ന��ാരണ ���ിക�  ഇതിനകം ആരംഭി�ി�ി�ാ�തിനാ�  സമയബ�ിതമായി ���ി

���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം െപാ�മരാമ�് എൻ.എ�് വിഭാഗ�ിന്

ന��േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

1174. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തത��ി� േദശീയപാതയായി അംഗീകരി�െ�� വട�ാേ�രി - െപാ�ാ�ി േറാഡ് ഉ�െ�െട 4

േറാ�ക��് േദശീയപാതാ പദവി ലഭി��തി�ം േദശീയപാതയായി വികസി�ി��തി���

സർേ�  ,  �ലം ഏെ���്,  േദശീയപാതാ �ഖ�ാപനം �ട�ിയ നടപടി�മ��െട ത��ിതി

എെ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ ഉ�െ�െട�� വികസന ���ിക�  േമ��റ� േറാ�ക�

േദശീയപാതയായി ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി കി�ബി നി��ിെവ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

കഴ��ം-േചർ�ല േദശീയ പാത വികസനം

1175. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം-േചർ�ല േദശീയ പാത വികസന �വർ�ന��  ഏ� ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ; നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴ��ം �ത�  േചർ�ല വെര�� വികസനം ഒ�ഘ�മായാേണാ നട�ിലാ�കെയ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കഴ��ം �ത�  കട�ാ�േ�ാണം വെര�� േദശീയപാത വികസന�ിന് നിലവി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഇനി ഏെത�ാം ഘ��ളാണ് അവേശഷി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) എ�് �ത� േറാഡ് നിർ�ാണം ആരംഭി�വാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?



വട�േ�രി - െപാ�ാ�ി േദശീയ പാത

1176. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ആല�� താ��ിെല വട�േ�രി-  െപാ�ാ�ി േദശീയ പാത�് േവ�ി

നട�ിയ അെെല�െമ�് പഠന��െട ഫലം എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േ�ാളം �ലം ഏെ��േ��ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല പഴയ േദശീയ പാത�െട വികസന �വ��നം

1177. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� 20% �ക വകയി��ിയ ��ണി�റ മ�ല�ിെല പഴയ

േദശീയ പാത�െട വികസന �വ��ന�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ��ത �വർ�നം ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല തീരേദശ ൈഹേവ േ�ാജ�്

1178. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  തീരേദശ ൈഹേവ േ�ാജ�മായി ബ�െ��്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത േ�ാജ�മായി ബ�െ��് മ�ല�ി�  വ�� പാല��െട ഇ�െവ�ിേഗഷ�

���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സ��കലാശാല

1179. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സ��കലാശാല�െട വ�ി��� �ാേദശിക േക��ിെ� െക�ിട

നി��ാണ�ിനായി തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന �ീമി� നി�ം

30 ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം 17.02.2016 ഇതിേല�ായി ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ക�ം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��രവ�ഷം പി�ി�ി�ം െപാ�മരാമ�് (െക�ിട വിഭാഗം) വ��് ഇ�ാര��ി� യാെതാ�

നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ� സാഹചര��ി� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;



(സി) പ�തി എ��ംേവഗം ���ീകരി��തിന് െപാ�മരാമ�് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��ക�െട െക�ിട നി��ാണം

1180. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ക�ള എ�്.എസ്, �ള��� എ�്.എസ്.എസ്, എ�ീ ��ക�െട

െക�ിട നി��ാണ �വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട���ാ�� �ക് �റ�  ഡിൈസ�  ലഭ�മാ��തി�ം സാേ�തിക അ�മതി

ലഭ�മാ��തി��� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െട�� നടപടിക� ���ീകരി�് എ�േ��് നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇല�ി�� വിഭാഗം ഓഫീ�ക�

1181. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിന് ക�രി�  അ�വദി� എ�ിക��ീവ്

എ�ജിനീയ�െട�ം അസി��് എ�ജിനീയ�െട�ം കാര�ാലയ��െട �വ��നം

ആരംഭി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

1182. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��് നട�� ���ിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ചടയമംഗലം-ചിേ�ലി-പാേ�ാട് േറാഡിെ� നിർ�ാണ ���ി നിർ�ിവ�ിരി�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബി വഴി�� ��ത േറാഡ് ���ി േവഗ�ിലാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

തീരേദശൈഹെവ

1183. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ആരംഭി��  'തീരേദശൈഹെവ'  �െട നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഇതിനായി ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

കരാ�കാ�െട ൈലസൻ�ക� ����തിന് നടപടി

1184. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടി�ികക� ന�കാ�തിെന�ടർ�് സർ�ാരിെ� െടൻഡ�ക� ബഹി�രി�ാൻ നിർ�ാണ

േമഖലകളി� �വ ർ�ി�� സ��ാ� കരാ�കാർ തീ�മാനെമ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ

�തിസ�ി പരിഹരി�വാൻ എ�് നടപടിയാണ് വ��് ൈകെ�ാ�ി��ത് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കരാ�കാ�െട ൈലസൻ�ക� ���ി ന���തി� ഏെത�ി�ം നിബ�നക� ഇേ�ാ� മാ�ി

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�ളിെല�ം േറാഡിെ� ഇ�ഭാഗ�ളിെല�ം കേ����

1185. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�ളിെല�ം േറാഡിെ� ഇ�ഭാഗ�ളിെല�ം

കേ����  ഒഴി�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�ം

ആയതിെ� �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡിെ� ഇ��റ�ളി��� �ലം കേ�റി ക�വട�ാപന��  നട�കേയാ മതി�

െക�ിമറ�കേയാ െച�വ�  സ�യം ഒഴി�േപാ��തിന് അതത് �േദശെ� ബ�െ��

െപാ�മരാമ�് ഓഫീസി� �മതലെ�� ഉേദ�ാഗ�� േനാ�ീസ് ന�കാ�േ�ാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം മ�ം നി��ാണ�ിന് തട�മായി നി���

കേ����  ഒഴി�ി��തിനായി ഒ� �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി��തി�ം നിയമവി��

�വ��നം നട��വ�െ�തിെര പിഴ �മ��തി�ം േകെസ���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളി�  വാഹന പാ��ി�ിന് ഏെത�ാം

േകാ��േറഷ�ക�, നഗരസഭക�, പ�ായ�ക� പാ��ി�് ഫീസ് ഈടാ���്; വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട വശ�ളി� നട�� അശാ�ീയ പാ��ി�് �ലം അപകട��

ഉ�ാ�� എ�തിനാ�  ആയത് നിയ�ി��തിന് എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?



െപാ�മരാമ�് ���ി നട��തി�� അ�മതി

1186. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ികൾ നട��തിന് അ�മതി ന���ത് എെ��ാം വ�വ�ക�

�കാരമാെണ�ം അവ�െട വിശദാംശം  (േരഖക�െട പക��ക�  സഹിതം)  എെ��ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് ഈ സ��ാ� ഇറ�ിയ ഉ��ക� എെ��ാം (പക��ക�

സഹിതം) എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�ര�ക�  �കാര�ം,  ��  ഉ�ര�ക�  �കാര�ം സം�ാന െപാ�മരാമ�്

���ികളിെല കാലതാമസം �ട�ി മ� ���ത���  നട�ിയതായി ഈ സ��ാ�

കാലയളവി� എ� േപ�െ�തിെര പരാതിക�ം ,അേന�ഷണ��ം ഉ�ായി എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിൽ എ� േപ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��ാമാ�േമാ;  ��സ��ാ�

കാലയളവി�  ഇ�രം െപാ�മരാമ� �വ��ന�മായി ബ�െ��� ��ാേരാപിതരായ

ഉേദ�ാഗ�� എ�െയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇതിൽ എ�േപ�െട േപരി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ; എ� േപ�

നിലവി�  സ��ീസി��്;  എ� െപ�ഷ�കാ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േജാലിക�മായി ബ�െ��് ഉ�ാ�� അവശി���

1187. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ്,  പാലം,  െക�ിടനി��ാണം �ട�ിയ െപാ�മരാമ�് േജാലിക�മായി ബ�െ��്

ഉ�ാ�� അവശി���ം മാലിന���ം അത� �ല� നി�് ശാ�ീയമായി നീ�ക�ം

സം�രി�ക�ം െച�ണെമ� െപാ�മരാമ�് മാന�ലിെല നി�േ�ശം പാലി�െ���ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ നി�േ�ശം പാലി�ാ�വ�െ�തിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

വ�കിട �ാ�ക�ം െക�ിട��ം വില�റ�് രജി�� െച��തിെനതിെര നടപടി



1188. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�കിട �ാ�ക�ം െക�ിട��ം �യവി�യം െച�േ�ാ�  വില�റ�് കാണി�്

രജി�� െച�് സ��ാരിന് വ� സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� രജിേ�ഷ�ക�  കെ��ി നടപടി സ�ീകരി��തിന് നിലവി��

സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  കെ��ിയി�െ��ം

അവ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

ആധാര��െട അധിക ��വില

1189. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാര��െട ��വില�ം രജിേ�ഷ� ഫീ�ം �റ�് കാണി�െവ�് ആേരാപി�് ഭീമമായ �ക

പിഴയായി അട�വാ� ആവശ�െ��് ജി�ാ രജി�ാ�മാ� �േഖന ജന���് േനാ�ീസ് അയ��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) പതി�ാ�ക�  പഴ��ളള ആധാര���് േപാ�ം അധിക ��വില �മ�ി റവന� റി�വറി

നടപടിക� ഉ�െ�െട�ളള നടപടിക� സ�ീകരി��ത് നീതീകരി�ാ��താേണാ;

(സി) 2010-�  സ��ാ�  െഫയ�വാല� നി�യി�തിന് ��് നട� ഇടപാ�ക��് ��വില

�റ�േപായി എ� േപരി�  നടപടി സ�ീകരി��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ; ഇത് �നപരിേശാധി�േമാ?

സബ്-ര��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഓ�ൈല� േസവന��

1190. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എസ്.ശർ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) '�തിയ കാലം �തിയ േസവനം' എ� ��ാവാക�ം ��നി��ി രജിേ�ഷ� വ��ി� ഈ സ��ാ�

�തിയ പരി�ാര�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓഫീ�ക� അഴിമതി രഹിതമാ��തിെ� ഭാഗമായി സബ്-രജി�ാ� ഓഫീ�കളി� ഏെത�ാം

േസവന���� ഫീസ് ആണ് ഇ-േപ�െമ�ായി സ�ീകരി��ത്;

(സി) െപാ�ജന���് ��ത�  സൗകര��ദമാ�� രീതിയി�  െഡബി�്,  െ�ഡി�് കാ��ക�



ഉപേയാഗി�് ഫീസ് അട�� ഇലേ�ാണിക് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സബ്-ര��ാ� ഓഫീ�കളിെല ഓ�ൈല� േസവന�� െപാ�ജന���് തട�രഹിതമായി

ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�ൈലനി� ആധാര��െട അ�� പക��്

1191. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആധാര��െട അ�� പക��് ഓ�ൈലനി� ലഭ�മാ��തി� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ൈലനി� ആധാര��െട പക��് ആവശ�െ���തിെ� നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) �മാണ��െട സാ��െ���ിയ പക��് ലഭി��തി�  ഇടനില�ാ�െട ഇടെപട�

അവസാനി�ി��തിന് നട�ിയ നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആധാര�� രജി�� െച��േതാെടാ�ം േപാ�വരവ് നട�ി കി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആധാരെമ��കാരി�  നി�ം പക��് വാ�ി ��ി�� രീതി നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആയത് അവസാനി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ി� ഓൺൈലൻ േസവനം

1192. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെട നി�ം �മി ൈകമാ�ം നട�ാനായി േകരള രജിേ�ഷ� ആ�ി� േഭദഗതി

െകാ�വരാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) രജിേ�ഷ� വ��ി� ഓൺൈലൻ േസവന���ായി ഉപേയാഗി�� പാേ�ജ് ഓഫ് എഫ�ീവ്

അ�ിനിേ�ഷ�  ഓഫ് രജിേ�ഷ�  േസാ�് െവയറിെല െമാഡ��  േമ�റ� കാര��ിനായി

പരി�രി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാതമംഗലം രജിേ�ഷ� േകാം��് നി��ാണം

1193. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് �തിയ രജിേ�ഷ�  േകാം��മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ിക� ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് നട�ിലാ��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകാം��് നി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� നി��ാണം

1194. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയി�കീഴ് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിെ� �തിയ െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െവ�� ൈലസ�സ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� േപ��് െവ�� ൈലസ�സ്

��തായി അ�വദി� ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�� ൈലസ�സ് അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െവ��  ൈലസ�സ്അ�വദി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�  സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ശബരി െറയി� പ�തി

1196. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി-എ�േമലി ശബരി െറയി� പ�തി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െറയി�േവ ൈലനിെ� അെല��െമ�് ���മാ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ�

�മിയാണ് ഏെ��േ��ി വരിക; ഇതി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് എ� �പ െചല� വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; ഇതി�� �ക

എ�െന കെ��ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) പ�തി നട�ി� സംബ�ി�് െറയി�േവ മ�ലയ�ിെ� നിലപാട് സം�ാന സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അത് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ശബരിമല തീ��ാടക��് �േയാജനം െച�ം വിധം എ�േമലി���് വിമാന�ാവളം

യാഥാ���മാകാനിരിേ�,  െറയി�േവ ൈല�  �ടി സാധ�മാ��തിേല�ായി എെ�ാെ�



നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി -എ�േമലി ശബരി െറയി�േവ പ�തി

1197. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� അ�മാലി  -എ�േമലി ശബരി െറയി�േവ പ�തി നിലവി�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പ�തി െചലവ് സം�ാന സ��ാ�  വഹി�ണെമ�് േക�സ��ാ�

അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഈ ആവശ��ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ� വിശദമാ�േമാ?

ക�മല െറയി�േവ േമ��ാല നി��ാണം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ക�മല െറയി�േവ േമ��ാല നി��ാണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�ിനാവശ�മായ �കെയ�െയ�് വ��മാ�േമാ; �ക ഏത് പ�തിയിലാണ്

വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല റയി�േവ േമ��ാല��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ���രം മാ�കേ��  റയി�േവ േമ��ാലം,  കായം�ളം-

തി�വ� േറാഡിെല കാ�നാട് റയി�േവ േമ��ാലം എ�ിവ�െട നി��ാണ�മായി ബ�െ��

നടപടി�മ��െട നിലവി�� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അതിേവഗ െറയി� പ�തി

1200. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് നട�ിലാ�� അതിേവഗ െറയി�  പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

അതിേവഗ െറയി�േവ പാത

1201. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതിേവഗ െറയി�േവ പാത�് േക� സ��ാ�  തത��ി�  അംഗീകാരം ന�കിയ

സാഹചര��ി�  ഈ പ�തി�ായി വാ� ലഭ�മാ�വാ�  ഏെത�ി�ം വിേദശ ബാ�ക�/

ഏജ�സിക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പാത�െട ആകാശ സ�െ��ം േ�ാ�ി��  സ�െ��ം ���ിയായി�േ�ാ;

അൈല�്െമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ�  അംഗീകരി� പ�തി �കാരം തി�വന��രം �ത�  കാസ�േഗാഡ് വെര എ�

േ�ാ�കളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(ഡി) എ�േ��് ��ത പ�തി�െട പണി ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�ാാണ് �തീ�ി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

അ�മാലി-എ�േമലി ശബരിപാത

1202. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1997-98െല േക� െറയി�െവ ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� അ�മാലി-എ�േമലി ശബരിപാത�െട

നിലവിെല നി��ാണ �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട െചലവ് നിലവി� എ� േകാടി �പയാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പാത നട�ിലാ�ണെമ�ി�  സം�ാന സ��ാ�  പ�തി െചലവ് വഹി�ണെമ�്

കാണി�് േക� സ��ാ� ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിേ��� സം�ാന നിലപാട്

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ശബരി പാത യാഥാ���മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

രാജ�റാണി എ�്��് എ�ിേ��� �ലം

1203. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി�  നി�ം �റെ��� രാജ�റാണി എ�്��് ��േ�തി�  നി�ം വ�ത��മായി

െകാ�േവളിയി� യാ� അവസാനി�ി�� കാര�ം സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ക�ാൻസർ േരാഗിക��ട�ം നിരവധി യാ��ാർ�് ഈ മാ�ം ��ി���ാ��തിനാ�,

രാജ�റാണി എ�്��് എ�ിേ��� �ലം ��േ��േപാെല തി�വന��രം െസ��ലിേല�്

തെ� മാ�� കാര��ി� ഇടെപടാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ�പഥം എ� േപരി� ക�ാ�്

1204. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. േജായി

,, എം. രാജേഗാപാല� : 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�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ാ�ി� ഏെത�ാം വിഷയ�ളാണ് െെകകാര�ം െച�െത�ം ��ിക��ായി �ാ�ക�

നയി�ത് ആെരാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളി� പഠി�� ശാ�തത��� ആഴ�ി� മന�ിലാ��തി�ം ശാ�േമഖലയിെല ഗേവഷണ

സാധ�തക�  േബാധ�െ���തി�ം ��ത ക�ാ�് ��ിക��് എ�കാരമാണ്

സാഹായകമായി��ത്; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ആ�നിക ശാേ�ാപകരണ��ം ക�പിടി���ം സാ�ഹ��േരാഗതി�ായി എ�െന

ഉപേയാഗെ���ാെമ�് വിദ�ാ��ികെള മന�ിലാ�ിെ�ാ���തിനായി ഇ�േപാ��

ശാ�േമളക� �ട��ം സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. ��ി� ഇനീഷ�ലിെ� വികസിത �പം േരഖെ���ാ� നടപടി

1205. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  ��ി�  േപരിെ� �െട�� ഇനീഷ�ലിെ� വികസിത �പം

എ���തി�� േകാളമി�ാ�ത് വിദ�ാ��ിക��് �യാസം ��ി��െവ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇനീഷ�ലിെ� വികസിത �പം േരഖെ����തിന് നിലവി�� മാ��െമെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1206. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി 5േകാടി, 3േകാടി, 1േകാടി എ�ി�െന

ഭരണാ�മതി ന�കി പണി���ീകരി��തിനായി ഏെത�ാം എസ്.പി.വി.കെളയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ആെക എ� ��ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�ം ഇതി�

പണി �ട�വാ�  കഴി�ി��ത് എ� ��ക��ാെണ�ം ഇതിേനാടകം തെ� പണി

���ീകരി�വാ� കഴി�ി��ത് എ� ��ക��ാെണ��� വിവര�� ന��േമാ;

(സി) നാളി�വെര പണി ആരംഭി�വാ�  കഴിയാ� ��ക�െട വ��് പി.ഡ��.ഡി.െയ

ഏ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1207. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി  3  േകാടി �പ�െട പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ന�ിയ എറണാ�ളം ജി�യിെല ��ക� ഏെത�ാെമ�് നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ി�  വ��മാ�ാേമാ;  ��ത ��കളിെല നിർ�ാണ ���ിക�െട

നിജ�ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2.03.2019-െല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ(എം)വ��ിെ�  836/2019  ന��  ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി ലഭി� െചാ�ര ഗവ.  എ�്.എസ്.എസിെ� നി��ാണ ���ിക��ായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമായ േ�ജ�് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�� ഏജ�സി

ഏെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�വികസന��

1208. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി ചാല�ടി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�വികസന���ാണ് നടപടി സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാരാ� നിലവാര�� ൈഹ�ളായി ഉയ���തിനായി െതരെ���ി�� ചാല�ടി

ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്. േകാ�ൗ�ി� �വ��ി�വ�� എ�.പി. വിഭാഗം, വി.എ�്.എസ്.സി.

വിഭാഗം, ടി.ടി.ഐ. വിഭാഗ���് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനായി ഫ�് അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണ�� മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി



1209. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി �കാരം മണ��  മ�ല�ി�  ഏെത�ാം

��കളിലാണ് െക�ിട നി��ാണം �േരാഗമി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  നി��ാണ

�വ��ന�� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) മണ��  മ�ല�ിെല ��േ�രി ഗവ�െമ�് ഹയ�െസ��റി �ളിെല െക�ിട നി��ാണം

കരാ�കാരെ� വീ��ലം നില�തിനാ�  കരാ�കാരെന മാ�ി െക�ിടനി��ാണം �നരാരംഭി�ാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പര��, ചിറ�ര സ് ��ക�െട ���ി

1210. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭൗതിക സൗകര��� െമ�െ����തിന് േവ�ി ത�ാറാ�ിയ ര�ാമെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

�ീമി�  ഉ�െ��ി�� പര��  ജി.എ�്.എസ്.എസ്.െ� ഡി.പി.ആ�. കി�ബി അംഗീകരി�്

എസ്.പി.വി.യായി ഇ�െകലിെന �മതലെ���ിയി�ം നാളി�വെര നി��ാണ �വ��ന��

ആരംഭി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��ാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് തട��� എെ��ി�ം ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടിക�

ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അവ എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��� മ�ല�ി� ��ത �ീമി� ഉ�െ��ി�� ചിറ�ര ജി.എ�്.എസ്.െ� ഡി.പി.ആ�.

ഇതിനകം കി�്േകാ കി�ബി�് സമ��ി�ി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�  കി�ബി അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല വിദ�ാലയ���് �തിയ െക�ിട��

1211. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിദ�ാലയ���ാണ് ഇൗ സ��ാരിെ�

കാല�് �തിയ െക�ിട�� നി��ി��തി�ളള ഭരണാ�മതി ലഭി�െത�ം അവ�െട നി��ാണ

�േരാഗതി�ം ഉ�െ��� വിശദമായ ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ി�  ഉ�െ���ി ��് േകാടി �പ�െട�ം  1  േകാടി

�പ�െട�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളള ��ത മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��െട നി��ാണ ���ി

നട��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�ം ആയതിെ� നി��ാണ

�േരാഗതി എവിെടവെരയാെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷ�ിന് ��ായി എ�ാ നി��ാണ �വർ�ിക�ം ���ീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദീകരി�േമാ?



െപാ�വിദ�ഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

1212. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി  3  േകാടി �പ വീതം ന��� പ�തി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല ന�കിയി��ത് ഏത് ഏജ�സി�ാണ്; എ� ��ക��്

ഇതിേനാടകം �ക അ�വദി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്;  ��ത ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഉ�രവി�  ഉ�െ��ി�� എ� ��ക�െട െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�ി��്;  നി��ാണം

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ; അ�� അ�ാദമിക് വ�ഷം ആരംഭി��തി� ��പ്

െക�ിടനി��ാണം ആരംഭി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1213. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി അ�വദി�ി��

��ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട നി��ാണം ഏെത�ാം ഏജ�സിക��ാണ് (എസ്.പി.വി.) ന�കിയി��ത്;

ഇവ�െട �േരാഗതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര ഇതി� �രിപ�ം ��ക�േട�ം നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�ി�ിെ��� വിവരം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) 2020  ഡിസംബർ  31-ന് �ൻെപ�ി�ം ��ത ��ക�െട ���ി ���ീകരി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമാ�� അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1214. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� വാ�നാട് ജി.എ�്.എസ്.എസ്.,  ��റ

വി.എ�്.എസ്.എസ്.  എ�ീ ��കളി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമാ�� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് എ� �ക െചലവഴി��തിന് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��; വ��മാ�േമാ;



(ബി) എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ഉ�രവ് ന�കിയത്;

(സി) ��ത ���ി�െട നി��ഹണ�മതല ആ��ാെണ�ം ആയതിെ� �േരാഗതി എ�ാെണ�ം

െവളിെ���േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ശാ�ീകരണ യ�ം

1215. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ശാ�ീകരണ യ��ിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� 5 േകാടി, 3 േകാടി, 1 േകാടി

പ�തികളിൽ ഉ�െ�� മി� വിദ�ാലയ�ളി�ം ഇ�വെര ഒ� ���ി�ം ആരംഭി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ് ��കളിൽ എ��ം േവഗം ���ി ആരംഭി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഖ�ാപി� ��് പ�തികളിലായി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  നി�്  12  ��ക�  ഉ�െ��ി�ം

അതി� ഒരിട�് മാ�മാണ് ���ി ആരംഭി�െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ബാ�ി�� �ല�ളി� ���ി ആരംഭി�വാൻ സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ��ത ��കളിൽ നടപടി�മം �ർ�ീകരി�് ���ി എ�്

�ട�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

1216. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം

വികസി�ി��േതാെടാ�ം പഠന-േബാധന നിലവാരം ഉയ���തിന് ല��മി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� ൈകവരി� േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ�േബാധ�ം ��ിചി��ം ഉണ��� തര�ി�ം ഓേരാ������ വ�ത��േശഷി

വള���തിേല�ം ഒരാ�ം പാ�ശ�വ��രി�െ�ടാെത�ം വിദ�ാഭ�ാസ �വ��നം ഉയ��ാ�

നട�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ടാല�് ലാബ് പരിപാടി �ാവ��ികമായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ിക��് ശാരീരികമാ�ം മാനസികമാ�ം �തേമ��ി�� ശി�ാ നടപടിക�  സ��ാ�

ഉ�രവ് �കാരം വില�ിയി�െ��ി�ം മിക� റിസ��് ��ി��തി�ം അ�ട�ം

ൈകവരി��തി�ം എ� േപരി� മി� സ�കാര� ��ക�ം �േത�കി�് അ� എ�ഡഡ് ��ക�



�ാ�ത ശി�ാ രീതിക�  �ട�� കാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇത്

അവസാനി�ി�ാ� ശ�മായ നടപടിെയ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി

1217. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ഞ�ിെ� ഭാഗമായി ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�് േകാടി �പ െചലവ് വ�� പ�തി�െട കീഴി�  ഇതിനകം എ� ��ക�

���ിയാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ ��് േകാടി �പ,  ര�് േകാടി �പ എ�ി�െന െചലവ് വ��

വിഭാഗ�ളി� എ� ��ക�െട നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ഏെ���ി��െത�ം അതി�

എ� ��ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തി� കരാ�കാ�െട ഭാഗ�് വീ� ഉ�ാ��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വിദ�ാലയ�െള മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തിയി� കരാ�കാ�െട വീ� �ലം പാതിവഴിയി�

ഉേപ�ി� ���ിക�  ���ിയാ��തിന് ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം എ�ാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട അ�ാദമിക മികവ്

1218. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി.െക.�ശാ�്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാലയ��െട അ�ാദമിക

മികവ് െമ�െ���വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� അ��യന വ�ഷ�ി�  ഉ�ായ�േപാെല െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  �േവശനം േന��

��ിക�െട എ��ി� �ട��ം വ��നവ് വ���തിന് എെ��ാം ഊ��ിത നടപടികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



വിദ�ാലയ���് ചല�് ഫ�്

1219. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ���് ചല�് ഫ�് ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം ഏെതാെ� ��ക��ാണ് ചല�് ഫ�് ഉപേയാഗി�്

െക�ിടം അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പരമാവധി എ� �പ വെര�� ധന സഹായമാണ് ചല�് ഫ�ി�െട ലഭ�മാ��െത�

അറിയി�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. കാ�ഡിെല െത�ക� തി��ി ന���തി�� നടപടി�മ��

1220. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി. കാ�ഡിെല വിവിധ െത�ക� തി��ി ന���തി�� നടപടി�മ��

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജനന സ��ിഫി��ക� ഇ�ാ�വ�െട അേപ�കളി� ജനന തീയതി തി��ി ന���തി��

മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജനന തീയതി ഉ�െ�െട വിവിധ െത�ക�  തി��ി ന���തി�� നടപടി�മ��

ല�കരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

എസ്.എസ്.എൽ.സി., ഹയ� െസ��റി െപാ� പരീ�ക�െട നട�ി�്

1221. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എൽ.സി., ഹയ� െസ��റി െപാ� പരീ�ക� ഒ�മി�് നട�ാൻ

സ��ാ� തീ�മാനി�ാനിടയായ സാഹചര�ം, പരീ��് േവ�ി ഒ��ിയ സംവിധാന�� എ�ിവ

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വളെര �ധാനെ�� ര�് െപാ�പരീ�ക�,  39 ��ികെള ഒേര �ാസ് �റിയിലി��ി വ�ത��

സമയൈദ�ഘ��� ര�് പരീ�ക� ഒ�മി�് നട��ത് ��ിക�െട ഏകാ�തേയ�ം, മാനസിക

നിലേയ�ം േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) േ�ാ� േകരള വഴി രജി�� െച� ൈ�വ�് രജിേ�ഷൻ വിദ�ാ��ിക�ം, റ�ല� വിദ�ാ��ിക�ം

എ�ാമായി ആയിര�ിലധികംേപ�  മി� വിദ�ാലയ�ളി�ം പരീ� എ��േ�ാ�  ഇതി��

സൗകര�ം ഉറ�വ���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?



ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

1222. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈ�മറി ��കളിെല �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ��തി�� പ�തി �കാരം െഷാ���

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��കളാണ് െതരെ���െ��ി��ത് എ�ം ഓേരാ �ളിേല�ം

എെ��ാം ഉപകരണ�ളാണ് ന���ത് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െഷാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം ��  ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെത േപായി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

�� വിേനാദയാ�ാ സംഘ���് നിയമാവലി

1223. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം ��  ��ിക�മായി വിേനാദയാ��് േപാ��

വാഹന�� നിരവധി നിയമലംഘന�� നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െവ�ാ� വിദ�ാധിരാജ ഹയ�െസ��റി �ളി� നി�ം വിേനാദയാ��് േപാ�വാ� ത�ാറായ

വാഹന�� അകടകരമായ രീതിയി� �� വള�ി� ഓടി��തിെ� �ശ�ം സ�ഹമാധ�മ�� വഴി

�ചരി� സാഹചര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  അധി�ത�െട ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ാ�� അലംഭാവം അപകട���്

കാരണമാ�െമ�തിനാ�  അവെര�ടി ഇ�ാര��ി�  ഉ�രവാദികളാ��തിനായി ��

വിേനാദയാ�ാ സംഘ���് നിയമാവലി ഉ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ� �� െക�ിട��െട ഫി�്നസ്

1224. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� �� െക�ിട���് ഫി�്നസ് ന���ത് സംബ�ി�് വ��മായ

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാരായ അസി��് എ�ിനീയ�മാ�, ഓഫീസ�മാ�  എ�ിവ�

വിശദമായി പരിേശാധി�ാെതയാണ് സ��ാ�  ��ക��് ഫി�്നസ് സ��ിഫി��്

ന�കാ�ളളെത� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ���ാ�  ബേ�രി സ�വജന ഗവ�െമ�് �ളി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�േയാ

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ�േയാ ഉേദ�ാഗ�� ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് പരിേശാധന�ായി ��

സ��ശി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരിേശാധി�ാെത ഫി�്നസ് സ��ിഫി��്ന�കിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി



സ�ീകരി�വാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ബ�െ�� െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ�േരാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ി�മസ് പരീ��െട സമയ�മം

1225. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല �ി�മസ് പരീ��െട സമയ�മം മാ�ി നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാ�ം മലേയാര ജി�കളി�  യഥാസമയം വാഹനം ലഭി�് രാ�ിയാ��തിന് ��്

��ിക��് വീ�ിെല�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിെയ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� പരീ�ാ സമയ�മ�ി� വ��ിയ മാ�ം �നഃപരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ� ഫ�ി� നി�ം ഭരണാ�മതി

1226. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ�

ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ാംെപായി�  ഗവ.  ഹയ�  െസ��ഡറി ��,

വലിയമാടാവ് ഗവ�െമ�് �.പി.  �� എ�ിവിട�ളിെല ���ിക�െട നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളിെല ���ിക�െട ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ�ാെ� നടപടി�മ�ളാണ്

ഉ�െത�ം ആയത് എ�് ���ീകരി�ാ� ആ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� ഉ�ഭ�ണ�ി�� സാധന�� വാ��തിന് ജി.എസ്.�ി. അംഗീകാര�� ബി�ക�

േവണെമ� വ�വ�

1227. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  ഉ�ഭ�ണ�ി�� സാധന��  വാ��തിന് ജി.എസ്.�ി.  അംഗീകാര��

ബി�ക�  േവണെമ� വ�വ� �ാമ�േദശ�ളി�� ��കളിെല �ധാനാധ�ാപകെര

വിഷമി�ി��താ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ം ൈകയിെല പണം െകാ�് ��ിക��് വാ�ി ന�കിയ ഭ�ണ സാധന��െട �ക

തിരിെക ലഭി�ാെത അധ�ാപക�  വിഷമി�� കാര�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  ആയതിേ��  സ��ാ�  തല�ി�  എ�� തീ�മാനം

എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;



(സി) സം�ാനെ� �ഷറികളി�  ജി.എസ്.�ി.  ഇ�ാെത�� ബി�ക�  മാറി ന���ിെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ധനവ��മായി �ടിയാേലാചി�് ഇതിേ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ േമധാവിക�െട കാര��മത ഉറ�വ���തിന് നടപടി

1228. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ േമധാവിക��് ഭരണ നി��ഹണ�ി�  േവ�� കാര��മതയി�ാ�ത്

കാരണം പലേ�ാ�ം പരാതിക� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ധാനാധ�ാപക��ം �ി�സി��മാ��ം ആ�നിക നിലവാര�ി��

മാേനെ��് െ�യിനിംഗ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �� സമയ�് പാ�് കടിേയ�് ഷഹല െഷറി� എ� ��ി മരണെ��തിെ� പ�ാ�ല�ി�

െപാ�വിദ�ാലയ േമധാവിക�െട കാര��മത ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�വ�� ��ക�ത�

നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

വിദ�ാലയ�ളിെല കൗ�സിലിംഗ് ��ക�

1229. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക� മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായ നിരവധി ���� േനരി�� വിദ�ാഭ�ാസ കാല�്

കൗൺസിലർമാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ാ�  പല ��കളി�ം മതിയായ സൗകര����

കൗ�സിലിംഗ് ��ക� ഇെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മതിയായ സൗകര��േളാ� �ടിയ കൗ�സിലിംഗ് ��ക�  അ�വദി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അധ�ാപക ര�ാകർ� സമിതിക�െട �വർ�നം

1230. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അധ�ാപക ര�ാകർ� സമിതിക�െട �വർ�നം

കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� സമ�മായ �േ���ളിൽ �ിയാ�കമായി

ഇടെപ��തിന് അധ�ാപക ര�ാകർ� സമിതി അംഗ�െള �ാ�രാ�ാൻ പരിശീലന

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട അഭ�ദയകാം�ികളിൽ നി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട

പി.�ി.എ. അ�ൗ�ിേല�് സംഭാവന പണമായി സ�ീകരി�വാൻ അ�മതി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ിൽ



ഇ�ര�ിൽ പണം സ�ീകരി�വാ�ം ചിലവഴി�വാ��� വ��മായ ച���ം

മാർ�നിർേ�ശ��ം നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ര�ിതത��ം പരിസര �ചീകരണ�ം

1231. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ര�ിതത��ം പരിസര �ചീകരണ�ം

ഉറ�ാ��തിന് സ��ാ� മാ�� നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ പാലി�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി��തി�ളള സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െഷഹല െഷറി�  എ� അ�ാം �ാസ് വിദ�ാ��ിനി �ാസ് �റിയി�  പാ�കടിേയ�് മരി�

വയനാട് ���ാ� ബേ�രി ഗവഃ സ��ജന വി.എ�്.എസ്.എസ്-� ��ിക�െട �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ��തി�  അധി�ത�െട ഭാഗ�് വീ� ഉ�ായി�േ�ാ എ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാ��ി �േവശന�ിെല വ��നവ്

1232. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ഇടെപട�  �ലം സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��  െമ�െ��തിെ�

ഫലമായി കഴി� അധ�യന വ�ഷ�ളി�  വിദ�ാ��ി �േവശന�ി��ായ വ��നവിെ�

കണ�ക� ന�കാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി��െട കണ�് �േത�കം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന��

1233. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, സി.���

,, എം. നൗഷാദ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന��  സ�ീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� ല���� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) മിക� ൈജവ ൈവവിധ� പാർ�ക� സ�ീകരി�� വിദ�ാലയ���് സർ�ാർ എെ��ി�ം

േ�ാ�ാഹനം ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന���് ൈജവൈവവിധ� ഉദ�ാന നിർ�ാണ�ി�ം പരിേപാഷണ�ി�ം

പ�ാളികളാ��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ലപരിമിതി ഉ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ൈജവൈവവിധ� പാർ�ക�  എ�കാരം

നിർ�ി�ണെമ�ാണ് നിർേ�ശി�ി��ത്; വിശദീകരി�േമാ?

ൈഹെടക് �ാസ് �റിക�

1234. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാസ് �റിക� ൈഹെടക് ആ�ി മാ�� പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാന�് എ� �ാ�്

�റിക� ൈഹെടക് ആ�ി മാ�ി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ� �ാ�് �റിക� ൈഹെടക് ആ�ി മാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ മ� �ധാന വികസന �വ��ന��

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല ൈക�്പ�തി

1235. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�്പ�തി �കാരം േകാ�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ഇനി�ം �ാ��് �ാസ്

�ം ഉപകരണ�� ലഭ�മാ�ാ��ത്;

(ബി) ��ത ��ക���ടി ഇവ ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��കളിെല അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1236. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

��ക��ാണ് അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി �ക അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര� വികസനം ഇനി ഏെത�ാം ��കൾ�് ലഭ�മാ�ാ�െ��ാണ്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡയറ�� റിേ�ാ��് ന�കിയി��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി �ക അ�വദി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?



�വാ��ഴ മ�ല�ിെല ചാ�മ�ം �ളിെ� നവീകരണം

1237. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മികവിെ� േക��ളാ��തിന് തിരെ��� സ��ാ�

��ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ക�െട നവീകരണ �മതല ഏത് ഏജ�സി�ാെണ�ം അതിെ� കാലാവധി

എ�വെരയാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വാ��ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ചാ�മ�ം �ളിെ� നവീകരണ േജാലിക�

ആരംഭി��തിെല കാലതാമസം എ�ാെണ�ം എേ�ാ�  ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�ം

അറിയി�ാേമാ?

��ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1238. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി ���്നാട്

നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ഏെത�ാം ��ക��് എ� �പ അ�വദി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനാ��് മ�വ�� �ളിെ� അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനായി ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�ിന്

ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��ാപക�െട ശാ�ീകരണം

1239. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല അ��ാപക�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ��ാപക�െട കാര��മത െമ�െ����തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��ാപക�െട കാര��മത േമാണി��  െച��തിന് നിലവി�  എെ�ാെ�

സംവിധാന��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�ളിെല േമാണി�� സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട ��ിപരമായ കഴി�ക� വികസി�ി��തി�� മാ����



1240. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ��ിക�െട ഭാഷാപര�ം ഗണിതപര�ം ശാ�പര�ം ഉ�െ�െട

��ിപരമായ കഴി�ക�  വികസി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പരിപാടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാസി�ം ഒ� വിദ�ാ��ി ആ��ിേ�� ഭാഷാപര�ം ഗണിതപര�മായ േശഷി

േനടിെയ��� എ�റ�വ���തിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  അവലംബി��

മാ���� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം മാ���� അവേലാകനം െച�് ന�നതക� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ിക�െട പഠനസമയം അഥവാ അ��ാപക-വിദ�ാ��ി ആശയ വിനിമയ സമയം 200 ���ി

ദിവസം അഥവാ  1000  മണി�റായി ഉറ�വ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

മ��ി േ�ഡ് േല�ണിംഗ് െസ��

1241. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� എം.ജി.എ�.സി.(മ��ി േ�ഡ് േല�ണിംഗ് െസ��) �വ��ി��െ��്

ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ളം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� �െറ മാസ�ളായി ��ത ജീവന�ാ��് ശ�ളം കി��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ� മാസെ� �ടി�ിക ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;വിശദവിവരം

ന�ാേമാ?

മാതമംഗലം ഗവ�െമ�് എ�.പി �� െക�ിട നി��ാണം

1242. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല മാതമംഗലം ഗവ�െമ�് എ�.പി.  ��  െക�ിട നി��ാണ�ിെ�

നിലവിെല അവ� എെ��് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ��ത നി��ാണം ���ീകരി�ാ� കാലതാമസം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി�് െക�ിട നി��ാണ ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി�ാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് അ�വദി�ി�� പ�തിക�

1243. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് വിവിധ പ�തികളി�െട അ�വദി�ി�� ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഏെതാെ� ���ിയാ�ിെയ�ം അവേശഷി��വ�െട നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ി� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ��ക�

1244. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഒ��  മ�ല�ിെല െതരെ���െ�� ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തി�േവ�ി�ളള നി��ാണ���ിക�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ��ക�െട വികസനം

1245. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വിവിധ ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി 3 േകാടി

�പ അ�വദി�െ��ക�ം ഇ�െക�-െന എസ്.പി.വി.  ആയി �മതലെ���ിയി���മായ

���ിക� ഇനി�ം ആരംഭി�ാ� സാധി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി സമയബ�ിതമായി നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി��തിന് സ��ാ�

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത� വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�രയിെല ��കളിെല പ�തിക�

1246. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ിലാ�ിയ�ം വിവിധ

പ�തികളി�  ഉ�െ���ി വിവിധ ��ക�െട ഉ�മന�ിനായി അ�വദി��ം

വിനിേയാഗി��മായ �ക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1247. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ഈ

സാ��ിക വർഷം വകയി��ിയി�� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) േവ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്

വിവിധ ഫ�ക�  ഉപേയാഗി�് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി അ�വദി�

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ?

'എ�.എസ്.ക�. എഫ്.' േഫാ�മാ�്

1248. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��ഡറി േകാ�ക�  എ�.എസ്.ക�.എഫ്.  േഫാ�മാ�ിേല�്

മാ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസെ� �റി�� ആശ�ക�  പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ഡഡ് േമഖലയി�ം ��ത പ�തി നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�േ�ാ�  െവാേ�ഷണ�  ടീ��, െവാേ�ഷണ�  ഇ����, ലാബ്

അസി��് എ�ീ ത�ികകളിെല േജാലിഭാരം �മീകരി�ാ�  വ�വ���ാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിെല പ�തി നിർവഹണം

1249. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം കി�ബിയി�  നി�ം  3  േകാടി �പ അ�വദി� കാ�ി�ളം,

െവ���,  പനമരം എ�ീ ഹയ�  െസ��റി ��ക�െട പ�തി നി��ഹണം സംബ�ി�

നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ി�െ��ി�  െട��  എ�� ക�നി�െട വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



െപാ� വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1250. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െപാ�

വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എ� �ക അ�വദി�െവ�ം ഏെത�ാം

വിദ�ാലയ���ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഫ�ി� നി�മാണ് �ക അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ��കളിെല ���ി�െട �േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ?

എ�ഡഡ് �� നവീകരണ�ിനാ�� ചല�് ഫ�്

1251. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��ക�െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളള ചല�് ഫ�് �കാരം

സം�ാന�് എ� ��ക��് ധനസഹായം ന�കിെയ�ം എ� �കയാണ്

അ�വദി�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ��ത ഫ�് അ�വദി�െത�ം എ� �ക

അ�വദി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ?

വിള�ർ ൈഹ�� െക�ിട നിർ�ാണം

T 1252.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020-െല ബജ�ിൽ �ക വകയി��ിയി�� വിള�ർ ൈഹ��  െക�ിട നിർ�ാണ

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േരാഷ് നി പ�തി

1253. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി�ായി നട�ാ�ി വ��

േരാഷ് നി പ�തി തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെത�ാം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

നട�ാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?



ഒ��ാലം മ�ല�ിെല ���ിക�

1254. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ�ാണ് ആരംഭി�െത�ം,  എ�് ���ികരി�ാ�  കഴി�ം എ�ം

വിശദീകരി�ാേമാ?

��ക� മികവിെ� േക���

1255. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി വഴി�ം അ�ാെത�ം സം�ാനെ� ��ക�  മികവിെ� േക��ളാ��തി�ം

��കളിെല ഭൗതിക സാഹചര���  െമ�െ����തി�ം ആയി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഉ�െ�� ��ക�െട എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആെക എ� ��ക�െട നി��ാണ ���ിക�  ���ീകരി�;  എ� എ�ം ആരംഭി�;

വ��മാ�ാേമാ?

നീ���ള നി��ാണം

1256. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ� നീ���ളം എ� പ�തി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  നീ���ളനി��ാണ�ിന് ഏ� �ളിെനയാണ്

െതരെ���ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീ���ള നി��ാണ�ിനാ�ളള ഡി.പി.ആ� ���ിയാ��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ����ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ� ഫ�്

1257. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2019-20 സാ��ികവ�ഷം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് സം�ാനെ�

ഏെത�ാം ��ക� നവീകരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആെക എ� �കയാണ് ഇതിനായി മാ�ി െവ�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നബാ�ഡിെ� പ�തി �കാരം അ�വദി� �കയി� പ�തി�് േശഷ�� നീ�ിയി�� �ക

1258. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചളാരി െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി വിഭാഗം െക�ിട നി��ാണ�ിനായി നബാ�ഡിെ�

ധനസഹായ പ�തി �കാരം അ�വദി� �കയി� െക�ിട നി��ാണം കഴി� നീ�ിയി�� �ക

��ത �ളിന് ആവശ�മായ സൗകര��� െച��തിന് അ�വദി��തിന് �� �ി�സി��

ന�കിയ അേപ� ബ�െ�� വിഭാഗ�� ത�ാറാ�ിയ എ�ിേമ�് സഹിതം ��ി�റം വി എ�്

എസ് ഇ േമഖലാ ഓഫീസി� നി�് അസി��് ഡയറ�� �േഖന െപാതവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���

19.12.2019-െല എ3-1209 ക�് �കാരം സമ��ി�ി��േവാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ലം എം.എ�.എ.  െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���് നിേവദനം

സമ��ി�ി��േവാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി ഫയ� ന�� സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ െക�ിട�ിന് ആവശ�മായ സൗകര��� ഒ���തിന് നടപടിക� ത�രിതെ���ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസനിലവാരം ഉയ���തി�� നടപടിക�

1259. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അ��ാപന നിലവാരം ഉയ���തി�േവ�ി

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

(ബി) അടി�ാനസൗകര���  െമ�െ���ി�ം,  �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�ാ�ി�ം

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  സ��ാ�  നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�െയ�ം,  2016-�

േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ഓേരാ �ാ�കളി�ം ഉ�ായി�� വ��നവ് എ�െയ�ം വ�ഷം

തിരി� വ��മാ�ാേമാ?

�� പാഠ�പ�തി�െട�ം പാഠ��ക��െട�ം പരി�രണം

1260. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� ഒ� �ത�  പ�� വെര�� ��  പാഠ�പ�തി�ം പാഠ��ക��ം

സമ�മായി പരി�രി�ാ�  50-� ��  കരി�ലം �ിയറിംഗ് ക�ി�ി തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ കരി�ലം ക�ി�ി�െട ��ത തീ�മാന�ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക� �േയാജനെ���ി�� പഠനം ശ�ിെ����തി�ം

ൈന�ണ�േശഷി വികസന�ിന് അ�േയാജ�മായ െതാഴി�  പഠനം നട�ാ��തി�ം

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��തായി �സി�ീകരി�� പാഠ��ക�ളി� ക�.ആ�. േകാഡ് പതി�ി�ാ�ം വിവിധ ഡിജി��

റിേസാ�ക�മായി ബ�ി�ി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

പാഠ�പ�തിയി� ഭരണഘടനാപഠനം ഉ�െ����തിന് നടപടി

T 1261.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� ഭരണഘടന സംര�ി�െ�േട�താെണ� െപാ�േബാധം വള��ിെയ���തിന്

��  -  േകാേളജ് അസം�ികളി�  ഭരണഘടന�െട ആ�ഖം വായി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭരണഘടന,  ഭരണഘടനാ �ല���, ഭരണഘടന�െട �ാേയാഗികത എ�ിവ സംബ�ി�്

വിദ�ാ��ിക��് അറിവ് ന��തിന് ഭരണഘടനാപഠനം പാഠ�പ�തിയി�

ഉ�െ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ീ-�� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

1262. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ-��  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല ശാ�ീകരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ീ-��  അ��ാപക�െട േസവന-േവതന വ�വ�ക�  െമ�െ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(സി) സ��ാ�  അംഗീ�ത �ീ-ൈ�മറി അ��ാപികമാ�െട�ം ആയമാ�െട�ം ഓണേററിയം

വ��ി�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീ-��  പഠനം െമ�െ����തി�േവ� പാഠ�പ�തി ച��ട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ീ-��  വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തി�� പ�തി നിലവി�� അംഗനവാടികെള�ം

�ീ-ൈ�മറി സംവിധാനെ��ം ഉ�െ���ിയാേണാ ത�ാറാ�ിയി��െത�ം അതിനായി

സ�ീകരി�� രീതിക�ം നടപടിക�ം സംബ�ി� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ-ൈ�മറി വിഭാഗമി�ാ� ��ക�

1263. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് �ീ-ൈ�മറി വിഭാഗമി�ാ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��ക�േ�ാ;എ�ിൽ

അവ�െട ജി�ാടി�ാന�ി�� വിവര�� നൽകാേമാ?

�ീ-െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം

1264. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ-െെ�മറി അ��ാപക�െട�ം ആയമാ�െട�ം ����  പഠി��തി�ം,

േസവന-േവതനവ�വ�ക�  പരി�രി��തി�മായി സ��ാ�  ��ിരാമ�  ക�ീഷെന

നിയമി�ത് എേ�ാഴാണ്;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� കാലാവധി,  പഠനവിഷയ��, �വ��ന�േരാഗതി എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ-െെ�മറി അ��ാപക��ം ആയമാ��ം  2015െല ശ�ള��ീഷ�  �പാ�ശ �കാര��

ആ��ല��� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ീ-െെ�മറി ��കളി�  ഉ�ഭ�ണപ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  പ�തി നട�ിലാ�ിയ എ�

െെ�മറി ��ക��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ-െെ�മറി ��കളി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ് വ�ത�ാസമി�ാെത ��കവിതരണ�ി��

തീ�മാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.പി.എസ്.എ. അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം

1265. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 അധ�യന വ�ഷ�ി� 23.04.2003-െല സ.ഉ.(എം.എസ്.)നം.94/2003/െപാ.വി.

ഉ�രവ് �കാരം തി�വന��രം ജി�യി� എ�.പി.എസ്.എ. അ�� ജി�ാ �ലംമാ��ിനായി



അേപ�ി� അധ�ാപക��ാ��ം �ലം മാ�ം ന�കാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�.  േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ�  09.12.2019-െല ഒ.എ.1079/2019

ഉ�രവി�  �കാരം എ�.പി.എസ്.എ.  അ��  ജി�ാ �ലം മാ�ം ൈ�ബ�/ഹി�േ�ഷ�

��കളി�  അടിയ�രമായി ന��വാ�  തി�വന��രം ഡി.ഡി.ഇ.േയാട് നി�േ�ശി�ി�ം

നാളി�വെര യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ാതി���് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 28.12.2019-െല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�്1/352/2019  ഉ�രവ�സരി�് ��ത

േകാടതി ഉ�രവിേ�� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�വാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഡി.ഡി.ഇ.േയാട്

ആവശ�െ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കഴി� നിയമസഭാ സേ�ളന�ി� ഗീതാ േഗാപി എം.എ�.എ.�െട സ�ിഷന് മ�പടിയായി

േകാടതി�െട അ�ിമവിധി���തമായ �ട�നടപടി സ�ീകരി�െമ�് സഭയി� ഉറ�് ന�കിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) െക.എ.ടി.�െട ഉ�രവ് വ�തി�േശഷ�ം വിധി നട�ിലാ�ാെത ൈ�ബ�/ഹി�േ�ഷ�

��കളി�  �തിയ അധ�ാപകെര നിയമി��ത് േകാടതി വിധി�െട ലംഘനമായതിനാ�

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െനതിെര അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) തി�വന��രം ജി�യി�  ൈ�ബ�/ഹി�േ�ഷ�  ��കളി�  ��തിൽ അധികം

എ�.പി.എസ്.എ. ഒഴി�കൾ നിലവി�െ��തിനാ� ��ത േകാടതി ഉ�രവ് അടിയ�രമായി

നട�ിലാ�വാ� തി�വന��രം ഡി.ഡി.ഇ.�് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈഹെടക് ൈ�മറി ��ക�

1266. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

,, എസ്.രാേജ��

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��ത� പ��് വെര�� �ാ�ക� ൈഹെടക് ആ�ിയ�േപാെല ൈ�മറി

��ക�ം ൈഹെടക് ആ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ൈ�മറി വിദ�ാലയ�െളയാണ് െതരെ���ിരി��െത�ം ഇവ�െട

ഡി.പി.ആ�. ത�ാറായി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േകരള ഇ��ാ���  ആ�ഡ് െടേ�ാളജി േഫാ�  എഡ�േ�ഷ�

(ൈക�്) എെ��ാം സ�ീകരണ�� ഏ�െ���ിയി��്;

(ഡി) പ�തി�െട കാര��മമായ നട�ി�ിനായി അ��ാപക��് ആവശ�മായ പരിശീലനം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ�് �റിയി� വിദ�ാ��ിനി പാ�് കടിേയ�് മരി��തിനിടയായ സംഭവം



1267. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� �ളിെല �ാ�് �റിയി� വിദ�ാ��ിനി പാ�് കടിേയ�് മരി��തിനിടയായ

സംഭവം �ാ�് �റിക�െട േശാചനീയാവ� യഥാസമയം പരിഹരി�ാ�ത് �ലമാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം ആരംഭി�ി�ം �ഥമ പരിഗണന ന�കി േശാചനീയാവ�

പരിഹരി�ാ� ��ക� നിരവധിയാെണ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; എ�ി� ��ത

സംഭവ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �ാ�് �റിക�െട േശാചനീയാവ� പരിഹരി��തിനായി

എെ��ി�ം �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സം�ാനം ൈകവരി� േന��െള പിേ�ാ�ടി��തിന് ��ത സംഭവ��

ഇടയാ�െമ�തിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി��തിന്

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

ചല�് ഫ�് പ�തി

1268. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി സ��ാ�

ചല�് ഫ�് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇതിനകം എ� എ�ഡഡ് ��ക�െട അടി�ാന

സൗകര��� െമ�െ���ിയി��്; അറിയി�േമാ;

(സി) അ�പത് ശതമാനം മാേനജ് െമ�് വിഹിതം അട�േശഷ�ം �ല�മായ സ��ാ� ഫ�് വിഹിതം

ന�കാ�ത് �ലം ��കളി� പണി ആരംഭി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� എ�

��കളിലാണ് മാേനെ��് വിഹിതം അട�ി�ം ചല�് ഫ�് പ�തി �കാര�� പണി

ആരംഭി�ാ�ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ക�� ജി� എ�്.എസ്.എ. ഗണിതം പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�്

1269. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല എ�്.എസ്.എ.  ഗണിതം പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�

വ�െതേ�ാെഴ�ം ഇ�വെരയായി എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി�െ��ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ം നിലവി�� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിന് ത�ികമാ�ം വഴി�� ലി�് നിലവി�േ�ാ;



(ഡി) ഇെ��ി� ��ത ഒഴി�ക� �ടി പി.എസ്.സി-�് റിേ�ാ��് െച�് ��ത� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളിെല അന��ാപക ത�ികക�

1270. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��കാരം എ�ഡഡ് ഹയ� െസ��റി ��കളി� അന��ാപക ത�ികക�

��ി��തിന് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹയ�  െസ��റി ഡയറ��  അംഗീകരി� അന��ാപക ത�ികക��് അ�മതി ന���

കാര��ി� 2017-� ഉ�ായ െെഹേ�ാടതി സിംഗി� െബ�് വിധിെ�തിെര സ��ാ� അ�ീ�

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത അ�ീലിേ�� ഡിവിഷ� െബ�ിെ� വിധി ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�ാെണ�ം

��ത വിധി എ�േ��് നട�ിലാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

�� കേലാ�വ�ിെല അ�ീ�ക�െട ബാ�ല�ം

1271. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�വ�ഷെ� സം�ാന �� കേലാ�വ�ി� േലാകാ�� അ�വദി� അ�ീ�ക�െട

അടി�ാന�ി� മ�ര�ി� പെ���വ� എ�േപരാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േലാകാ��യിൽ അ�ീൽ നൽ�� സമയ� മ�ര�ി� പെ���� വിദ�ാ��ി  10000

�പ ഡി.പി.െഎ. ഓഫീസി� അട�േ����ായി�േ�ാെയ�ം സം�ാനകേലാ�വ�ളി�

ലഭി�� അ�ീ�ക� �റ��തിന് ��ത വ�വ� നട�ിലാ�ിയ��ലം സാധി�ി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ീ�ക�െട അ�വാദ�ിെ� അടി�ാന�ി� മ�ര�ി� പെ���� വിദ�ാ��ിക��്

ഏെത�ി�ം സാഹചര��ിൽ അട� �ക തിരിെക ന�കണെമ�് േലാകാ��

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ഇ��കാരം എ�േപ�െട �ക തിരിെക ന�കി; വ��മാ�േമാ?

ഒ� വിദ�ാലയ�ി� ഒ� നീ���ളം പ�തി

1272. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

'ഒ� വിദ�ാലയ�ി� ഒ� നീ���ളം ' എ� പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം

��കളിലാണ് നീ���ളം �ാപി�ാ� തീ�മാനി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



�� തല�ളി� െച�് പരിശീലനം

T 1273.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന��മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  ന�െട െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േക��ളി�

"െച�്"  േപാഷി�ി��തിന് �േ�യമായ �വ��ന��  നിലവിലി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ��  തല�ളി�  െച�ിെ� വികാസ�ിനായി എെ��ാം �വ��ന��  ഉ�്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െച�് പരിശീലക�െട സഹായം ലഭ�മാ��തി�ം ��ികെള ഈ ബൗ�ിക വിേനാദ�ിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം േവ� നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപ�ം�ളം ഗവ പി.വി.എ�്.എസ്.എസ്.-� ശാ� േപാഷിണി ലാബ്

1274. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ി�െ��� െപ�ം�ളം ഗവ പി.വി.എ�്.എസ്.എസ്.-� ശാ�

േപാഷിണി ലാബ് �ാപി��തിന് എം.എ�.എ.  വികസന ഫ�ി� നി�ം ആവശ�മായ �ക

േകരള ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗൺസിലിന് ലഭ�മായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) കൗൺസിലിന് എ� �ക ലഭ�മായി എ�ം എ�് ലഭ�മായി എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളിെ� ലാബ് �ാപി��തിനായി കൗൺസി�  നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി �മ��

െവളിെ���ാേമാ?

െ�ഷ�� ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

1275. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� െ�ഷ��  ��ക��് എ�ഡഡ് പദവി

ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം ഈ സ��ാ�  മരവി�ി�ക�ം അ�രം ��ക��ായി �േത�ക പാേ�ജ്

നട�ിലാ�ക�ം െച�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പാേ�ജി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇവ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) െ�ഷ��  പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ക�  പരിേശാധി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഈ ഉ�രവ് നി��ിവ�വാ� ഉ�രവായി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�ളള കാരണം അറിയി�േമാ?



ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�ിെല െവ�ഫയ� ��

1276. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ�മംഗലം �ാമപ�ായ�് വിലെ���ി���ം ഇേ�ാ�  �വ��ി�ാ��മായ

െവ�ഫയർ �ളിെല രജി��ം ഫ�ണി��ക�ം പാ���ം അട�� ഏെത�ി�ം �ളിേല�്

മാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസ��് �ാമപ�ായ�് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ിേ�ായ �ളിെല അ�ിഷ�  രജി��  പക��് ലഭി��തിന് ലഭി�� അേപ�ക�

പരിഗണി�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��  മ�് ആവശ����് ഉപേയാഗി�ാ�  �ാമപ�ായ�് തീ�മാനി� സാഹചര��ി�

സാധന�� മ�ിട�ളിേല�് മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

അ� എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക�

1277. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല അ�  എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക��് ��മായ ശ�ളമാണ്

ലഭി��െത�ം അവ��് േജാലി �ിരത ഇെ���ം വ�തയേ�;

(ബി) അ�  എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക��ം മ�് ജീവന�ാ��ം േനെര നട��

�ഷണ�ിെനതിെര നിയമനി��ാണം െകാ� വ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി ��ത നിയമനി��ാണം െകാ�വ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അധിക ത�ികക�

1278. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് ��കളി�  ഉ�ാ�� അധിക ത�ികകളി�  1:1  അ�പാത�ി�  നിയമനം

ന���തിനായി േകരള എജ�േ�ഷ� ��സ് േഭദഗതി െച���കാരം 2019-2020 അ��യന

വ�ഷ�ി�  ഉ�ായി�ളള എ� അധിക ത�ികക�  മാേനജ�മാ�  സ��ാരിന് വി�്

ന�കിയി��െണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� മാേനജ�മാ� നിയമി� എ� േപ��് നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി��്; ഇനി

എ� േപ� ബാ�ി��്;

(സി) ഇ�ര�ി� നിയമനാംഗീകാരം ന�കിയി�ി�ാ�വ��് അംഗീകാരം ന���തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?



എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അധ�ാപക�െട നിയമന അംഗീകാരം

1279. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നിയമി�െ��ി�� നിരവധി അധ�ാപക�െട

നിയമനം അംഗീകരി��തി�� നടപടിക��് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െക�ി�ിട�� നിയമന അംഗീകാര�ി�� അേപ�ക�  സമയബ�ിതമായി

തീ��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം നടപടിക��ായി �േത�ക അദാല�ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  നട�� കാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ;

(ഡി) നിയമന അംഗീകാര�ി�� നടപടിക�  അനി�ിതമായി നീ�േപാ��തിനാ�  ഇ�രം

അധ�ാപകെര ചില ഇടനില�ാ� �ഷണം െച��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് തട��തിന്

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

പരീ�ാ േമ�േനാ�ം േജാലി�െട ഭാഗമാ�� ഉ�രവ്

1280. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി. പരീ�ാ േമ�േനാ�ം അധ�ാപക�െട േജാലി�െട ഭാഗമാ�� സ��ാ� ഉ�രവ്

േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശനിയമ�ിന് വി��മാെണ�ം ഇതിെന നിയമപരമായി

േനരി�െമ��� അ��ാപക സംഘടനക�െട �തികരണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ�സസ് േജാലി, െതരെ���് േജാലി, ��തിേ�ാഭെ� �ട��� അടിയ�ര േജാലിക�

എ�ിവ മാ�േമ അ��ാപക��� മ� േജാലികളായി വ�വ� െച�ി�� എ� സംഘടനക�െട

അഭി�ായം പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ;

(സി) എ�ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ��ം അ��ാപക സംഘടനക�െട എതി��ിെ��ം സാഹചര��ി�

ഇ�ാര�ം സംഘടനക�മായി ച�� െച�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിൽ എ�്.എസ്.എ. ത�ികയി�� നിയമനം

1281. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിൽ എ�്.എസ്.എ.  (േസാഷ�ൽ സയൻസ്)  അ��ാപക ത�ികയിൽ

2020 മാ��് �തൽ 2020 �ൈല വെര ഉ�ാ�� ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ ��ത ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�ക��്;  അവ െക.പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



(സി) 2014 മാ��് �തൽ 2015 മാ��് വെര ��ത ത�ികയിൽ അ�� ജി�ാ �ലംമാ�ം, ത�ിക

മാ�ം �േഖന�� ഉേദ�ാഗ�യ�ം എ�ിവ ഒഴിെക െക.പി.എസ്.സി.  �േഖന േനരി� നട�ിയ

നിയമന��െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ന�േവതനാവധിയി� �േവശി� ഹയർെസ��റി ഇം�ീഷ്അ��ാപക�െട ഒഴിവ്

1282. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹയർെസ��റി ഇം�ീഷ് ത�ികയി�  േസവനം അ��ി�� എ� അ��ാപകർ  90

ദിവസ�ി� �കളി� �ന�േവതനാവധിയി� �േവശി�ി��്; എ� അ��ാപകർ 90 ദിവസ�ി�

�കളി� �ന�േവതനാവധി അ�വദി��തിന് അേപ� സമർ�ി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�േവതനാവധിയി�  �േവശി� ഹയർെസ��റി ഇം�ീഷ് അ��ാപക�െട ഒഴിവ്

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല നിയമന��െട പരിേശാധന

1283. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളിെല നിയമന��  പരിേശാധി�വാ�  ധനകാര� വ��് �േത�ക

നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെ� ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി�  മാ�ം

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2016  �ത�  ച��കാരം നിയമി�െ�� അധ�ാപക-അനധ�ാപക ജീവന�ാ��് അംഗീകാരം

ലഭി�ാ�ത് �ലം ശ�ളം ലഭി��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ��് നിയമനാംഗീകാരം ന�കി എ�േ��് ശ�ളം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ആ�ിത നിയമന�ിനാ�� അേപ�ക�

1284. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  ആ�ിത നിയമനം ന�കാനായി എ� അേപ�ക�  നിലവി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�� അേപ�കളി� ��ഗണനാ�മം നി�യി��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�ിനായി ജി�ാ അടി�ാന�ിലാേണാ അേപ�കെര പരിഗണി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ജി�ാ അടി�ാന�ി�  ആണ് പരിഗണി��ത് എ�ി�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേല�ായി

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� എ� അേപ�ക� നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

��കളി� എഫ്.ടി.എം. ത�ികയിെല നിയമനം

1285. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പല ��കളി�ം എഫ്.ടി.എം. ത�ികയി� നിയമനം നട�ാ� കഴി��ി� എ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എഫ്.ടി.എം.  ത�ികയി�  താ�ാലിക നിയമനം നട��തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി ടീ��മാ�െട നിയമനം

1286. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാല് വിഷയ�ളി�ം നിലവി�ളള ഹയ�െസ��റി ��  ടീേ��് �നിയ�  റാ�് ലി�ി�

നി�ളള നിയമനം മ�ഗതിയിലാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാഷണ� �ി� ക�ാളിഫിേ�ഷ� െ�യിം വ��് നട�ിലാ�ി െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി

��ക� ഹയ� െസ��റി ആയി മാ�� സാഹചര��ി�, െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി

��കളി�ളള ഒഴി�കളി� നിയമനം നട��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ�വാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(സി) ഒേര േയാഗ�ത ആവശ�മായ െവാേ�ഷണ� ഹയ�െസ��റിയിെല േനാ� െവാേ�ഷണ� ടീ��

(എ�.വി.�ി.�നിയ�) ത�ികയിേല�് നിലവി�ളള എ�്.എസ്.എസ്.ടി. �നിയ� റാ�് ലി�ി�

നി�ം നിയമനം നട��തിന് ആവശ�മായ ഉ�രവ് �റെ��വി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

എ�.പി./�.പി. �� ത�ികക�

1287. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�, എ�ഡഡ് ��കളിെല

എ�.പി./�.പി. വിഭാഗ�ളിലായി ��തായി എ� ത�ികക� ��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് േമഖലയി� അ�വദി� ആെക ത�ികക� എ�െയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ��ി� അ��ാപക ത�ികക�

1288. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ൈഹ��  വിഭാഗ�ി�ം ഹയ�െസ��റി

വിഭാഗ�ി�മായി സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� എ� അ��ാപക ത�ികക� ��ി�ി��്;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ടീ��മാ�െട ഒഴി�ക�

1289. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ഗവ:  ൈ�ബ�  ��  മീനാ��, പനേ�ാട് ഗവ:  വി.െക.കാണി

എ�്.എസ്. , ഗവ: റീജണ� ഫിഷറീസ് ൈഹ�� എ�ീ ��കളി� ഫിസി�� എജ�േ�ഷ�

ൈഹ�� ടീ��മാ�െട ത�ികകളി� �ിരം അധ�ാപകെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ഈ ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  റിേ�ാ��്

െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� 2020 -� ഫിസി�� എഡ�േ�ഷ� ൈഹ�� ടീ��മാ�െട എ�

ഒഴി�കളാണ് റി�യ�െമ�് �േഖന��ാ��ത്;  ഇത് ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല എ�.പി.എസ്.�ി, �.പി.എസ്.�ി. ��കളിെല ഒഴി�ക�

1290. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല സ��ാ� ��കളിെല എ�.പി.എസ്.ടി., �.പി.എസ്.ടി. ത�ികകളി�

2020 മാ��് �ത� �� വെര എ� അ��ാപക� വിരമി�ം; വിരമി�� അ��ാപക�െട വിവരം

�� േവ�തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) വിരമി��ത് �ല��ാ�� ഒഴി�ക� അതാത് മാസ�ളി� തെ� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�  എ�;  ഈ ഒഴി�ക�  എ�കാരം നിയമന��

നട��തിന് േവ�ിയാണ് മാ�ി വ�െ��ി��ത്;  ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല സർ�ാർ ��കളിെല എൽ.പി.എസ്.എ . ,�.പി.എസ്.എ . നിയമനം

1291. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�� സർ�ാർ ��കളിെല എൽ.പി.എസ്.എ  .  ,  �.പി.എസ്.എ  .

ത�ികകളിൽ നിലവിൽ എ� ഒഴി�കൾ ഉെ��ം  ,ഈ ഒഴി�കളിേല�് എ�കാരം നിയമനം

നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�േമാ; ഈ ഒഴി�കൾ പി. എസ്. സി. �് റിേ�ാർ�്



െച�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യി�� സർ�ാർ ��കളിെല ��ത ത�ികകളിൽ നി�് 2020 മാർ�് �തൽ

2020 �ൺ വെര വിരമി�� അധ�ാപക�െട�ം �ധാന അധ�ാപക�െട�ം എ�ം എ�െയ�്

മാസാടി�ാന�ിൽ ��കൾ തിരി�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര ക�ിഷെ�  20.09.2019- െല പരിപ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ

എെ��ി�ം ഉ�ര�കൾ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�ർമാർ�് നൽകിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല എ�.പി.എസ്./�.പി.എസ്. അ��ാപക�െട ഒഴി�ക�

1292. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  എ�.പി.എസ്./�.പി.എസ്.  അ��ാപക�െട എ� ഒഴി�ക�  ഉ�് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ത�ൽ ടീ�� റാ�് ലി�ിൽ നി�� നിയമനം

1293. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല �.പി. �� ത�ൽ ടീ�� റാ�് ലി�് എേ�ാഴാണ് നിലവിൽ വ�െത�ം

എ� േപ��് ഇ�വെര നിയമനം നൽകിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �.പി. �ളിെല�ം , ൈഹ�ളിെല�ം ത�ൽ െ�ഷ�ലി�് അ��ാപക�െട േയാഗ�ത�ം ശ�ള

െ�യി�ം ഒ�ായ സാഹചര��ിൽ ഈ ര�് ത�ിക�ം ഏകീകരി�് നിലവി�� �.പി. ��

ത�ൽ റാ�് ലി�ിൽ നി�ം നിയമനം നട�ിയാൽ ��തൽ ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ലഭി�െമ�ത് കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല കായിക വിദ�ാഭ�ാസ അധ�ാപക�െട ഒഴിവ്

1294. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ൈഹ�� വിഭാഗ�ി� എ� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ

അധ�ാപക�െട ഒഴി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ അധ�യന വ�ഷം തി�വന��രം ജി�യി�  ൈഹ��  വിഭാഗ�ി�  നി�ം വിരമി��

കായിക വിദ�ാഭ�ാസ അധ�ാപക�െട േപ�ം വിശദാംശ��ം ന��േമാ?



െ�ഷ�� �ൂ�ക�

1295. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� െ�ഷ�� ��കളാണ് നിലവി��ത്; ഈ സ��ാരിെ� കാല�്

എ� െ�ഷ�� ��കളാണ് അട���ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ��ക��് െ�ഷ��  പാേ�ജ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ്

നാളി�വെര നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�ത്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�രം ��ക��് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതം

ന�കിയി��്;  ��  സ��ാരിെ� കാല�് ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �കവീതം ന�കിയി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േ�ാള�ഷി�് �ക ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1296. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017-18  അ��യന വ�ഷം �ത�  എ�.എസ്.എസ്.,  �.എസ്.എസ്.

േ�ാള�ഷി�ിന് അ�ഹത േനടിയ വിദ�ാ��ിക��് ��ത �ക ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാള�ഷി�് �ക വ��ി�ി��തി�ം ആയത് സമയബ�ിതമായി വിദ�ാ��ിക��്

ലഭ�മാ��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാള�ഷി�ിന് അ�ഹത േനടിയ െന�ാ�ി�കര വിദ�ാഭ�ാസ ജി�യിെല വിദ�ാ��ിക��് ��ത

�ക എ�് ലഭ�മാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�കളി� ഓ�ൈല� സംവിധാനം

1297. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ക�ം ���മാ�ം ഓ�ൈല�

സംവിധാന�ിേല�് മാറിയി�േ�ാ;

(ബി) അധ�ാപക�െട േസവന-ആ��ല���  സംബ�മായ അേപ�ക�  ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ

ഓഫീ�കളി�ം ഡി.ഡി.  ഓഫീ�കളി�ം ദീ�ഘകാലം െവ� താമസി�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ര�ി�� നടപടിക�  അവസാനി�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ സ�ീകരി�േമാ?



വിദ�ാലയ�ളിെല വിേനാദയാ� സംബ�ി�് ന�കിയി�� നി�േ�ശ��

1298. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളിെല വിേനാദയാ� സംബ�ി�് �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം

എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ��  പലേ�ാ�ം ക�ശനമായി പാലി��ി�ാെയ�ം അ��ലം �ര���

ഉ�ാകാ�� സാധ�ത�െ��ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ വിദ�ാലയ�ളിെല�ം �ഥമ അധ�ാപക�ം പി.�ി.  എ.  �ം വിേനാദയാ�

സംബ�ി�് ന�കിയി�� നി�േ�ശ�� ക�ശനമായി പാലി��െവ�് ഉറ�് വ���തിന്

സംവിധാനം ഏ�െ���ാേമാ?

ഭരണഘടനാ സാ�രതാ പരിപാടി

1299. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രതാ മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി� ഭരണഘടനാ സാ�രതാ പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�� പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ജനസൗ�ദ വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1300. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ജനസൗ�ദമാ�ാ�  വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ��് േവ� പരിശീലനം

ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ജന��െട �����് �ഖ� പരിഗണന ന���തി�ം സാധ�മായ വിഷയ�ളി�  ജന��

പലതവണ ഓഫീസ് കയറി ഇറേ�� അവ� ഒഴിവാ��തി�ം േവ� നടപടി ഏ�െ���േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ��് പരിഹരി�ാ�  കഴിയാ� വിഷയ��  സംബ�ി�് ജന�െള

േബാധ�െ����തിന് വിേ�ജ് �ാഫിന് േവ� പരിശീലനം നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ ?

�നി�തി ഇര�ിയാ�ാ� �പാ�ശ

1301. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �നി�തി ഇര�ിയാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�മായ

�പാ�ശ സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ാണ് സം�ാന�് അവസാനമായി �നി�തി ��ിയത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി�െട ന�ായവില വ�ഷം േതാ�ം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ�വഴി

രജിേ�ഷ�  ഫീസ്,  �ാ�് ഡ��ി എ�ീ ഇന�ളി�  വ�മാനം ഇര�ിയാ�ാെമ�് സ��ാ�

ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� സാ��ിക �തിസ�ിയാേണാ ഇ�രം തീ�മാന��� പി�ി�

എ�റിയി�ാേമാ;  വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�  നി�േ�ശ��  സമ��ി�ാനായി നിേയാഗി�

സമിതി�േടതാേണാ ഈ �പാ�ശക� എ�് െവളിെ���ാേമാ?

റവന� വ��് പിടിെ��� വാഹന�� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

1302. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം അനധി�തമായി മണ�  കട�ിയതിന് എ�

വാഹന�� റവന� വ��് പിടിെ���ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ളി� എ�െയ�ം േകരള നദീതീര സംര�ണ�ം മണ� വാര� നിയ�ണ�ം

നിയമ�ിെല 23(എ)(4) വ��് �കാരം വി�ത� െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ പിടിെ���� വാഹന��  പാ��് െച����ലം ഓഫീസ് േകാ�ൗ�കളി�

െപാ�ജന�� േനരി�� ��ി��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാഹന�� അടിയ�ിരമായി നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരടിെല അനധി�ത �ാ�ടമക��് ന�കിയ ന�പരിഹാരം

1303. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല അനധി�ത �ാ�ക�  െപാളി�ണെമ� ��ീംേകാടതി വിധി നട�ിലാ��തിെ�

ഭാഗമായി െക�ിട ഉടമക��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി എ�് �കയാണ് ഇ�വെര െചലവഴി�ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) �ാ�ക�െട യഥാ�� ഉടമ�ാവകാശം സംബ�ി� േരഖക� ഇനി�ം ഹാജരാ�ാ�തിനാ�

ന�പരിഹാരം ന��വാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  എ� �ാ�ക�െട ഉടമ�ാവകാശമാണ് ഇനി�ം ക�പിടിേ��തായി��ത്;

വിശദമാ�േമാ?

മി�ം േസാ�് െവയ�



1304. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� സംബ�മായ പരാതിക� ഓ�ൈലനായി സമ��ി��തിന് മി�ം എ� േപരി� േസാ�്

െവയ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� വ��് മ�ി�് േരഖാ�ലം ന��� പരാതികളി� �ട�നടപടിക� ഉ�ാ��ി�ാെയ�

ആേ�പ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ േസാ�് െവയറി�െട പരാതിക�  സ�ീകരി�വാ�

തീ�മാനി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത േസാ�് െവയറി�െട ഇതിനകം എ� അേപ�ക�  രജി��  െച�െവ�ം അതി�

എ�െയ��ി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ലീഗ� ഹയ�ഷി�് സ��ിഫി��ക�

1305. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലീഗ� ഹയ�ഷി�് സ��ിഫി��ി�� അേപ�ക� സ�ീകരി� േശഷം അവ അ�വദി��തിനായി

പല താ��് ഓഫീ�കളി�ം കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) താ��കളി� നി�ം ഓ�ൈല� വഴി ഗസ�് �സി�ീകരണ�ിേല�് അതത് താ��കളി�

നി�ം അേപ� ന��� കാര�ം വ��് പരിഗണി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� വിഭാഗം ന��� മെ��ാ സ��ിഫി��ക�ം േവഗ�ി� ലഭ�മാ�േ�ാ� ലീഗ� ഹയ�

സ��ിഫി��് ലഭി�ാ�  േനരി�� താമസം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം പരി�രണ�ിന്

�ട�ം �റി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��തി �ര��ൾ �ലം സം�ാന��ായ നാശന���

1306. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  -�  ഉ�െ�െട ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഉ�ായ ��തി �ര��ളി�

സം�ാന��ായ നാശന���, മരണ��, വീ�ന�െ��വ�, �ഷിനാശം �ട�ിയ�

സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�ലം സം�ാന��ായ സാ��ിക ബാധ�ത എ�;  എ� േക�സഹായം അഭ���ി�;

എ� ലഭ�മായി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��തി �ര��ളി�െ�� എ�േപ��് ധനസഹായം ന�ി; എ� േപ��് വീ�വ� ന�ി;

ഇവ �ടാെത ഈ സ��ാ� നട�ിയ �ട� �ന�നി��ാണ ���ിക� എെ��ാം; ഇതിനായി

നാളി�വെര െചലവാ�ിയ �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

സാ�ഹിക മാധ�മ��െട ഉപേയാഗം



T 1307.�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജി�ാ കള��മാ�െട േപരി�  സാ�ഹിക മാധ�മ�ളായ േഫ���്,  വാ�സ്

അ�്,  ട�ി��, ഇ���ാം എ�ിവയി�  അ�ൗ�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

ജി�കളിലാണ് ഇ�രം സംവിധാന�� ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി� കള��െട േപരി� സാ�ഹിക മാധ�മമായ േഫ���ി� ഡി�ി�് കള�� മല�റം

എ� േപരി�  അ�ൗ�് ഉേ�ാ;  ഇത് ഔേദ�ാഗിക േഫ���് അ�ൗ�ാേണാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േഫ���് ഐ.ഡിയി� വ�� േപാ�ക�ം �റി�ക�ം ത�ാറാ��ത് ആരാെണ�ം

ഇത് ത�ാറാ�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം വിലാസ�ം ഇതി�  വ�� േപാ�ക�െട

ഉ�രവാദി�ം ആ��ാെണ��� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഡി�ി�് കള�� മല�റം എ� േപരി� േഫ���് അ�ൗ�് �ട��തി�ം അതി� േപാ�്

െച��തി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  ഇ�രം ���ിക� ആ�

ഇ�� സ��ീസ് ( ക��് ��) 1968- പരിധിയി� വ��വയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�മി�െട തരം മാ�ം

1308. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.ഡി.ഒ. മാ� തരം മാ�ാ� അ�വാദം ന�കിയ �മിയി�, "�രയിടം" എ� നി��ചന�ിന്

പകരം  "സ�ഭാവ വ�തിയാനം വ��ിയ �രയിടം"  എ�് േരഖെ���വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�ം ഇ��ല��

�േയാജനെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

�വിനിേയാഗ േബാ�ഡിെ� �വ��നം

1309. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള സം�ാന �വിനിേയാഗ േബാ�ഡിെ�

�വ��നം സംബ�ി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ��ത േബാ�ഡ് സം�ാന സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള

ശിപാ�ശകേളാ, റിേ�ാ�േ�ാ സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വിനിേയാഗ�മായി ബ�െ�� കാര��ളി� അ�േയാജ�മായ നയ�പീകരണ�ിന് േബാ�ഡ്

ശിപാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ;  �വിഭവ പരിപാലന�മായി ബ�െ�� േബാധവ��രണം

നട��തിനായി േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?



�ാ��് വിേ�ജാഫീസ് പ�തി

1310. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് വിേ�ജാഫീസ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി അ�വദി� െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല

കരി�ര് വിേ�ജാഫീസിെ� നി��ാണം നി��ിവ�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� നി��ാണം �നരാരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വ��ിക�ം �ാപന��ം ൈകവശംവ�ി�� സ��ാ� �മി

1311. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാപന��െട�ം വ��ിക�െട�ം അധീനതയിൽ എ� സ��ാ� �മി�െ��്

ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം �ാപന�ം ൈകവശം വ�ി�� �മി�െട വി�ീർണം എ�യാെണ�ം

എ�കാലമായി�ാണ് അവ�െട അധീനതയിൽ ഉ�െത�ം ആ �മി�െട ഇ�െ� മാ���് വില

എ�യാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �മി സർ�ാർ തിരിെ���ാ�� സാധ�ത�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ മാ���് വില നി�യി�്

ൈകവശം വ�ി�� വ��ിക��ം �ാപന���ം നൽകാൻ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

1312. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് സഹായെമ�ി��തിനായി വിേ�ജാഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ണെമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� നി�േ�ശ�ി� ധനകാര� വ��് എ�് മ�പടിയാണ് ന�കിയത്;

(സി) വിേ�ജാഫീ�ക�  വഴി ന��� േസവന��  ഒാ�െെലനായേ�ാ�  ക����  സാ�രത

ഇ�ാ�വ�  ��ി��� സാഹചര��ി�  വിേ�ജാഫീ�കളി�  ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

�ാവ��ികമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ികവ�� പ�യവിതരണം



1313. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, ആ�ണി േജാ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�യവിതരണം കാര��മമാ��തിനായി

എെ��ാം ഊ��ിത നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�യ വിതരണ�മായി ബ�െ��് ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി�  നിലവി��ായി�� േക�ക�

പരമാവധി തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക� ഗവ�െമ�ിെ��ം ��ീം േകാടതി�െട�ം അ�മതി ലഭി� വന�മിയി�

അവേശഷി��വ��് �ടി പ�യം ന���തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �മി�െട ൈകവശ േരഖ�� അ�ഹത�� എ�ാ പ�ികവ���ാ��ം ഉപാധിരഹിത പ�യം

ന���� സംബ�ി�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

അയി�� വിേ�ജിെല കായ� �റേ�ാ�് കേ��ം

1314. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല താ��ിെല അയി��  വിേ�ജി�  കായ��റം േദശ�് ഹി�  ക��ി റിേസാ��്

നി��ാണം നട��തിേനാെടാ�ം െപാ�വഴി�ം േതാ�ം വര�ം കേ�റി മതി�  െക�ിയതായ

പരാതിയിേ�� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വ��ല തഹസീ�ദാ�െട േന�ത��ി� സമ�മായ സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ ��ത സ�േ�യി� കെ��ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇലകമ�  �ാമപ�ായ�് ത��വഴി�െട ഭാഗ�് പരാതി തീ��ാ���വെര നി��ാണ

�വ��ന�െളാ�ം നട��െത�് നി�േ�ശം ന�കിയി�െ��ി�ം അത് ലംഘി�െകാ�്

കായ�  �റേ�ാ�് കേ�റി�ം െപാ�വഴി�ം േതാ�ം മ�ി�് നിക�ി�ം നട�� നി��ാണ

�വ��നം നി��ിെവ�വാ� േവ� അടിയ�ര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ?

സ��ാ� �മി കേ�റിയതിന് നടപടി

1315. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ിേകാ റിേസാ��് സ��ാ� �മി കേ�റി നി��ി�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�

െഹ�� സ��ാ� �മി കേ�റിെയ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(ബി) 1957-െല �വിനിേയാഗ നിയമ�കാരം സ��ാ� �മി അനധി�തമായി ൈകവശം വ��വ��്

എ�് ശി�യാണ് നി�യി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;



(സി) ��ത റിേസാ��് നി��ി�ത് ത�ീ�തട സംര�ണ�ിെല വ�വ�ക�  ലംഘി�ാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

മരടിെല �ാ�ക� െപാളി�തി�� െചലവ്

1316. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� അനധി�തമായി നി��ി� ആ�ഫ െസറി�, േഹാളി െഫ��്,  എ�് � ഒ,  െജയി�സ്

േകാറ� േകാവ്, േഗാ�ഡ� കായേലാരം എ�ീ �ാ�ക� െപാളി�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി

നട�ിലാ��തിന് സം�ാന സ��ാരിന് ഇതിനകം എ�് �കയാണ് െചലവായെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാ�ം െപാളി��തി�� കരാ�  ഏത് ക�നി�ാണ് ന�കിയെത�ം,  അവ��്

ഓേരാ����ം എ�് �ക ഇതിനായി ന�കിെയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ാ�് െപാളി��തി�� െചലവ് �ാ�ക�െട നി��ാണ ക�നികളി� നി�ം ഈടാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ സംര�ണനിയമ�ിെ� ലംഘനം

1317. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ സംര�ണനിയമം ലംഘി� പണിത െക�ിട��  സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ന�കണെമ�് ��ീം േകാടതി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��തനി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ� സംബ�ി� എെ��ി�ം പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; പരിേശാധനയി� കെ��ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിയമലംഘന��  കെ��ിയി��ത് ഏത് ഏജ�സി�െട സഹായേ�ാെടയാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഏജൻസി ത�ാറാ�ിയ പ�ിക സംബ�ി�് പരാതി അറിയി��തി� സംവിധാനം

ഒ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) േക� വനം-പരി�ിതി മ�ാലയം  2011�  �റ�ിറ�ിയ േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാൺ

വി�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ച�ലംഘന�� കെ��ിയി��ത്;

(എഫ്) 2019 � �രപരിധി �റ�് ��ത വി�ാപനം േഭദഗതി െച�തിെ� അടി�ാന�ി� േകാ��

േസാ�  മാേനെ��് �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�, അടിയ�ിരമായി �തിയ �ാ�

ത�ാറാ�ി േക� വനം-പരി�ിതിമ�ാലയ�ിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി��

1318. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം അനധി�ത കേ����  കെ��ി

ഒഴി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� അനധി�ത കേ���� ഒഴി�ി�് സ��ാരിേല�് ക�െക�ിയ �മി�െട ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അനധി�ത കേ����  കെ���തിനായി ഭാവിയി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

കിഴേ�േ�ാ�യിെല കേ�റിയ �ലം ഒഴി�ി�ാ� നടപടി

T 1319.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴേ�േ�ാ�യിെല േകാ�മതിലിന് ���� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വക 72.250 െസ�് �ലം

ഒഴി�ിെ����തി�  നി�് ഒഴിവാ�ണെമ� ആവശ�ം ��ഖ രാ�ീയ ക�ികളാെര�ി�ം

ഉ�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� പതിനാലാം േകരള നിയമസഭയി� വിവിധ സേ�ളന�ളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �്

ന�കിയ ഈ �ലെ� കേ��ം ഒഴി�ി�� വിഷയം ഉ�യി�ി�ം ഒഴി�ി��

യാഥാ���മാ�ാതിരി��തി�ം ഒഴി�ി�� ��ിയ നീ�ിെ�ാ�് േപാ��തി��� യഥാ��

കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ഉറ�ക�  ന���തി�പരിയായി ആവശ�മായ �ാവ��ിക നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

കിഴേ�േ�ാ�യിെല സംര�ിത േകാ�മതിലിന് ���� കേ��ം

1320. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിഴേ�േ�ാ�യിെല സംര�ിത േകാ�മതിലിന് ���� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വക  72.250

െസ�് �ലെ� കേ���ാെര ഒഴി�ി��ത് സംബ�ി�് യാെതാ� നടപടി�ം

സാധ�മാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവി�െ� കേ���ാെര ഒഴി�ിെ���ാൻ സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഈ �ലം �ർ�മായി കേ����മാ�ാൻ വ��് േമധാവിക�ം ഭരണേന�ത��ം യഥാർ�

താ��ര�ം കാ��ി� എ� ആേ�പ�ിൽ നിലപാട് വ��മാ�േമാ?



പ�യ വിതരണം

1321. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� പ�യ��  വിതരണം െച�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ; ജി�തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എനിമി േ�ാ���ി

1322. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ എനിമി േ�ാ���ിയായി േരഖെ���ിയി��

വ�വകക�െട വിശദവിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട നിലവി�� ഉടമ��െട േപ�വിവരം സഹിതം പ�ികതിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� പ�യേമള

1323. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�യ�ിനായി േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�

നി�ം എ� അേപ�കളാണ് ലഭ�മായി��ത്; ഇതി� എ� േപർ�് പ�യം അ�വദി�;

(ബി) ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ�വർ�് പ�യം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

ഇവർ�് എ�േ��് പ�യം ന�കാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ�വർ�് പ�യം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

ഇവർ�് എ�േ��് പ�യം ന�കാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അർഹരായവർ�് പ�യം ന���തിനായി പ�യേമള സംഘടി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രഹിത�െട എ��ം പ�യ വിതരണ�ം

1324. �ീ.െ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��െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� സം�ാന�് എ� ��ംബ���് നാളി�വെര പ�യം ന�കി; ആയ� �കാരം

എ�േപ��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�; ജി� തിരി�് വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�്  2011-16  കാലഘ��ി�  എ� ��ംബ���ാണ് പ�യം വിതരണം



െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സ��ാ� ൈകവശ�� �മി�െട അളെവ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�തെ� �രഹിതരായ ��വ�േപ��ം �മി ന�കി എ�റ� വ��വാ�

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

പ�യവിതരണം

1325. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി താ��ി�  പ�യവിതരണം നട�ാ�  ബാ�ി�� എ� േക�ക�  ഉെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാന�വാടി താ��ി�  ഏെത�ാം വിേ��കളിലാണ് നടപടി �മ��  ���ിയാ�ി

പ�യവിതരണം നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാന�വാടി താ��ി� പ�യവിതരണം ത�രിതെ���ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പ�യ�ിനായി േദവസ�ാ സമ��ി� അേപ�

1326. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യ�ിനായി േകാ�യം ജി�യി�  മീന�ി�  താ��ി�  �റവില�ാട് വിേ�ജി�  മ��നാട്

കരയി� ���� വീ�ി� േദവസ�ാ സമ��ി� അേപ�യി� നിലവി� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക� 2019 ജ�വരി മാസ�ിലാണ് അേപ� സമ��ി�ത് എ�തിെ� േപരി� ��ത

അേപ� മീന�ി�  താ��ാഫീസി�  പരിഗണന�െ���ാെത മാ�ി വ�ിരി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വീടി�ാ� േദവസ��് വീട് വ�വാ� നാ���് മഠ�ി� നി�ം സഹായം വാ�ാനം െച�ിരി��

സാഹചര��ി� അേപ�കന് എ��ം േവഗം പ�യം ന��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈകവശക�ഷക��് പ�യം

1327. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�െവ�ി,  െപാ���ഴ �േദശ�ളി�  നാ�തല�റകളായി താമസി� വ��

ൈകവശക�ഷക��് ത��െട ൈകവശ �മിക��് പ�യം ന���തിന് എെ�ാെ�

നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�േപ��ാണ് പ�യം ന�കാ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� ഏ�� �മി�ാണ്



പ�യം ന�േക�ത്;

(സി) പ�യ നടപടികളി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ; എ�ി� എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാ�  എ�നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  എ�േ��്

�േദശവാസിക��് പ�യം ന�കാ� കഴി�ം; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ആരാധനാലയ���് പതി�് ന��� �മി

1328. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ആരാധനാലയ�� ൈകവശം വ�ിരി�� �മി െചറിയ �ക ഈടാ�ി

െകാ�് അവ��് പതി� ന���തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഇറ�ിയ സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �മി പതി� ന���തി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ആ��ാണ്

ഇതി�� അധികാരം ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാലവ�ഷെ��തിയി� തക�� േറാ�ക�

1329. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര �ര� നിവാരണ വ��ിെ� കീഴി�

കാലവ�ഷെ��തിയി�  തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് അ�വദി� ���ിക�െട

േപ�ം വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ���ീകരി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

�ളയ �രിതാശ�ാസ�ക

1330. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�രിതാശ�ാസമായി സ��ാ�  ന�കിയ പണം തിരിെക അട�ണെമ�ാവശ�െ��്

�രിതബാധിത��് േനാ�ീസ് അയ�ി�േ�ാ;  എ�ി�, അതി�� കാരണെമ�ാണ്

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ര�ാമെ� ഗ� ന�കിയേ�ാ�  ഇര�ി�് വ�െവ�ത് വ�താപരമാേണാ;  എ�ി�,

എ�േപ��് ഇ�കാരം അധികം �ക ന�കി; വ��മാ�േമാ;



(സി) �ളയ�ി�  സ���ം ന�െ��വ��് സഹായമായി ന�കിയ �ക തിരി�ട�വാ�

ആവശ�െ���ത് �രിതബാധിതെര ��ത�  ക�െ����തിന് സമമായതിനാ�  ഇൗ

നടപടിയി� നി�ം സ��ാ� പി�വാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�ര� ല�കരണ പ�തിക�

1331. �ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം അഭി�ഖീകരി� �ളയ�ിെ� പാഠ��  ഉ�െ�ാ�് �ര�നിവാരണ

സംവിധാന�ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന-ജി�ാതല�ളിെല �ര� ല�കരണ പ�തിക� ���� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� �ര� ല�കരണ പ�തി�കാരം സം�ാനെ� കാലാവ�ാ നിരീ�ണ

സംവിധാന��െട വ�ാ�ി വ��ി�ി�ക,  ��റിയി�് സംവിധാന��  െമ�െ���ക എ�ീ

�മതലക�  േക� കാലാവ�ാ വ��ി�  നി�ി�മായി��തിനാൽ അവ നിർവഹി�ണെമ�

ആവശ�ം േക�കാലാവ�ാ വ��ിെന അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയ �ര� നിവാരണ ആ��ണേരഖ �കാരം �ാേദശികമായി �ര� സാധ�ത�െട �വചനം

ഏെതാെ� േക� ഏജ�സികളി� നി�ാണ് ലഭ�മാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  �ര� സാധ�താ �വചനം ലഭി�� �റ�് സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� എ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ര� �തികരണ നിധി�െട വിനിേയാഗ�ി�� മാനദ�ം

1332. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവളളെ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി അ�വദി�� ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നട�െ��� േറാഡ് �ന��ാരണ ���ികളി�  െവളളെ��് ഉ�ാകാ�  സാധ�ത ഉളള

�ല�ളി�  �തലം മാ�ി ഇ��േലാ�് ൈട�  ഇ��തിന് സം�ാന �ര� �തികരണ

നിധി�െട മാനദ��കാരം തട��േ�ാ;

(ബി) �ര� �തികരണ നിധി�െട മാനദ��കാരം അ�വദനീയമായ ���ിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



�ര� �തികരണ മാ�ഗേരഖ

1333. �ീ.പി.വി. അ�വ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര��� ആവ��ി��ാ�� സാഹചര��ി� ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ച�ലമായ

�ര� നിവാരണം സാധ�മാ��തിന് പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി �ര� �തികരണ മാ�ഗേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�

അടി�ാന�ി�  അടിയ�ര ഘ� കാര�നി�വഹണ�ി�� സംവിധാനം

ശ�ിെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) അതിതീ�മായ മഴ�ം ഉ��െപാ��ം �ളയ�ം ആവ��ി�� സാഹചര��ി�

�വിനിേയാഗ�ി�  ഉചിതമായ മാനദ�ം െകാ�വ��തി�ം �ര� േമഖലയി�  നി�്

മാറി�ാമസി�ാ� ആ�കെള േ�രി�ി��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ?

സാ�ഹിക സ�� േസന

1334. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര��ളി�ം �ാേദശിക �തിസ�ികളി�ം സഹായ�ിനായി സാ�ഹിക സ�� േസന

എ� േപരി� ഒ� േസന �പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനകം എ�േപർ ��ത േസനയി� അംഗ�ളായി േപര് രജി�ർ െച�ി�െ��ം

അവർ�് ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് പരിശീലനം ന���െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േസന�െട ഭാഗമായി ഡയറ�േറ�് �ിയറിംഗ് ക�ി�ിക� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

��തി സംര�ണ യ�ം

1335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 �ം 2019 �ം ര�് �ളയ�� �ട��യായി ഉ�ായി�ം ��തിെയ അമിതമായി �ഷണം

െച�താണ് ��� �ളയ�ിെ� കാരണെമ�് തിരി�റി�ി�ം ��തി സംര�ണ യ��ളി�



സം�ാനം ഇേ�ാ�ം വളെര �റകിലാെണ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) നിയമവി��മായി എ�് െച�ാ�ം ഉേദ�ാഗ�െര�ം ഭരണാധികാരികെള�ം സ�ാധീനി�് അത്

നിയമവിേധയമാ�ാെമ� ചി�ാഗതി�് മരടിെല ��ീം േകാടതി വിധി പാഠമായതായി

ക���േ�ാ;

(സി) മരടിെല �ളാ�ക�  തക��ത് �ലം സമീപ �േദശ�ളിെല വീ�ക��ം മ�് െക�ിട���ം

എെ��ി�ം േക�പാട് ഉ�ായി എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് എ�്

ന�പരിഹാരമാണ് ഇതിനകം ന�കിയത്;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� തീരേദശേമഖലയി�  നട�� കേ�����ം അനധി�ത നി��ാണ

�വ��ന���ം എതിെര ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജലവാഹകേശഷി വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1336. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ��ഷ� കട��ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവ��ി��ായ �ളയം െകാ�ം ദീ�ഘകാലമാ�� നീെരാ�� െകാ�ം ജലസംഭരണികളി�ം

നദികളി�ം കായ�കളി�െമ�ാം അടി� �ടിയി�� മ�ം െചളി�ം നീ�ി അവ�െട ജലവാഹക

േശഷി വ��ി�ി�ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  ലഭി�� മണലിെ��ം എ�ലിെ��ം

വിനിേയാഗം സംബ�ി�് �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നദികളി�  നി�് വാരാ�� മണലിെ� അളവ് തി�െ���ിയി�േ�ാ;  കരാ�കാ�  സാഹചര�ം

��പേയാഗം െച�ാതിരി��തിനായി ഉേ�ശി�� പരിേശാധനാ സംവിധാനം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സാ�ഡ് ഓഡി�ിം�ം റിവ�ബാ�് മാ�ിം�ം ���ിയായി�േ�ാ;  നദീതീര സംര�ണ�ിനായി

നട�ിവ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) റാംസ�  പ�ികയി�  ഉ�െ��ി�ളള പാരി�ിതിക �ാധാന�േമറിയ േവ�നാട്,  ശാ�ാംേകാ�,

അ��ടി എ�ീ കായ�കളി�  െചളി�ം മ�ം അടി�് ആഴ�ം വി�തി�ം �റ � േപായ

സാഹചര��ി�  അവ�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ര��തിേരാധ �വ��ന��

1337. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ഉ�ാ�� �ളയെ��തി�െട പ�ാ�ല�ി�  �ാേദശിക

തല�ി�, �ര��തിേരാധ സംവിധാനം �പീകരി�വാ�  "ന��  ന��ായി"  എ� പ�തി



ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) വാ�ഡ് തല�ി�  �ര��തിേരാധ �വ��ന��  ത�ാറാ��തിനായി �േത�ക �ാമസഭ

േച��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ജന�ളി�  നി�ം �ര� നിവാരണ�ിന് ലഭി�� ആശയ��  ഉ�െ���ി പ�തി

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ര� �തിേരാധ സംവിധാന�ിനായി എെ��ി�ം �േത�ക നിയമനി��ാണം

നടേ���േ�ാ;എ�ി� അതിനാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ�� ധനസഹായ വിതരണം

1338. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ �രിതാശ�ാസ�മായി ബ�െ��ം 2019-െല െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ�മായി

ബ�െ��ം മാേവലി�ര താ��ി� വിതരണം െച� ധനസഹായ�ിെ� വിവരം വിേ�ജ് തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ��െട േപ�ം ലഭി� �ക�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ?

ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1339. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലവർഷെ��തി�ലം ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി

�ര�നിവാരണ വ��്  05.09.2019െല  583/2019/ഡി.എം.ഡി.  ന�ർ സർ�ാർ

ഉ�ര��കാരം ��ർ ജി�യിെല ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ േറാഡിെ��ം �ന��ാരണ ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ജലവിതാന�ിനടിയി�െ��േപായ ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1340. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െവ�യാണി�ായ�  ജലവിതാന�ിനടിയി�െ��േപായ പ�യ �മി�െട

ഉടമ�രായ ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിനായി�� വിഷയം ച��െച�ാ�

13/6/2017-�  േച�� േയാഗ�ിെ�  (റവന�  B-3/9458/16  )  തീ�മാന�ി�

626ക�ഷക�െട ൈകവശ�� �മി ഏെ����തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ജി�ാ കള��െട േന�ത��ി�  �ലം സ�േ� െച�് ക�ഷക�െട പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ� േപ�െട പ�ികയാണ് ത�ാ�  െച�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ; അവ�െട േപ�ം വിേ��ം വ��മാ�ാേമാ?

നദികളി� അടി��ടിയ മണ�

T 1341.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയേശഷം �ധാന നദികളി� അടി��ടിയ മണ� വാ��തിന് അ�മതി ന�കിയ ഉ�രവ്

പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�� മഴ�ാല�ിന് ��ായി മണ�  വാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

നദികളി� അടി��ടിയ മണ� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

T 1342.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം.ഉ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� സം�ാനെ� നദികളി� അടി�് �ടിയ മണ�ം മാലിന���ം നീ�ം െച�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ മണ�  വാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നദികളിെല മണ� വാ��തി�� മാ��നി�േ�ശ��

1343. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നദികളി�ം മ�ം അടി� കിട�� മണ�ം മ� മാലിന���ം നീ�ം െച�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മണ�ം മാലിന���ം അ�� മഴ�ാല�ി� ��പ് നീ�ം െച�വാ�  കഴി�േമാ;

ആയതിെ� നടപടി �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) മണ�  വാ��ത് സംബ�ി�് മാ�� നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��



അറിയി�ാേമാ?

�മി ഏെ����

1344. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�ം നി��ം ഉേപ�ി�െ���മായ സ�കാര��മി ഏെ����തി�ളള നടപടി�മ��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഇ�ര�ി�ളള �മി

ഏെ���ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഏെ��� �മി സംര�ി��തി� േവ�ി എ� �ക

െചലവഴി�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� ആവശ����് േവ�ി �മി ഏെ���� നടപടി�മം

1345. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ����് േവ�ി �മി ഏെ���� നടപടി�മം വ�ഷ��  നീ�േപാ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ�  �മിേയെ���ലിന് സമയ�ത�ത ഉറ� വ��� ച���  നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല എളമരം കടവ് പാലം അേ�ാ�് േറാഡ്,  �ളിമാട് പാലം

അേ�ാ�് േറാഡ്, ഫാ�ഖ് േകാേളജ്-വാഴ�ാട് േറാഡി� ഊ��ടവ് വളവ് നിവ��� �ട�ിയ

പ�തിക��് �മി ഏെ����  നടപടിക�  �ട�ിയി�് വ�ഷ�ളാെയ�ി�ം ഇനി�ം

���ീകരി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�,  നടപടിക�  ���ീകരി�് എ�് �മി ഏെ���ാ�

സാധി�ം �ട�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ?

ആ��ഴ - ഇ�ി�� ലാ�് അക�ിസിഷ� ���ി

1346. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം മ�ല�ി�  േബ��  ജം�ഷ�  �ത�  ഇ�ി��  വെര�� േറാഡ് വികസന

���ി�െട ഭാഗമായി ആ��ഴ �ത� ഇ�ി�� വെര�� ലാ�് അക�ിസിഷ� ���ി�െട

നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് വികസനം ���ിയാ�വാ�  ഇനി എ� �മി അക�യ�  െച�ാ�െ��ം ആയത്

എേ��് ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



അ�� ജനറ� ആ�പ�ി�് �ലം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

T 1347.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ജനറ� ആ�പ�ി�് മതിയായ �ലമി�ാ�തിനാ� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിേ��ം

ജലവിഭവ വ��ിേ��മായ �ല��  ലഭ�മാ��തി�� നിേവദന�ിേ��  നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വ��തല �മി െെകമാ� വിഷയമാകയാ� റവന� വ��മ�ി�െട സാ�ി���ി� ഇതര

അ�ബ� വ��തല ഉേദ�ാഗ��െട ഒ� സം��േയാഗം വിളി��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

�മി�െട ഏെ���� െചലവ് തി�െ����

1348. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വലിയമല എ�.പി.എസ്.സി.� േവ�ി വി�ാപനം െച�ി�� �മി ഏെ����

െചലവ് തി�െ���ിേയാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റ��  �ഷി െച�ി�� വ���െട �ല�നി��യം ഏെത�ാം മാനദ���െട

അടി�ാന�ിലാണ് നട��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�് പരിചയ സ��രായ റ��  േബാ�ഡ് ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം

ഉപേയാഗെ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട��െട �ല�നി��യം നട�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മ�് കാ�ഷിക കാ�ഷിേകതര വിളക�െട �ല�നി��യം നട��തി�� മാനദ���

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം െെബ�ാസിനാ�ളള �ലേമെ����

1349. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം െെബ�ാസിനാ�ളള �ലേമെ����  നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െെബ�ാസിനായി എ� �ലമാണ് ഏെ����െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െെബ�ാസിനാ�ളള �ലേമെ���� നടപടിക� എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?



പാ��ാലാവധി തീ�� േതാ�ം�മി തിരി�പിടി�ാ� നടപടി

1350. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി തീ�� േതാ�ം �മി തിരി�പിടി�ാ� റവന� വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േതാ�ം �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം �നഃ�ാപി�് കി�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േതാ��ളി� നി�ം ലഭിേ�� പാ��ടി�ിക യഥാസമയം പിരിെ����േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ; എ� �ടി�ികയാണ് ഇ�ാര��ി� നിലവി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഐ.എസ്.ആ�.ഒ., എ�.പി.എസ്.സി. പ�തി�് ന�കിയ �മി

1351. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വലിയമലയി�  വി.എസ്.എസ്.സി.-�െട എ�.പി.എസ്.സി.  േ�ാജ�്

നട�ാ��തിന് നൽകിയി�� സ��ാ� �മി�െട കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.,  എ�.പി.എസ്.സി.  എ� �മി േനരി�് വില�് വാ�ിെയ�ം

അത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  നാളി�വെര എ� �മിയാണ് െപാ�ം വില�് എ��് ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.,

എ�.പി.എസ്.സി.�് ന�കിയി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� �മി ��ത �ാപന�ിെ� ൈകവശ�െ�� അറിയി�ാേമാ ?

വ��ിഗത �ഷി�് �മി

1352. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964-െല �മി പതിവ് ച���  �കാരം വ��ിഗത �ഷി�ായി ഒ� ��ംബ�ിന് ��ി�

�േദശ�ളി�ം, സമതല�േദശ�ളി�ം എ� �ലം പതി� ന�ാം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിഗത �ഷി�് �മി പതി� ന���തിന് സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം നിയ�ണ��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 27/07/2011-െല സ.ഉ.നം. 280/11/RD �കാരം �രഹിത��് വീട് വ��തിന് 15 െസ�്

�ലം മാ�മാണ് നിലവി�  പതി�് ന���ത് എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ.ഉ.നം.280/11/RD  ന��  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  കാ�ഷിക ആവശ��ിന് �മി

പതി�് ന��തി� േവ�ി ന�� അേപ�ക�  നിരസി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) 1964-െല �മി പതിവ് ച��ളി� 2014-െല േഭദഗതി �കാരം ��ി� �േദശ�ളി� 4 ഏ��ം

സമതല�േദശ�ളി�  2  ഏ��ം �മി കാ�ഷിക ആവശ��ിന് പതി� ന�കാ�  കഴി�േമാ;

എ�ി� ഇതി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ഴ വിേ�ജിെല ഹി�െമ�് െസ�ി�െമ�്

1353. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ���ഴ വിേ�ജി�  ഉ�െ��� മണിക�ംചാ�, കേ�ലിേമട്

�േദശ��  റീസ�െ�� േശഷം ത�ാറാ�ിയി�� ലിേ�ാമാ�ി�  ഹി�െമ�് െസ�ി�െമ�്

എ�് േരഖെ���ിയി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േദശ�ളി�  നിലവി�  ഒ� ൈ�ബ�  ��ംബം േപാ�ം താമസമിെ��� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 01.01.1977� ��ായി ഇവിെട �ടിേയറി �ഷി െച�് താമസി� വ��വ��് േജായി�്

േവരിഫിേ�ഷ� കഴി�ി�ം ��ത �േദശം ഹി�െമ�് െസ�ി�െമ�് എ�് കിട��തിനാ�

പ�യം ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി� ഹി�െമ�് െസ�ി�െമ�് എ�് േരഖെ���ിയിരി��ത്

ഒഴിവാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�

1354. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആധാ�ം ത�േ��ം ത�ി�  ബ�ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി സം�ാനെ� ��വ�  റവന� േരഖക�ം ഡിജിൈ�സ് െച�� ���ി�െട

�േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഏെത�ി�ം വിേ�ജി�  മി��മി ഉ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ികജാതി,ആദിവാസി,പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് പ�യം

T 1355.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  പ�ികജാതി,ആദിവാസി,പ�ികവ�� വിഭാഗ�ളി�െ��

ൈകവശാവകാശ�� എ�േപ��് ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� മി��മി�ായി അേപ� ന�കിയ േമ�പറ� വിഭാഗ�ി�െ�� എ� അേപ�ക�



ഉെ��ം ഇതി� ഇനി�ം മി��മി കി�ാ��വ� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പാ� നിര�ക� ����തി�� നടപടി

1356. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക��ം �ാപന���ം പാ��ിന് ന�കിയി�� �മി�െട പാ� നിര�ക�

����തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ം നിലവി�� പാ� നിര�ക�  എ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 31-03-2006-�  പാ�കാലാവധി അവസാനി��ം പാ�വ�വ�ക�  ലംഘി�െകാ�് േഫാ��്

െകാ�ിയിെല െകാ�ി�  ��് ൈകവശം വ�ിരി���മായ  4.44.220  ഏ��  �മി

തിരിെ����ത് സംബ�ി�് റവന� വ��ിെല  A3/97/2018/Rev  ന��  ഫയലിേ��

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

(ഡി) ഈ �ാപന�ിെ� പാ�കാലാവധി�ം പാ��ടി�ിക�ം സംബ�ി� കാര��ി�  തീ�മാനം

എ���തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ക അട�ാ� �ാപന��

1357. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ക അട�ാ� �ാപന��െട�ം സംഘടനക�െട�ം േപ�വിവരം

ജി�ാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ; ഇവരി� നി�ം പാ� �ടി�ികയായി പിരി� കി�വാ�� �ക

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാ� �ടി�ിക അട�് തീർ�ാ��തിന് വിസ�തി�� പ�ം ഇതി� സ��ാ� സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പാ��ാലാവധി കഴി� സർ�ാർ �മി

1358. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പാ��ാലാവധി കഴി� സർ�ാർ �മി തിരിെക ഏെ����ത് സംബ�ി�് ജി�

തിരി�� വിശദമായ വിവര��  േശഖരി�ാനായി�േ�ാ;  േശഖരി�ി�െ��ി�  ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇെ��ി� ഇതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി �ട��ം ഇേത ആ��ാ�േ�ാ �ാപന�ിേനാ തെ�യാേണാ പാ��ിന്

ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;  അ�ാെത മ�് ഏെത�ി�ം വ��ിക�േ�ാ �ാപന�ിേനാ

ഇത് പതി�് ന�കാ� സർ�ാരിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;  എ�ി� അ�െന ഉേ�ശ�� വ�വകക�



ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� പാ��ാലാവധി കഴി�ം വ�വകക� ൈകവശം വ�ിരി��ത് ആെരാെ�യാെണ�

വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇ�രം ഇട��  തിരിെ���കെയ� സർ�ാർ നിലപാടിെ�

അടി�ാന�ി�  എ� �മി തിരി�് എ��ി��്;  എ�ി�  അതിെ� വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  സർ�ാരിെ� ബാ�ി�� കാലയളവിൽ ��ത തീ�മാനം

നട�ിലാ�ാനാ�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ാലാവധി കഴി� സർ�ാർ �മി തിരിെ����തിന് ഏെത�ി�ം ��  സർ�ാ�കൾ

ഓ�ഡിന��ക� / നിയമനി��ാണ�� നട�ിയി��തായി വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�ാര�ം യാഥാ���മാ��തിന് ഈ സർ�ാർ

നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ഇവ എ�േ��് നട�ാ�െമ��

വിവരം തീയതി സഹിതം അറിയി�ാേമാ?

പാ��ടി�ിക പിരിെ����

1359. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം പിരിെ��� പാ�ം എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��മി�മായി ബ�െ��് നിലവി� എ� േക�ക� തീ��ാ�ാ� ബാ�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാ��ടി�ിക പിരിെ����തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� റി�വറി േനാ�ീ�മായി ബ�െ�� േക�ക�

1360. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� റി�വറി േനാ�ീസ് അയ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര േകാടതിയി�  ഫയ�  െച��

േക�കളി� സ��ാ� അഭിഭാഷക� ഹാജരാകാ� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം ഹാജരാകാ� അഭിഭാഷക�െ�തിെര നടപടി ആവശ�െ��് റവന� വ��് അഡ�േ��്

ജനറലിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡിമാ�് േനാ�ീസ് ന����ം �ട� നടപടി സ�ീകരി���ം ഔേദ�ാഗിക �ത�നി��ഹണ�ിെ�

ഭാഗമായി ഉ�മവിശ�ാസ�ി�  സ�ീകരി�� നടപടിയായതിനാ�  റവന� വ��ിെല

ഉേദ�ാഗ���് ഇതിനായി സംര�ണം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവന��ാല വര��



T 1361.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��ം ��ത�  വര�� അ�ഭവെ��� പാല�ാട് ജി�യി�  വ��

േവന��ാലെ� വര�� അതിജീവി��തിനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2020  മാ��്,ഏ�ി�,െമയ് മാസ�ളി�  അ�ഭവെ�ടാ�  േപാ�� അതി��മായ വര��

േനരി��തിനായി ഒ��ാലം മ�ല�ിന് �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി�വാ�  എെ��ാം

നടപടിെയ��ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല �ളയ �നരധിവാസ �വ��ന��

1362. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ �നരധിവാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി മല�റം ജി�യി�  സ��ാ�

�ഖ�ാപി� പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ന��േമാ;  മ�ലം തിരി�� കണ�ക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ം ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) �ാഥമിക ധനസഹായമായ  10000/-�പ ഇനി�ം ലഭി�ാ� ��ംബ��െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ധനസഹായ വിതരണം സംബ�ി�് താ��തല കണ�ക�

വിശദമാ�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1363. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െവ�െ�ാ� �ര� നിവാരണ �വ��ന��െട

ഭാഗമായി റവന� വ��് ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട

�ന��ാരണ�ിനാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േറാ�ക�െട ���ി ���ിയായി�െ��ം ���ീകരി�ാ� േറാ�ക�െട

���ിക� ഇേ�ാ� എ�ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ ൃ�ിക�

1364. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ

�വ ൃ�ിയി��െ���ി എ� േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  എ� േറാ�ക��് അ����ണി നട��തിനായി ഫ�്

അ�വദി�െവ�ം ആയതിെ� വിശദാംശ�ം അ�വദി�തിെ� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�� േസവന�െള�ാം ഓ�െെലനായി അേപ�ി�വാ� ഉ� സൗകര�ം

1365. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  നി�� േസവന�െള�ാം ഓ�െെലനായി

അേപ�ി�വാ� സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ഓ�െെലനായി

അേപ�ി�വാ� കഴി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം േസവന�െള�ാം ഓ�െെല� ആയി ലഭ�മാ��േതാെട സാധാരണ ജന���് ഇത്

വഴി അേപ�ി��തി�ം ഇ�മായി ബ�െ�� സഹായ���മായി വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ഒ�

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ��േ��തിെ� ആവശ�കത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;  ഇതിെ� നിലവിെല

അവ� െവളിെ���േമാ?

ലാ�് ബാ�ി� നിേ�പി�� �മി

T 1366.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�െട നിയ�ണ�ി���ം അതാത് വ��ക�െട �വ��ന���്

ആവശ�മി�ാ��മായ �മികെള�ാം ഒ� ലാ�് ബാ�ി�  നിേ�പി�� പ�തി ഇേ�ാ�

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� �മി ഒഴിെക വ��ക��് ആവശ�മി�ാ� �മി മ�് വ��ക�െട ആവശ����്

ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി ന��� കാര��ി�  എ�് തട�മാണ് നിലനി���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അതാത് വ��ക��് ആവശ�മി�ാ� ഇ�രം �മിക�  ഒ� ലാ�് ബാ�ി�  നിേ�പി�്

അവ�െട ഉപേയാഗാവകാശം ബ�െ�� നി��ഹണ വ��ക��് ൈകമാ��തിന് ജി�ാതല

വ��് തലവ�മാ�െട ഒ� സമിതി �പീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �ന�നി��ാണം

1367. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള���, വിള����, മലയി�കീഴ് വിേ�ജ്

ഓഫീ�ക�െട �ന�നി��ാണം റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ആയ�



സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മളി റവന� ടവർ നിർ�ാണം

1368. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ികവർഷെ� വാർഷിക ബജ�ിൽ പീ�േമട് താ��ിൽ അ�വദി� റവന�

ടവർ �മളി വിേ�ജ് ഓഫീസിേനാട് അ�ബ�മായ �ല�് നിർ�ി��തിേല�്

സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ശബരിമല തീർ�ാടന�മായി ബ�െ��് വിവിധ വ��ക�െട ജി�ാതല�ിെല ഏേകാപി��

�വർ�ന േക�ം,  ��െ�രിയാർ ഡാം നിലനിൽ�� �േദശം,  അ�ാരാ� വിേനാദ സ�ാര

േക�മായ േത�ടി ഉൾെ��� �േദശം, അ�ർസം�ാന �ഗ� വ��ന വ�ാപാര േക��ൾ

�ിതി െച�� �േദശം എ�ീ �ാധാന��െള�ാ�� തമിഴ് നാടിേനാട് േച���

സം�ാനെ� �ധാനെ�� അതിർ�ി പ�ണമായ �മളിയിൽ വിവിധ സർ�ാർ ഓഫീ�കൾ

പരിമിതമായ സൗകര��ളിൽ വാടക െക�ിട�ളിേലാ പ�ായ�ിെ� താൽ�ാലിക

സൗകര��ളിേലാ ആണ് �വർ�ി�വ��ത് എ�കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ �വർ�ി�വ�� ഓഫീ�ക�െട കാര��മമായ �വർ�ന�ി�ം

െപാ�ജന�ൾ�് െമ�െ�� േസവനം ലഭി��തി�ം ഈ ഓഫീ�കൾ ഒ� �ട�ീഴിലാ�ി

മാ�വാൻ കഴി�� �മളി റവന� ടവർ നിർ�ാണം അടിയ�രമായി ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

1369. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ്

ഓഫീ�ക� നവീകരി��തിന് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയവയിൽ ഏെത�ാം ���ിക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നി��ാണം

1370. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം

ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല തി�� താ��ിെല േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി��െ��� ഇരി�ിളിയം,

േമ��റി,  കാ�ി���ി വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിേ��ക�െട നി��ാണ���േവ�ി�� ഭരണാ�മതി സ��ാ� �റെ��വി�ി�േ�ാ;



വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല മാറാ�ര,  േകാ��� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട അടി�ാന

സൗകര�ം വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�് റവന� വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �ന��ാരണ�ിനായി �ാ�  ഫ�ി�  ആവശ�മായ �ക നീ�ി െവ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ��� താ��് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

1371. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല പ���  താ��് ഓഫീസി�ളള �തിയ െക�ിട�ിന് ഭരണാ�മതി

ന�കാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് ഈ സാ��ിക വർഷംതെ� ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ�ളളി മിനി സിവി� േ�ഷ�

1372. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളിയി�  മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അന�് നി��ി��തിന് അ�േയാജ�മായ

െപാ��ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ആയത് ഇൗ ആവശ��ിേല�് ലഭി��തി�േവ�ി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ക�നാഗ�ളളി മ�ല�ിന�വദി� ഗവഃ േകാേളജ് �ാപി��തിനായി െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.

എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജിെ� അധീനതയി�ളള �ലം െെകമാ��തിനായി സ�േ� റിേ�ാ��ക�

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട േകാടതി സ��യം നി��ി��തി�േവ�ി ഏെത�ാം �ല��  പരിേശാധന

നട�ിയി��്;�ലം െെകമാ��തിനാവശ�മായ �ാരംഭ നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവിധ ആവശ����ായി വിവിധ വ��ക�െട അധീനതയി�ളള �മി െെകമാ�ം െച��

നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��മംഗലെ� മിനി സിവി� േ�ഷ�

1373. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��മംഗല�് നിർ�ി�� അ�് നില മിനി സിവി� േ�ഷെ� ���ി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സബ് താ��് ഓഫീസ് �ിതി െച�� �ല�് വാഹന പാർ�ിംഗിന് സൗകര�ം

ഒ���തി�ളള നിർേ�ശം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  വാഹന പാർ�ിംഗിന് എ�് സംവിധാനമാണ് െച�ാൻ സാധി�കെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� അ�വദി� റവന� ടവ�

1374. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി� അ�വദി� റവന� ടവറിെ� നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റവന� ടവ� നി��ാണ�ിനായി ചാല�ടി നഗരസഭ േപാ�യി� നി�േ�ശി� �ല�ിന് അ�മതി

ലഭ�മാ��തി�ം നി��ാണം ഉട�  ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് നിയമനം

1375. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  നിലവിെല വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��് റാ�് ലി�ി�  നി�ം

എ�േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�േപ� േജാലിയി� �േവശി�െവ�ം എ�.െജ.ഡി. ഉ�െ�െട എ� ഒഴി�ക� ഇനി�ം

നിക�ാ�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�െട വിവരം പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�് ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി

നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��� ��് വിേ�ജ് വിഭജനം

1376. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��� ��് വിേ�ജ് വിഭജി�് കീേ�രി,  �ലയ�ി�ര എ�ീ

വിേ��ക�  �വ��ന�മമാ��തിന് ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� ഫയ� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� േജാലികൾ ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ നടപടിക�  ൈകെ�ാ�േമാ



എ�റിയി�േമാ?

വിേ�ജാഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

1377. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീസ�  ത�ിക അ�േ�ഡ് െച�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ��ായി പ�ാം ശ�ള പരി�രണ ക�ീഷ�  അ�വദി� �േത�ക ശ�ള

െ�യി�  ഇേ�ാ�ം അവ��് ലഭ�മാ��ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേ�േജാഫീ�കളി�  ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ത് ശതമാനം വിേ�ജ്-ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ിക അ�േ�ഡ ് െച�് വിേ�ജാഫീ�കളി�

��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ഏ�െ���ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

മരടിെല അ�രീ� മലിനീകരണം

1378. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല അനധി�ത �ാ�ക� െപാളി�ത് �ല��ായ അവശി��� നീ��തി�ളള േജാലി ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�ി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത അവശി���  നീ�ം െച�േ�ാ�ം �ന�പേയാഗ�ിനായി �ഷ�  ഉപേയാഗി�്

െപാടി�േ�ാ�ം ഉ�ാ�� അ�രീ� മലിനീകരണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ാ�ിെ� പരിസര�േദശ�ളി�  െപാടിശല�ം�ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക�  �റ��തിന് എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മരടിെല േകാൺ�ീ�് മാലിന�ം

1379. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് പണിത നാല് �ാ�ക� െപാളി�ത് �ലം ഉ�ായി��

അവശി��� നീ�ം െച��തിന് എ� ദിവസമാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) എ� ടൺ േകാൺ�ീ�് മാലിന�മാണ് നീ�ം െച�ാ��ത്;  ഇത് എ�കാരം

�ന:�പേയാഗി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത മാലിന�ം �ന:�പേയാഗി��തിനായി �പെ���േ�ാ� ഉ�ാേയ�ാ�� പാരി�ിതിക

���� പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� �ൻക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

മാ�കാ അ�ണവാടി�് �ലം ൈകമാ��തിന് നടപടി

1380. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�കാ അ�ണവാടി െക�ിട��  നി��ി�� പ�തി�െട ഭാഗമായി

തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വലിയ�റ, ശം��ഖം എ�ിവിട�ളി� അ�ണവാടിക�

�ാപി��തിനായി നി�േ�ശി�ി�� �ലം ൈകമാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�് ര�രവ�ഷം പി�ി�ി�ം റവന� വ��് �മി ൈകമാറാ�തിനാ� പ�തി

യാഥാ���മാ�ാ�  കഴിയാ� �ിതി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റവന� വ��ിെ� ഭാഗ�നി�ം �മി ൈകമാ��� സംബ�ി� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല നി�തി െക�ാ� �മി

1381. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� ലാ�ഡ് രജിേ�ഷ� ആ�് റ�് െച�തി� േശഷം മലബാ� േമഖലയി� നി�തി െക�ാ�

�മി അഥവാ നി.െക.�മി ൈകവശ�� � ഉടമക��് നി�തി അട�വാ�  �യാസ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി.െക.�മി രജിേ�ഷന് ത�േപ�  അേപ� ഓ�ൈലനി�  അേപ�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ിേകാ റിേസാ��്

1382. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�തിെ� േപരി� േവ�നാ�് കായലിെല െനടിയ ���ി�

കാ�ിേകാ റിേസാ��് െപാളി�വാ� ��ീം േകാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േകാടതി ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കാ�ിേകാ റിേസാ��് നി��ി��തിനായി എ� ഏ��  കായ�  അനധി�തമായി

നിക�ിെയ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;



(ഡി) റിേസാ��് നി��ാണ�ിന് തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി�െട അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ?

ആ�ി�ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല കരവാരം -�ളിമാ�് - നഗ�� �ടിെവ� പ�തി

1383. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി�ൽ നിേയാജകമ�ല�ിെല കരവാരം  -�ളിമാ�്  -  നഗ�� �ടിെവ� പ�തി�ായി

�ലം ആവശ�െ��് േകരള വാ�� അേതാറി�ി റവന� വ��ിെന സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ റവന�

വ��് �ലം ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് വിശദമാ�േമാ?

ഭാഗാധാര�ം േപാ�വര�ം റ�ാ�ണെമ� ആവശ�ം

1384. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േവ�� സാ�ിക�  ഇ�ാെത�ം ആ�മാറാ�ം നട�ി�ം ത�ാറാ�ിയ ഭാഗാധാര�ം

േപാ�വര�ം റ�ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് �ീമതി ഓമനഅ�  (െപ�ീഷ�  ന��

220164/2019)  ന�കിയ പരാതിയി�  പാ��ാറ വിേ�ജ് ഓഫീസ�  വിശദമായ റിേ�ാ��്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �േരഖാ തഹസീ�ദാ�  ഈ പരാതി സംബ�ി�് എെ��ാം �ട�  നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� താ��് �പീകരി�ാ� നടപടി

1385. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��് �നഃസംഘടന സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് ലാ�് റവന�

ക�ീഷണേറ�് തല�ി�  �പീകരി� ടീം ഒ�ാം ഘ� പഠന റിേ�ാ��് ഇതിനകം

സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ടീമിെ� പഠന �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ിന് കാലതാമസം േനരി�� പ�ം,  കള�� ന�കിയി�� റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  െകാ�ം താ��് വിഭജി�് നി��ി� ചാ���  താ��് �പീകരി�ാ�

നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കിഴേ�േ�ാ�യിെല അനധി�ത ൈകേയ�ം



T 1386.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കിഴേ�േ�ാ�യിെല സംര�ിത േകാ�മതിലിന് ���� അനധി�ത ൈകേ�� �മിയായ 72.250

െസ�് �മി ൈകേ��ം ഒഴി�ി�് തിരി�് പിടി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എ�് �ാവ��ിക നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്?

നി��ാണ �വ��ന��� റവന� വ��ിെ� അ�മതി

1387. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ �വ��ന���് ഇ��ി ജി�യി� മാ�ം റവന� വ��ിെ� അ�മതി നി�ബ�മാ�ി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�� �േത�ക സാഹചര�െമ�ായി��;

(സി) ഇ��ി ജി�യിെല എ�് വിേ��കളി�  മാ�ം നി��ാണ�ിന് നിയ�ണം ഏ�െ���ിയത്

സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;

(ഡി) അനധി�ത നി��ാണ��െട�ം കേ����െട�ം േപ� പറ�് ഇ��ി ജി�യിെല ജന�െള

മാ�ം ��ി��ി�� നടപടി �ന:പരിേശാധി�േമാ?

�പതിവ് ച��ൾ േഭദഗതി െച��തിന് നടപടി

1388. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �വിനിേയാഗ കാര��ിൽ സംജാതമായി�ളള നിരവധി �തിസ�ികൾ

പരിഹരി��തിേല�് �പതിവ് ച��ൾ കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി�

വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�� സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

പ�ി��, ��ി�� വിേ��ക� വിഭജി��തിന് നടപടി

1389. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ി��് മ�ല�ിെല പ�ി��, ��ി��  എ�ീ വിേ��ക�  വിഭജി��തിന് നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ളിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിേ��ക�  വിഭജി�് അ�ിനിേ�ഷ�  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ?



റീ-സ�േ� �വ��ന��

1390. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റീ-സ�േ� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റീ-സ�േ� ഇനി�ം ആരംഭി�ാ� ജി�ക�േ�ാ; വിേ�ജ് അടി�ാനമാ�ി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അതി��ിനി��യ ത��ം നിലനി��� �േദശ��െട റീ-സ�േ� ���ിയാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) റീ-സ�േ� �വ��ന���ലം സ�േ� ന��, ഏരിയ എ�ിവയി��ാ�� വ�ത�ാസം

ആധാര�ി��െ����തിന് നിലവി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല സബ് ഡിവിഷ� സ�േവ

1391. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല വിവിധ താ��കളി� സബ് ഡിവിഷ� സ�േ��് അേപ� െകാ��േ�ാ�

റീസ�െ� അംഗീകരി�് ന�കിയ വി�ീ��ം മാനദ�മാ�ാെത ആധാര �കാര�� വി�ീ��ം

നിലനി��ക�ം ബാ�ി�� വി�ീ��ം പഴയ ത�േ��കളി�  നിലനി��ക�ം െച��ത്

നിയമാ��തമാേണാ;

(ബി) റീസ�െ� വി�ീ��മാേണാ അേതാ ആധാര വി�ീ��മാേണാ റവന� അധികാരിക�

മാനദ�മാേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം സ�  ഡിവിഷ�  െച�് ��  ത�േ��ക�ിക�െട േപരി�  കിട�� വ� പ�യം

ന�കി റ�ലൈറസ് െച��തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ താ��ിെല റീസ�െ�

1392. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ താ��ി�  റീസ�െ� നട�ാ���ലം ഉ�ായി�� ��ി��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത താ��ിെല ഏെതാെ� വിേ��കളിലാണ് റീസ�െ� നട�ാ��െത�ം എേ�ാ�

ആരംഭി�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) റീസ�െ� �േരാഗതി�ായി �വാ��ഴ േക�മാ�ി ഒ� റീസ�െ� ഓഫീസ് ആരംഭി�� കാര�ം

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

1393. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ എവിെടെയ�ാമാണ്

�ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി��ത് എ�തിെ� വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) വിേ�േജാഫീ�ക�  ആ�നികവൽ�രി��തി�ം,  ജനസൗ�ദമാ��തി�ം േവ�ി

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

1394. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� ഭവനനി��ാണ വ��് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; ജി� തിരി�ളള

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �തിയ പ�തികളാണ് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� പരിഗണനയി�ളളത്;  ജി�

തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� േസവന��

1395. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് �േഖന നിലവി� �ണേഭാ�ാ���് ന�കി വ�� േസവന��

എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആരംഭി�ി���ം ന�കി വ���മായ േസവന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് ആ�നികവ��രി��തി�ം ��ത�

ൈവവിധ�വ��രി��തി�മായി�� �തിയ പ�തിക� സജീവ പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

�ഹ�ീ ഭവന പ�തി

1396. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഹ�ീ ഭവന പ�തി �േഖന 2019-20 വ�ഷ�ി� എ� വീ�ക� നി��ി� ന�കയി��്; ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി  2019-20  വ�ഷ�ി�  എ� േകാടി �പയാണ് നീ�ിെവ�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് തിരി�ട�ാ�� വാ�

1397. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് എ� േകാടി �പ�െട വാ�യാണ് വിവിധ ഏജ�സികളിേല�്

തിരി�ട�വാ��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

േക� സ�� മ��ബ�ന നിയ�ണ പരിപാലന ബി�

1398. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  െകാ�വ� േക� സ�� മ��ബ�ന നിയ�ണ പരിപാലന ബി�

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട താ�ര����് എതിരാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബി�ിെല ഏെതാെ� നിബ�നകളാണ് മ��െ�ാഴിലാളിക��്

�തിബ���ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� �തികരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ബി�ിെനതിെര മ��െ�ാഴിലാളിക�  േദശവ�ാപകമായി �േ�ാഭം നട��

സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ി�  അടിയ�രമായി ഇടെപ�് മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആശ�

�രീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കടലിെ� അവകാശം മ��െ�ാഴിലാളിക��് നൽകാ�� പ�തി

1399. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.െക. രാജ�

,, 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) �പരി�രണ നിയമം െകാ�വ�് ക ൃഷി�മി �ഷി�ാ��് വിതരണം െച� േപാെല കടലിെ�

അവകാശം കടലിൽ മീൻപിടി�� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉറ�വ��� സമ�പരി�രണ

നിയമം നട�ിലാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കടലിെല മ��വിഭവ��െട ഉടമാവകാശം,  മ��ബ�ന ഉപകരണ��െട ഉടമാവകാശം,



കടലിേല�� �േവശനാധികാരം എ�ിവ മ��െ�ാഴിലാളിക��് മാ�മായി

പരിമിതെ���ിെ�ാ�� നിയമനി��ാണമായിരി�േമാ അെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കടലിൽ നി�് പിടിെ���� മ���ിെ� ആദ� വി�ന അവകാശം മ��െ�ാഴിലാളിക��്

ഉറ�ാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം

1400. �ീ.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) സം�ാന�് േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം ആരംഭി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം എ�ിനാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവ് തീ�മാനി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം �ലം മ��സ��് വ��ി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ഇ) േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ന��� ആ��ല���

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) എ� േപ��് ഈ ആ��ല��� ലഭി��െ��് അറിയി�ാേമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരി�� �തിസ�ി

1401. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം അശാ�ീയമായ മീ�പിടി��ം കാരണം പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക� േനരി�� �തിസ�ി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ടി ഉ�ാ�� കാലാവ� വ�തിയാനം �ല�� ��റിയി�ക�  നിമി�ം

മ��െ�ാഴിലാളിക��് കടലി� േപാ�വാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) 2019-� ഇ�കാര�� ��റിയി�് �ലം മ��െ�ാഴിലാളിക��് എ� െതാഴി� ദിന�ളാണ്

ന�െ��ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െതാഴി� ദിന�� ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��് അതിന് ന�പരിഹാരം ന�കണെമ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാലാവ� �വചന�ളി�  ഉ�ാ�� അവ��ത�ം ��ത ഇ�ാ��ം �ലം

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഉ�ാ�� ����  പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര ഇടെപട�ക�

ഉ�ാ�േമാ?



െെവ�ി� മ�ല�ി� തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� നട�ാ�� �വ��ിക�

1402. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി� മ�ല�ി� തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ� �ഖാ�ിരം ഏെത�ാം ���ികളാണ്

നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തീരേദശവികസന േകാ��േറഷ�  �ഖാ�ിരം

നട�ാ�ിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി�െ��ം ���ി തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ���വ��് േ�മനിധി

1403. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴയിൽ നി�് മീൻ പിടി�് ഉപജീവനം നട�� ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ികവ��

വിഭാഗ�ിൽെ���വ��് േ�മനിധി ആ��ല���  ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് മ��ബ�ന ഉപകരണ��ം ഇൻ�റൻസ് പരിര��ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വിവാഹ ധനസഹായം

1404. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���� വിവാഹ ധനസഹായം എ� �പയാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ധനസഹായം വിതരണം െച��ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കഴി�  12  മാസേ�ാളമായി ഈ ധനസഹായം �ട�ി�ിട�� എ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ധനസഹായം അടിയ�രമായി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ��ക�െട വികസനം

1405. �ീ.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) തീരേദശ�� ഫിഷറീസ് ��ക�െട വികസന�ിനായി കി�ബിയി�  നി�ം ധനസഹായം

ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  എ� േകാടി �പയാണ് കി�ബിയി�  നി�ം അ�വദി�െത�ം,  അതി�  എ� �ക

ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ന� േഗഹം പ�തി

1406. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഫിഷറീസ് വ��ിെ� �ന�  േഗഹം പ�തി �കാരം  50  മീ�റി��ി�

താമസി��വ� ആ��ല�ം ൈക��ി �തിയ വീട് െവ�് മാറി താമസി�േ�ാ� 50 മീ�റി��ിെല

വീെടാഴി�ഭാഗെ� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം ഉടമകളി�  തെ� നി�ി�മാ�േമാ;

അേതാ സ��ാരിേല�് �ത�  ��േമാ;  ��ത �ല�് നി�� കാ�ഷികാദായ��

�ല�ടമ�് എ��ാ� കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 50 മീ�റി��ി� വീെടാഴി�് േപായ ഭാഗെ� �ല��െട തീരേദശ ൈഹെവ/മ�് വികസന

�വ��ന��  എ�ിവ വ�േ�ാ�  അതത് അക�സിഷ�  ഏജ�സിക�  ഏെ����

�ല�ിന് �ല�ടമ�് ന�പരിഹാരം ലഭി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഫിഷറീസ് ��കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1407. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ േമഖലകളിെല വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര���  വ��ി�ി��തിനായി ഈ

സ��ാ� ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ���് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല���  യഥാസമയം വിതരണം

െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ�ളി�  �റ് ശതമാനം സാ�രത ൈകവരി��തിനായി ഫിഷറീസ് ��കളിെല

അടി�ാന സൗകര��� വികസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ര സാഗരം പ�തി ��ത�  തീര�േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ന�േഗഹം പ�തി

1408. �ീ.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) സം�ാന�് തീരേദശ�് നി�ം  50  മീ�റി��ി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളി

��ംബ�െള മാ�ി താമസി�ി��തിന് �ന�േഗഹം എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െളയാണ് മാ�ി താമസി�ിേ��തായി

വ�ി��ത്;

(സി) �ന�േഗഹം പ�തി�ായി ഫിഷറീസ് വ��് മാ��നി�േ�ശ�� �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��ത മാ��നി�േ�ശ �കാരം 50 മീ�റി��ി� താമസി�� ��ംബ��െട വീടിേനാ, �മിേ�ാ

കടലാ�മണ�ിേലാ,  ��തി�ര��ിേലാ ന�ം സംഭവി�ാ�  ന�പരിഹാര�ിന്

അ�ഹതയി�ാെയ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �ന�േഗഹം പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി�  ഇതിനകം എ� ��ംബ���ാണ് ധനസഹായം

ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആയിര�ണ�ിന് മ��െതാഴിലാളിക��് ഇനി�ം ധനസഹായം ന��വാ�  ഉെ��ിരിെ�

മാ��നി�േ�ശ�കാരം ��ംബ���് ന�പരിഹാരം നിരസി��ത് �ന:പരിേശാധി�ാേമാ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

1409. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ��െതാഴിലാളിക�െട അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി� േവ�ി ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ന�കി

നട�ിലാ�ിയ വിവിധ മരാമ� പണിക�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബറിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��്

നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക�െട �േരാഗതി കാണി�� ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മാ���ക�െട വികസനം,  വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം,  എ�ീേമഖലകളി�

മ��ബ�ന വ��ിെ� പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ

പ�തിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാ�ൈല�് േഫാൺ

1410. �ീ.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�ിൽ മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാ�ൈല�് േഫാൺ നൽ��

പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േഫാണിന് മ��െ�ാഴിലാളികളിൽ നി�ം എ� �കയാണ് ആദ�ം ഈടാ�ിയെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പി�ീട് ഈ �കയിൽ എെ��ി�ം ഇളവ് നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആദ�ഘ��ിൽ �ടിയ �ക



ഈടാ�ിയവ��് അധിക �ക മട�ി നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��� �നരധിവാസ പാേ�ജ്

1411. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് മ�സ�െ�ാഴിലാളിക��്

നട�ിലാ�ി വ�� �നരധിവാസ പാേ�ജിെ� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െതാഴി� ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഈ പാേ�ജ് വഴി സ��ാ� ഇ�വെര എെ��ാം

സഹായം ലഭ�മാ�ി; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ാ�� േ�മപ�തിക�

1412. �ീ.െ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) മ��െ�ാഴിലാളികളായി സം�ാന�ാകമാന��വ�  എ�െയ�ം,  ഇവരി�

തീരേദശനിവാസിക�  എ�െയ�ം,  മ��ബ�ന-വിപണന-വിതരണേമഖല�മായി ബ�െ��്

�വ��ി��വ� എ�െയ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി�  �വ��ി��വ��് ��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ന�കിയി��

സഹായ��/ആ��ല���, വീ�െവ� താമസ�ി�� സഹായം,  �നരധിവാസ�ിനാ��

സഹായ�� എ�ിവ എെ��ാെമ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  ബി.െഎ.എഫ്.  &  എ�്.ഡി.എഫ്.  പ�തി��െ�െട മ�് പ�തിക�ം

സഹായ��മായി നട�� �ട��വ��ന�� എെ��ാെമ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� പിേ�ാ�ം നി��� മ��േമഖലയിെല െതാഴിലാളി ��ംബ�െള �ൻസ��ാ�

ഓേരാവ�ഷ�ം എ�ര�ി�  സഹായി�െവ�ം,  എ�േപ�� സഹായം ന�കിെയ���

വിവരം ന�കാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ� നിലവി��പ�തിക��ം സഹായ���െമാ�ം എെ��ാം �ട��വ��ന��

നട�ിെയ�ം, ഇതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവഴി� �ക എ� എ�ം, എ�േപ�� സഹായം

ന�കിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കടലി� േപാ�� മ��ബ�നയാന��െട �ര�

1413. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� തീര�േദശ�ളി�  നി�ം കടലി�  മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� േബാ�ക�ം

വ���ം ക��ക�മായി ��ിയിടി�് ഇട�ിെട അപകട��  ഉ�ാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ��ിയിടി�ിടയാ�� കാരണ�െള�റി�് വ�നി�മായ പഠനം നട�ി�േ�ാ; എ�ി�

പഠന�ിെല കെ���ക�ം പരിഹാര നി�േ�ശ��ം എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) കടലി�  േപാ�� യാന�ളി�  ആവശ�മായ �ര�ാ ഉപകരണ��  ഘടി�ി�ി�ി�ാ�താണ്

ഇ�രം അപകട���� ഒ� �ധാന കാരണെമ� കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീര�േദശ��െട വി�തി�ം കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ��ം

1414. �ീ.െ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�� തീര�േദശ��െട വി�തി എ� എ�ം ആയതി� കടലാ�മണ /അതി��

കടലാ�മണ ഭീഷണി േനരി�� �േദശ വി�തി എ� എ�ം ��ത �േദശ�ളി�  എ�

��ംബ��/എ�േപ� താമസി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശ�െള േവലിേയ�ം, േവലിയിറ�ം ഉ�െ�െട�� ��തിേ�ാഭ�� എ�ര�ി�

ബാധി�ം എ�ം ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ�േപ��് ഇ��ല��ായ �ര����ം

ക�ന����ം വിേധയരാേക� അവ� ഉ�ായി എ�ം ആയ��ല��ായ ക�ന���

എെ��ാെമ�ം വിവരി�ാേമാ;

(സി) ��ത സാഹചര��� പഠനവിേധയമാ�ാ�ം തീരേമഖലാ നിവാസിക��് താമസ�ം െതാഴി�ം

ഉറ�വ��ാ�മായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� �ടർ �വ��ന��  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം �ര�ിത ഭവനം

1415. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ�് താമസി�� എ�ാ മ��െ�ാഴിലാളിക��ം �ര�ിത ഭവനം നി��ി�്

ന���തിനായി എെ��ി�ം പ�തി സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള �ര�ിതേമഖലയിേല�് മാ�ിതാമസി�ി�� പ�തി

1416. �ീ.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) തീരേദശ േവലിേയ� േമഖലയി�  താമസി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള

�ര�ിതേമഖലയിേല�് മാ�ിതാമസി�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം �ക അ�വദി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കടേലാര�് നി�ം മാറി താമസി�വാ� ത�ാറാ�� ��ംബ���് വ� വാ��തി�ം വീട്

െവ��തി�മായി അ�വദി�� പരമാവധി �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�വിെ� വില ഉയ�� നി��� സാഹചര��ി�  അ�വദി�� �ക െകാ�് വ�

വാ��തി�ം വീട് െവ��തി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക��് സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;

ഇെ��ി� നിലവി�� നിബ�നകളി� മാ�ം വ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണം

1417. �ീ.�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) വാടാന�ളളി �ാമപ�ായ�ിെല വ�ാസനഗറി�  ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കീഴി�ളള �മിയി�

ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഭവന നി��ാണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓഖി �ര� ഫ�്

1418. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��മായി ബ�െ��് േക� സ��ാരി� നി�ം എ� �ക സഹായമായി ലഭി�െവ�ം

എ�ാണ് ലഭി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സഹായധന�ി�നി�ം എ� �ക വിതരണം െച�െവ�ം എ�ാണ് വിതരണം

െച�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓഖി െകാ��ാ�ി� കടലി� കാണാതായവ�െട ��ംബ���് ന� പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓഖി �ര� ഫ�് െചലവഴി���മായി ബ�െ��് സി.&എ.ജി.യി�  നി�ം എെ��ി�ം

ക�കേളാ നി�േ�ശ�േളാ ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  മേ�െത�ി�ം

സ��ാ�കേളാ സ��ാ�  ഏജ�സികേളാ േകരള�ിന് ��ത �ര��മായി ബ�െ��്



ക�ക� അയ�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാന സ��ാ� േക��ി�ം സി.&എ.ജി.�ം ന�കിയ മ�പടിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഓഖി �രിതാശ�ാസ പ�തിക�

1419. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െ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) 2017 ഡിസംബറി��ായ ഓഖി �ര��ിൽ ന�മായ യാന���് �ല�മായ ന�പരിഹാരം

നൽ�െമ� �ഖ�ാപനം ���േതാതിൽ �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈയിന�ിൽ

എ�് �കയാണ് നൽകിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �രിതബാധിതരായ  143  ��ംബ�ളിൽ എ�േപ��് ഇതിേനാടകം ആ�ിതനിയമനം നൽകി;

ഇ�കാരം നൽകിയ നിയമനം താ��ാലിക നിയമനമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശേസനയിൽ  200  മ��െ�ാഴിലാളികെള നിയമി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ��ബ�നയാന�െള�ം മ���ാമ�െള�ം ബ�െ���ി വിവരവിനിമയ സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഓഖി �രിതബാധിത��ളള സഹായം

1420. �ീ.വി. േജായി

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െ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) ഓഖി �ര�ം നട�ി�് ര� വ�ഷം ���ിയായ ഇ�ാലം െകാ�് �ര��ി�െ��

��ംബ���് ന�പരിഹാരമാ�ം അവെര �നരധിവസി�ി��തി�ം െതാഴി�  �ര�

ഉറ�ാ��തി�ം നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ�ിെ� സമ� വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി� �േത�ക പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ�രം �ര���െട പ�ാ�ല�ി�  മ��ബ�ന�ിന് േപാ��വ�െട �ര��ാ�ം

അപകട�ി�െ���വെര സത�രമായി ര�ി�് കരയിെല�ി��തി�ം ഏ�െ���ിയി��

സംവിധാന�െള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ത�ത�� ��റിയി�് സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസം അ�വദി�ൽ

1421. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  േജാസഫ്,  ചിറയിൽ,  െപ�ം���് പി.ഒ.  ,  ക�റ,  േകാ�യം എ�യാ�  േകരള

മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ വഴി നൽകിയി�� പരാതിയിൽ കടാശ�ാസം

അ�വദി�ാൻ  27/2/2019  ൽ സഹകരണസംഘം രജി�ാ��് ക�ീഷൻ നി�േ�ശം

നൽകിെയ�ി�ം ഇ�വെര�ം കടാശ�ാസം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളി കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ സഹകരണസംഘം രജി�ാ��് നൽകിയ ഉ�രവ്

നാളി�വെര പാലി�െ��ി�ി�ാ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� വ��തല ഇടെപട� നട�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ പ�തി

1422. �ീ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) െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�ര, ��� മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ പ�തി�് കി�ബി�െട

അ�ിമ അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട അട�� �ക മാ���ക� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(സി) െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�് പ�തിക�  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

മ��ലഭ�ത വ��ി�ി�ാ� പ�തി

1423. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, 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) സം�ാനെ� മ�� ഉപേയാഗ�ിെ� എ�പ� ശതമാന�ിലധികം അന�സം�ാന�ളി�

നി�ാെണ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) തീര�ടലി�  ��ിമപാ�ക�  നിേ�പി�് മ��ലഭ�ത വ��ി�ി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

സ��ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി പ�തി



1424. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��മാ���ക�െട നവീകരണ�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബിയി� നി�ം എ�് �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

മരടിെല മ��സ��്

1425. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല െപാളി� നീ�ിയ �ാ�ക�െട അവശി��� അവി�െ� കായലിെല മ��സ��ിന്

ഭീഷണിയാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകരള ഫിഷറീസ് ആ�ഡ് ഓഷ��  �ഡീസ് സ�വകലാശാല പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ാ�ക�  െപാളി� നീ�ിയ േശഷം വ�േതാതി�  െപാടിപടലം അ�രീ��ി�  നിറ��ം

െക�ിട�ിെ� അവശി���  വ�േതാതി�  കായലി�  വീണ�ം കാരണം ജലഘടന�ം

മ����െട ആവാസ വ�വ��ം മ���� ഭ�ണമാ�� െച� ജലജീവിക�െട നാശ�ി�ം

കാരണമായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�് അടിയ�ിര പഠനം നട�ി പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന േമഖലയിെല �തിസ�ിക�

1426. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന േമഖലയിെല വിവിധ വിഭാഗ���് െസസ് �മ�ി സ�� മ��ബ�ന നിയമം

പരി�രി� േക�സ��ാ� നടപടി സം�ാന�ിന് കന� തിരി�ടിയായതായി കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� അധികാര പരിധിയി�� കട�േമഖല�െട പരിപാലന-നിയ�ണ അവകാശം

കവ�െ���ാ�  േക�ം നിര�രം നട�� �മ��ം അത് മ��െതാഴിലാളികളി�ം ഈ

േമഖലയിെല സംരംഭകരി�ം ഉ�ാ�� ആശ��ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വലിയ വ��ൾ�ം േബാ�കൾ�ം ഉ� �തിവ�ഷ ൈലസ�സ് ഫീസ്  2,073/-�പയിൽ

നി�ം ഒ�യടി�് 52,000/-�പയായി �തിയ േക�നിയമ�ി� ഉയ��ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  �തിയ േക�നിയമ��ം നയ��ം മ��ബ�നേമഖലയി�  ��ി��

�തിസ�ിക��് പരിഹാരം കാണാ� എെ�ാെ� നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?



�ായി�ര ഫിഷ് ലാ�ഡിംഗ് െസ��

1427. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാ�  തീരേദശവികസന േകാ��േറഷെന �മതലെ���ിയ െച���  െച�ി�ല

�ായി�ര ഫിഷ് ലാ�ഡിംഗ് െസ��  നി��ാണം ���ികരി��തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ഫിഷറീസ് വ��് പ�തിക�

1428. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഫിഷറീസ് വ��ിന് കീഴിൽ നില�� മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നില��  േക�ീകരി�് മ��ഭവനം ഓഫീസ് �പീകരി��തിെ� നടപടി�മം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തിരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണം

1429. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തിരേദശ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനായി  2017-18,  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�

എറണാ�ളം ജി�യിെല ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം ന�കിയ �ക എ�െയ�് മ�ലം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1430. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തീരേദശ േറാ�ക�െട

�ന��ാരണ�ിനായി എ� �ക അ�വദി�െവ�് നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി�

കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് മേ�ശ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല

���ിക�െട ലി�ം അ�വദി� �ക സംബ�ി� വിവര�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മേ�ശ�രം മ�ല�ി�  ഏെതാെ� ���ികളാണ് ���ിയാ�ാ��ത് എ� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?



കാസ�േകാഡ് മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�

1431. �ീ. 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�േകാഡ് നിേയാജക മ�ല�ി�  �ന�നി��ാണം നടേ�� എ� തീരേദശ

േറാ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�നി��ാണ�ിന് എ�ിേമ�് ലഭി�ി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ� എ� േറാ�ക�

മ�ല�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി എേ�ാ�  ന�കാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി��ം െട��  നടപടിക�  ���ിയായി�് ���ിക�  �ട�ാ��മായ

മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േബാ�് �റംകടലി� ക�ലിടി�് തക�� സംഭവം

1432. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െ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) ��റയി�  നി�ം മ��ബ�ന�ി� േപായവ�െട േബാ�് �റംകടലി�  ക�ലിടി�് തക��

സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ി� ഇടി� ക�� കെ��ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പര�ന�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ നി��ാണം

1433. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ദശാ��ിേലെറ അനി�ിതത��ി�  നി�ി��,  പര�ന�ാടി ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ

നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഹാ�ബറിെ� ആ�ാനം സംബ�ി� ത��ം പരിഹരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഹാ�ബറിെ� പണി എ�േ��് ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ



?

�തിയ മ��ബ�ന ഹാ�ബ�ക�

1434. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പ�ാ�ല വികസന�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �തിയ മ��ബ�ന

ഹാ�ബ�ക� നി��ി�വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി കി�ബിയി� നി�ം എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(സി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം ഇതിനകം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�്

െവളിെ���േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട നവീകരണം

1435. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�േശഷം ഹാ�ബ�  എ�ിനീയറിംഗ് വ��് വ��ല മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�ിയി�� ���ിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് എ� �പ�െട ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്; അവ ഏെത�ാം േറാ�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ികളിൽ സാേ�തികാ�മതി നൽ�വാ�ം െട��  നടപടി

���ിയാ�വാ���വ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മേ�ശ�രം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�

1436. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  ���ി ���ിയാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ���ിയാ�ാ�� ���ിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം ��ത ���ിക�  എേ�ാ�

���ിയാ�ാനാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട �ന��ാരണം

1437. �ീ.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) സം�ാനെ� വിവിധ മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട �ന��ാരണ�ിന് പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിനാണ്

പ�തിയി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മ��ബ�ന �റ�ഖ�ി�ം നിലവി� നട�� �ന��ാരണ �വ��ന���് എ�്

�ക വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്;

(സി) കായം�ളം,  േതാ���ി,  �ന�ം �റ�ഖ��െട �ലി��ിെ� േശഷി വ��ി�ി�വാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതിനായി എ�് �കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാഴി�രി� മ��ബ�ന �റ�ഖം

1438. �ീ.െ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) െപാഴി�രി�  അ�വദി� മ��ബ�ന �റ�ഖ�ിെ� നിലവിെല അവ� എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� ഡി പി ആർ ത�ാറാ�വാൻ ഏ� ഏജ�സിെയയാണ്

�മതലെ���ിയ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖം നി��ി��തിന് സാേ�തിക  -  പാരി�ിതിക പഠനം നട��തി� ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) �ാരംഭഘ� �വ��ന�ിന് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

�തലെ�ാഴിയിെല സാ�ഡ് ൈബപാസി�്

1439. �ീ.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) �തലെ�ാഴിയി� സാ�ഡ് ൈബപാസി�് നട��തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �തലെ�ാഴി ഹാ�ബറി�  അപകട�ളി�  മരി� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട എ��ം അവ��്

സ��ാ� ന�കിയ ന�പരിഹാര�ിെ� കണ�ം െവളിെ���ാേമാ?

വിഴി�ം ഹാ�ബറിെല അപകട��

1440. �ീ.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) വിഴി�ം ഹാ�ബറി� അപകട�� വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� �ലി��ി�  ത�ി തിരമാലക��് ഗതിമാ�ം സംഭവി���ം

മണലടി���ം �ലം അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) എ�ി� ��ത വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി� പരിഹാരനടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ൈവ�ിനിെല ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ��

1441. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ിനിെല കാള��് ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് െസ�റിന് �മി ഏെ���� നടപടിക��്

കാലതാമസം വ��ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ� �കയാണ് ആവശ�മായി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  കാലതാമസം

ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-01-2020

�േ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�ി��.


