
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പെ�ാ�പതാം സേ�ളനം

2020 മാ��്  13, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--329]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി : 2588 �ത� 2708 വെര

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി : 2709 �ത� 2788 വെര

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി : 2789 �ത� 2881 വെര

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി

വ�വസായ�ം വ��മ�ി
: 2882 �ത� 2916 വെര

േകരള ൈഹേവ റിസ��് ഇ��ി���ിെ� �വർ�നം

2588. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, സി.െക. ഹരീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ഏെ���� ���ികളി�  കാല�ിന�സരി��

നി��ാണരീതിക�  അവലംബി��തി�ം �തന സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ����തി�ം

�ണനിലവാരം ഉറ� വ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് േകരള ൈഹേവ റിസ��് ഇ��ി���ിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ൈഹേവ റിസ��് ഇ��ി���് െപാ�മരാമ�് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ��ായി

അ�� േദശീയ നിലവാര�ി�� എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് ന�കിവ��ത് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) �ണനിലവാര പരിേശാധന കാര��മമാ��തിനായി െക.എ�്.ആ�.ഐ.�െട കീഴി��

ലാ�കെള എ�.എ.ബി.എ�  നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േ��് ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് േകരള �ാപി��തി�� നടപടി



2589. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�സ് ആൻഡ് �ി�ജസ് െഡവല�െമൻറ് േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് േകരള,  േകരള േ��്

കൺ��ൻ േകാർ�േറഷൻ,  േറാഡ് ഇൻ�ാ��ർ ക�നി േകരള എ�ീ �ാപന�ൾ

സംേയാജി�ി�് േ��് ൈഹേവ അേതാറി�ി ഓഫ് േകരള (എസ്.എ�്.എ.െക) �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സാധ�താപഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ിൽ ഏത് ഏജൻസിയാണ്

അത് നട�ിയെത�ം ഇതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�േമാ?

േറാ�ക�െട സമീപെ� െപേ�ാ� പ�ക��് ഫീസ്

2590. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

(ബി) േദശീയ പാത�െട വശ�ളിെല െപേ�ാ�  പ�ക�  �ാപി��തിന് േക�േറാഡ് ഗതാഗത

െെഹേവ മ�ാലയം ഫീസ് ഇൗടാ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�  ലാഭ�ി�  �വ��ി�� െപേ�ാ�  ക�നികളി�  നി�് സം�ാന െപാ�മരാമ�്

േറാ�ക�െട സമീപ�് �ാപി�� െപേ�ാ�  പ�ക��് ഫീസ് ഇൗടാ�� വിഷയം

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ഫീസ് ഇൗടാ�േ�ാ�  സം�ാന ഖജനാവി�  എ� �പ ലഭി�െമ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� ലഭി�� �ക േറാഡ് സംര�ി��തി�ം �ര�െയാ���തി�ം ചിലവഴി��

വിഷയം പരിഗണി�േമാ?

സ��ാ� ���ിക��് മ�് ലഭി�ാ�� ��ി��്

2591. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ അടിയ�ര നി��ാണ ���ിക��് ഫിൽ

െച�ാ�ം മ�ം ആവശ��ിന് മ�് ലഭി�ാൻ ��ി���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ആയതിന്

പരിഹാരം കെ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�



2592. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് വ��് സം�ാന�്

നട�ിലാ�ിയേതാ പരിഗണനയി� ഉ�േതാ ആയ ഏ��ം �ധാന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

െട�ി�� എ�ാമിനർ പരിേശാധന നട�ിയ ���ിക�

2593. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-2020  വർഷ�ി�  െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െക�ിടം,  നിര�്,  പാലം എ�ീ

വിഭാഗ�ളി� ഏെതാെ� ���ിക� െട�ി�� എ�ാമിനർ പരിേശാധന നട�ിയി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി

2594. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���� ���ിക�  സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണേമ�,  കാര��മത,  �താര�ത,  ആ�നികവ��രണം

�ട�ിയവ ഉറ�് വ���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ സാേ�തിക വിദ�ക�  ഉപേയാഗി�� നി��ാണ രീതിക�  സംബ�ി�് ജീവന�ാ��്

എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ന�കി വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ികളി�  പരീ�ണാ�ക�ം നവീന�മായ �പക�ന

ഏ�െ����തിനായി ഡിൈസ� വിഭാഗ�ി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ സം�ാന�ിന് �റ�� �ാവര വ��ൾ

2595. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി���ം സം�ാന�ിന് �റ�് �ിതി െച���മായ �ാവര

വ���െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ���െട ഭരണ�ം പരിപാലന�ം വക�് േനരി�ാേണാ നട��ത്;  എ�ിൽ അ�രം

വ��� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് േനരി��ാെത മേ�െത�ി�ം ഏജൻസിക� വഴിേയാ വ��ിക� വഴിേയാ

വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ാവര വ���െട േമൽേനാ��ം ഭരണ�ം ഇേ�ാ�

നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കരാ�കാ��് രജിേ�ഷ� ����തി�� നടപടി�മ��

2596. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�കാ��് രജിേ�ഷ�  ����തി�� നടപടി�മ��  െപാ�മരാമ�് വ��്

ല�കരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഒ� ���ി�ം െച�ാെത ൈലസ�സ് ൈകവശം െവ�ി�� കരാ�കാ� അതിന് േയാഗ�രാേണാ

എ�് പരിേശാധി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കരാ�കാ�െട ൈലസ�സ് റ�് െച�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; അറിയി�േമാ?

െട�� നടപടിക� �താര�മാ�ാ� സംവിധാനം

2597. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ികളി�  െട��  നടപടിക�  �താര�മാ�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�് �കളി�ളള ���ിക��ാണ് ഇ-െട�� നി�ബ��ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാനദ���  �ത�മായി പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ�ം േമാണി��  െച�ാ�ം

സംവിധാന�� കാര��മമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ി� േസാഷ�� ഓഡി�്

2598. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ി� േസാഷ�� ഓഡി�് സംവിധാനം നട�ി� വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം പി.ഡ�ള�.ഡി.  ഓഫീസിെന േസാഷ��  ഓഡി�ിന്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിവര�� ന�കാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

2599. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ; ഇത്

നി��ാണ�ി�ളള അഴിമതി�ം ത�ി�ം �റ�് െകാ�വ��തിന് പര�ാ�മാേണാ;

(ബി) ശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�ളള നി��ാണ

�വ��ന�ളി� ഇേ�ാ�ം �മേ�ട് നട��തായി വിജില�സ് വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) അവ�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

��തരമായ വീ� വ��ിയ കരാ�കാെര കരി��ികയി� ഉ�െ���� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� 2019-� എ� േപെര കരി��ികയി� ഉ�െ���ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

2600. �ീ.പി.െക. ശശി

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന നട��തിന്

വ��ിെ� കീഴി� ക�ാളി�ി കൺേ�ാ� ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് ഉറ�് വ���തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം

പരിേശാധന ലാ�ക� �വ��ി��േ�ാ;

(സി) �ണനിലവാര പരിേശാധനയി�  കെ��� േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കി�ബി ഏെ���� ���ിക�െട �ിതി

2601. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല ബജ�് �സംഗ�ിൽ കി�ബി ഏെ����തായി �ഖ�ാപി� ��ിെയൺപ�ിര�്

േറാ�കളിൽ എ� േറാഡിെ� ���ി�് ഭരണാ�മതി നൽകിെയ�ം എ� ���ി െടൻഡ�

െച�െവ�ം െവളിെ���േമാ;



(ബി) ��ത വ�ഷം �ഖ�ാപി� അ�പ�ിെയാൻപത് പാല��, േമൽ�ാല��  എ�ിവയിൽ

എ�െയ��ിെ� ���ി�് ഭരണാ�മതി നൽകിെയ�ം എ�െയ�ം െടൻഡ� െച�െവ�ം

െവളിെ���േമാ?

കി�ബിയിൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ന�കിയ ���ിക�

2602. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തികളി�  ഉ�െ��ി���ം െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയ�മായ

���ിക��് എ�ാം �ടി എ� േകാടി �പയാണ് ഇതിനകം അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഇതി� ഇതിനകം നി��ാണം ���ിയാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; അതിെന�ാം �ടി

ആെക എ�് �കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

2603. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�  കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നി��ാണ �വ��നം നട��തി�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഉേദ�ാഗ��െട പ�് എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പല �ല�ളി�ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�

അപാകതക� കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത അപാകതക� തി��ി നി��ാണം ���ീകരി��തിൽ കി�ബിയിെല ഉേദ�ാഗ��െട

ഭാഗ�് നി�ം തട���  ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ാ�� നടപടിക�

2604. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളിെല ബസ് സ��ീസ് ഉ�െ�െട നട�� �ധാന �ാമീണ േറാ�ക�

െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ���ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ാമീണ േറാ�ക�  എെ����തി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട തക���െട ഉ�രവാദി�ം



2605. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട തക���ം അത് �ല��ാ�� അപകട���ം എ�ിനീയ��ാ��ം

ഉേദ�ാഗ���ം ഉ�രവാദി�ം �മ�� തര�ി�  നയ�പീകരണം േവണെമ�് േകരള

ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര�ം സ��ാ�  ഗൗരവമായി പരിേശാധി�് നയ�പീകരണം നട�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പരിയാ�രം-അ�ാടി�റം-എറാേ�ാട്-വലം�� േറാഡ്

2606. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബജ�ി�  20%  െ�ാവിഷ�  ഉ�െ���ിയ പരിയാ�രം-അ�ാടി�റം-എറാേ�ാട്-

വലം�� േറാഡ് നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി എ�ിേമ�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിേമ�്  (RO/2019/1992)  �കാരം തക��് കിട�� ��ത േറാഡിന് ഫ�്

വകയി��േമാ;

(സി) ബജ�ി�  20  %  െ�ാവിഷ�  ന�കിയി�ം ��ത േറാഡിന് ഫ�് അ�വദി�ാ�തിെ�

കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം തക�� േറാ�ക�െട അ����ണി

2607. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019െല �ളയാന�രം തക�� േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി വ��് എ�് �ക

അ�വദി�; ഇതിെല� െചലവഴി�; ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക� ന�കാേമാ;

(ബി) തക�� േറാ�ക�െട അ����ണിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; ഈ വിഷയ�ി� ൈഹേ�ാടതി

�േ�ാ� വ� നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ നി�േ�ശ�ളിേ�� എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�് വ��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

2608. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �രളി െപ�െന�ി

,, എസ്.രാേജ��



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം �ലം തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി എെ��ാം സത�ര

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�നി��ിേ�� േറാ�ക�െട ��ഗണനാ�മം നി�യി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ്-െ� ഭാഗമായി

ജ���/േലാക ബാ�ിെ� ധനസഹായം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാ�� െട�� നടപടിക� ���ീകരി�് ���ിക� എേ��് ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�ം ഇത് എേ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല കേ����

2609. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ ഗതാഗതം തട�െ���� രീതിയി�ം അപകടം

��ി�� രീതിയി��� നിരവധി കേ���� ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കേ����  ഒഴി�ി��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) നിയമ��ം ച���ം പാലി�ാെത േറാ�ക� കേ�റി �തിയ െക�ിട നി��ാണ �വ��ന��

ഇേ�ാ�ം നട��ത് തട��തി�ം േറാ�ക�  സ���മായി കാ�നട�ം വാഹന

ഗതാഗത�ി�ം ഉത�� രീതിയി� നി��ിെ����തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാതക�, ൈബ�ാ�ക�, േ��് ൈഹേവക� എ�ിവ�െട നി��ാണം

2610. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണം �ട�ിയ�ം ���ീകരി�ാ��മായ േദശീയപാതക�,

ൈബ�ാ�ക�, േ��് ൈഹേവക�  എ�ിവ എെത�ാെമ�ം ഇവ�ായി ലഭ�മാേക�

േക�സഹായം എ�െയ�ം എ� ലഭ�മാെയ�ം സം�ാന വിഹിതം എ�െയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണ �വ��ന���ാ�� േക�സഹായം േനടിെയ��്, സം�ാനവിഹിതം

ലഭ�മാ�ി നി��ി� സമയ�് ഇവ�െട നി��ാണം ���ീകരി�ാനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വ��ന�� വ��മാ�േമാ?

�ാമീണേറാ�ക� ഏെ���വാ� പ�തി



2611. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ�����മായി ബ�െ�� എെ��ി�ം

പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെ����തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തിന് ൈബ�ാ�ക�

2612. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ� & മീഡിയം ടൗ�കളിെല ഗതാഗത���് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഗതാഗത���് ഒഴിവാ��തിന് �േ�ാടിയായി ൈബ�ാ�ക�  നി��ി��തിന് ൈറ�്സ്

�ട�ിയ �ാപന��െട േസവനം �േയാജനെ���േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ളിൽ എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��പാ�കളി� അനധി�തമാ�� വാഹനപാ��ിംഗ്

2613. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാതയട��� �ധാന പാതക��ി�വശ�ം കാ�നടയാ��ാ��ായി

��പാ�ക� �മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��പാ�കളി� അനധി�തമാ�� വാഹനപാ��ിംഗ് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അല��മായി �ാപി�ി�� ൈവദ�ത േപാ�ക�ം അനധി�ത വാഹന പാ��ിം�ം

��പാ�കളിേല�് ഇറ�ിവ�ിരി�� വ�ാപാര വാണിജ� �ാപന��െട വിപണന വ���ം

മ�ം ഒഴിവാ�ി കാ�നടയാ��ാ��് ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി��തി�ം അപകട��

�റ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പണി ���ീകരി� പാല��

2614. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േകരള�ി�  പണി ���ീകരി� പാല��

എ�യാണ്;  ഇതി�  േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പാല��െട വിവര�ം െചലവഴി� �ക�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  പണി ആരംഭി�ി���ം എ�ാ�  ���ീകരി�ാ�  ബാ�ി നി���മായ ജി�യിെല

പാല�� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?



പാല��െട ബലപരിേശാധന

2615. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� പാല��െട ബലപരിേശാധന നട�ിയതി�  260

ലധികം പാല�� �ന�നി��ിേ��താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� ര�് വ�ഷം സം�ാന�് ഉ�ായ ��തി േ�ാഭ�ി�  എ� പാല�ളാണ്

���മാ�ം തക��ത്; ഇതി� േനരെ� ബലപരിേശാധന നട�ിയവ ഉ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ബലപരിേശാധനയി� �ന�നി��ി�ണെമ�് കെ��ിയ പാല��െട�ം ��തിേ�ാഭ�ി�

���മാ�ം തക�� പാല��െട�ം നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിനായി ഇതിനകം എ�് �കയാണ് െചലവഴി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

നി��ാണം ���ിയായ പാല��

2616. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ��തായി എ� പാല��െട പണിയാണ്

���ിയാ�ിയത്; അതിനായി ആെക എ�് �ക െചലവഴി�;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴി�  ഇതിനകം എ� പാല��െട

നി��ാണം ���ിയായി എ�ം അതിനായി ആെക എ�് �ക െചലവഴി� എ�ം

അറിയി�ാേമാ?

േദശീയ പാതാ വികസന�ി�� �ലം ഏെ����

2617. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  േദശീയ പാതാ വികസന�ി�� �ലം ഏെ����  നടപടിക�

�ർ�ിയായി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാതാ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് വീതി��� ���ിക�  എവിെടെയ�ി�ം

�ട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയാെ� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ���ിക�െട വിശദവിവര�� �േത�കം ന�കാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

2618. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 45 മീ�റി� േദശീയപാത വികസി�ി�ാ�ം െചലവിെ�  25 ശതമാനം സം�ാനം വഹി�ാ�ം

തീ�മാനി�ി�ം േദശീയപാത നി��ാണ �വ��ന�ിന് ഒ�ം േവഗതയി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാത വികസന പ�തി�ായി ഏെ���� �ല�ിെ� ന�പരിഹാര �ക�ായി

സമ��ി� അേപ�ക�  ചില േമഖല ഓഫീ�കളി�  നി�് മട�ിയതായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് �മി ഏെ���� നടപടിെയ�ം അ� വഴി െട�� നടപടികെള�ം താമസി�ി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന വിഹിതം ���റായി നിേ�പി�ണെമ�് േക�ം ആവശ�െ��ക��ാേയാ; ഇെ��ി�

�മി ഏെ����ം െട��  നടപടിക�ം േവഗ�ിലാ�ാ�  െപാ�മരാമ�് വ��് എെ�ാെ�

നടപടിക� ൈകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ സൗ�ദ വി�മ �റിക�

2619. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ�മരാമ�് വ��് വഴി നട�ിലാ�� �ീ സൗ�ദ വി�മ �റിക�, േടാ�ല�് േ�ാ�ക�

എ�ിവ�ായി എ� പ�തിക��് അ�മതി ന�കിെയ�ം ഇതിേല�ായി എ� �പ

അ�വദി�ി��് എ�ം കായം�ളം മ�ല�ി� എ� പ�തിക��് അ�മതി ലഭി� എ�ം

ഇതിേല�ായി ഓേരാ േക����ം ചിലവായി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം

2620. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ��് ക�ാ�േ��ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ�െമെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷം വെര രജി��  െച�വ��ാണ് ഇേ�ാ�  സീനിേയാറി�ി �കാരം ക�ാ�േ��ക�

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സീനിേയാറി�ി മറികട�് ക�ാ�േ��ക�  അ�വദി��തായ ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��തൽ ക�ാ�േ��ക�  നിർ�ി�് സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ��െട താമസസൗകര�ം ��തൽ

െമ�െ���വാൻ ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

വ��ലയി� പി.ഡ��.ഡി. റ�് ഹൗസ്

2621. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ആയതിെ� െട��  നടപടിക�  ���ിയാ��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക തട���

നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) തട���െ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് സത�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വി.വി.ഐ.പി വിസി�ിന് എറണാ�ളെ� േറാ�ക��് �ക

2622. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം നിേയാജകമ�ല�ിൽ വി.വി.ഐ.പി വിസി�ിേനാട�ബ�ി�് ഏെത�ി�ം

േറാ�ക��് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� �ക എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാേയാ;

(സി) സ�ർശനം നട�ിയ വി.വി.ഐ.പി ക�െട േപ�വിവര��ം തീയതി�ം ലഭ�മാ�േമാ?

പി.�.െക.സി േറാഡിെ� നവീകരണം

2623. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ധാന േറാ�കളിെലാ�ായ പി.�.െക.സി േറാഡിെ�

നവീകരണ�ിനായി കി�ബിയി�  എ� േകാടി �പ�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്

അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.�.െക.സി േറാഡിെ� നവീകരണ ���ിക�  ഏത് രീതിയി�  നി��ഹി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; ഏെതാെ� ���ികളാണ് ആയതി� ഉ�െ���ിയി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) പി.�.െക.സി േറാഡിെ� ഉ�ിേയരി �ത�  ���ാടി വെര�� നവീകരണ ���ി�െട

ഡി.പി.ആ� കി�ബിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

2624. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് േറാ�സ് വിഭാഗം �േഖന മ�ട

നിേയാജക മ�ല�ി�  ബ�ജ�് വ��കളി�െട നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദമായ

റിേ�ാ��് ന�കാേമാ;

(ബി) അ�ര�ി� നിലവി� �േരാഗമി�് വ�� ���ിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െച��ഴ കനാ� പ�ിേ�ാട് വെര�� മലേയാര ൈഹേവ�െട ���ി



2625. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഊരാ���  െസാൈസ�ി പണി െച�� െച��ഴ കനാ�  പ�ിേ�ാട് വെര�� മലേയാര

ൈഹേവ�െട ���ി എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �വ ൃ�ി�് എ� േകാടി �പ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയെത�ം എ�േകാടി �പ�ാണ്

�വ ൃ�ി െട�ഡ� ന�കിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി വിളി� ��ിയ എം.എ�.എ. മാ�െട േകാ�ഫറ�സിെല തീ�മാന

�കാരം മലേയാര ൈഹേവ�െട ഈ ���ിയി� ഉ�െ�� ക�പ�ാ� പാല�ിെ� ���ി

െട�ഡ� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� പണി ���ീകരി�ാ�� േറാ�ക�

2626. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  -െല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയ െന�ാറ

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�ക�െട പണിയാണ് ഇനി ���ീകരി�ാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ േറാ�ക�െട പണി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ാഴി - മായ�ർ േറാഡ് �ന��ാരണം

2627. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാഡ് വിഭാഗം ഡിവിഷനിെല വട�ാേ�രി സബ് ഡിവിഷനിെല േചല�ര

െസ�ൻ പരിധിയി�  വ��,  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െകാ�ാഴി  -  മായ�ർ

പി.ഡ�ള�.ഡി. േറാഡ് അവസാനമായി �ന��ാരണം െച�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ർ-പാല�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� വലിയ ഗതാഗത �ാധാന�ം ഉ� ഈ േറാഡ്

ബി.എം.&ബി.സി. നിലവാര�ി� �ന��ാരണം െച��തിന് ��ിയ പരിഗണന ന�കി �ക

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇതിനകം എെ��ാം

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

�ന�� - �വാ��ഴ േറാഡിെ� നി��ാണം

2628. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��-�വാ��ഴ േറാഡിെ� അവേശഷി�� െപാൻ��ം �ത� �ന�� വെര�� ഭാഗ�ിെ�

നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; എ�ി� അവ എെ�ാെ�െയ�്



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഭാഗം േറാഡ് നി��ാണ�ിന് കരാ�  നൽകിയി��ത് ഏെതാെ� ക�നിക��ാണ്;

കരാറി� ഏ�െ��ത് എ�ാണ്;  നി��ാണ കാലാവധി എ�യാണ്;  ഓേരാ റീ�ി�ം എ� �ക

വീതമാണ് നൽ��ത്;

(സി) നി��ാണം ഈ വ�ഷം തെ� ആരംഭി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല േറാഡ് ���ിക�

2629. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാലവ�ഷെ��തി�ലം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� േറാ�ക��് സംഭവി� േക�പാ�ക�

പരിഹരി��തിന് 21/8/2018-െല 1309/2018/െപാ.മ.വ. ഉ�രവ് �കാരം ഒ�ാംഘ�മായി

ഭരണാ�മതി നൽകിയ  1000  േകാടി �പയിൽ ഉ�െ���ിയ എറണാ�ളം ജി�യിെല

���ിക� ഏെത�ാെമ�ം ��ത ���ിക�െട നിജ�ിതി എെ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക�െട വീതി

2630. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�യനടപടിക�െട ഭാഗമായി താ��ിെല പി.ഡ��.ഡി. േറാ�ക�െട

ആവശ�മായ വീതി അള�് തി�െ���ണെമ�് ആവശ�െ��് ന�കിയ നിേവദനം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാതമംഗലം-���ഴ, േകാതമംഗലം-വടാ�പാറ, ���ഴ-ഉ�ള� ത�ി, ���ഴ-

ആന�യം അട��� േറാ�ക�െട ആവശ�മായ വീതി നി��യി��തി� േവ�ി

െപാ�മരാമ�് വ��് മ�ി�െട ഓഫീസി�  നി�ം  4230379/2020/Min/PWD  എ�

രസീത് ന�റി�  07/02/2020ന് െപാ�മരാമ�് വ��് �വാ��ഴ ഡിവിഷ�  എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയ��് ന�കിയി�� നി�േ�ശ�ി� സ�ീകരി�ി�� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�യനടപടിക�  േവഗ�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം-

���ഴ, േകാതമംഗലം-വടാ�പാറ, ���ഴ- ഉ�ള�ത�ി, ���ഴ-ആന�യം േറാ�ക�െട വീതി

അള�് തിരി��തി�േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

എറണാ�ളം മ�ല�ിെല ബി.എം.ആ�് ബി.സി. േറാ�ക�

2631. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എറണാ�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� എ� േറാ�ക� ബി.എം.ആ�് ബി.സി.  നിലവാര�ി�

ഉയ��ിയി��്; അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി എ� േറാ�ക�  ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.  നിലവാര�ി�  ഉയ��ാ��് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നിലവാര�ി� േറാ�ക� ഉയ��വാ�� നടപടിക� ഈ വ�ഷം ���ിയാ�േമാ;

(ഡി) ബി.എം.  ആ�് ബി.സി.  നിലവാര�ി�  ഇ�ാ� േറാ�ക�  ��ത നിലവാര�ിേല�്

ഉയ��വാ� എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�

2632. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�്,  എസ്.എ�.ടി.എഫ്.  പ�തിയി�  ഉ���ി��

മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േറാ�ക�െട വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(ബി) അവയി�  ഓേരാ�ിെ��ം ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�് െട��  നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) പണിക� �േരാഗമി�� ���ിക� എ��ം േവഗം ���ീകരി�വാൻ നി�േ�ശം ന��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� േക� േറാഡ് ഫ�് �ഖാ�ര�� ���ിക�

2633. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം േക� േറാഡ് ഫ�് �ഖാ�രം പാല�ാട്

ജി�യി�  എെ��ാം ���ിക�  ആണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വ�ഷം തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�െ�� �ക�ം ���ി�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ?

പാേ�ാട്-ചിേ�ലി ചടയമംഗലം േറാഡ് നി��ാണം

2634. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാേ�ാട്-ചിേ�ലി ചടയമംഗലം േറാഡ് നി��ാണ �വ��നം ���ീകരി��തിന് വ�ി�ളള

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േറാഡ് ചടയമംഗലം �ത� കട�� വെര ���മായി തക�� അവ�യിലാെണ� പരാതി



��യി�വ�ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബി വഴി�ളള േറാഡ് നി��ാണ ���ി ചടയമംഗലം �ത�  കട��  വെര

തട�െ��ിരി�� സാഹചര��ി� േറാഡ് സ�ാരേയാഗ�മാ��തിന് െപാ�മരാമ�് േറാഡ്

വിഭാഗം വഴി മേ�െത�ി�ം പ�തി നട�ി� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മണാേ�രി-�ളിമാട് േറാഡിെ� നവീകരണം

2635. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണാേ�രി-�ളിമാട് േറാഡി�  കി.മീ  5/700  �ത�  6/100  വെര�ളള ഭാഗം ഉയ��ി

നവീകരി��തിന് േവ�ി സ��ാ�  നി�യി�� വില�് ���റായി �ലം വി�ന�കാ�

ത�ാറാെണ�് ഉടമക� ഒ�ി�ന�കിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഭാഗം നവീകരി��തിന് വ��് മ�ി�െട നി�േ�ശ�കാരം �ലെമ��് ഉ�െ�െട�ളള

���ിക��ായി ത�ാറാ�ിയ  4  േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആ���-വലിയപറ�്-നീറാട് േറാഡ്

2636. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ആ���-വലിയപറ�്-നീറാട് േറാഡ് ബി.എം ആ�്ബി.സി

െച��തിന് അ�വദി� ഫ�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ; വിശമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നീ�േപാകാനിടയായ കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാ��  അേതാറി�ി റ�േറഷ�  �ക അട�ി�ം റ�േറഷ�  ���ി�ം ബി.എം ആ�് ബി.സി

���ി�ം ���ീകരി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ ���ി ���ീകരണ�ിന് ഇനി എ�നാ� �ടി േവണെമ� കാര�ം അറിയി�ാേമാ?

മന�കടവ്-പ�ാംൈമ� േറാഡിെ� നി��ാണം

2637. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മന�കടവ്-പ�ിമ�ം-െന�ാട്-പ�ാംൈമ�  േറാഡിെ� ബി.എം&ബി.സി ���ിക�  എേ�ാ�

ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ���ി നട��തിന് ഉ�ായി�� കാലതാമസം എെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� വശ�ളി� നിൽ�� മര�� �റി��തി�� അ�മതി ലഭ�മാ��തിൽ

ഉ�ായി�� കാലതാമസം വ��മാ�ാേമാ?



പാല�ാട്-െപരി��മ� േറാഡ്

2638. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല പാല�ാട്-െപരി��മ� േറാഡ് നവീകരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� കിേലാമീ�� േറാഡാണ് നവീകരി��ത്;

(ബി) ��ത േറാഡ് എ� മീ�� വീതിയി� നവീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െത�ിൽ അല�ി േറാഡ്

2639. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െത�ിൽ അല�ി േറാഡ് നി��ാണ ���ി�െട റിൈവ�ഡ്

എ�ിേമ�ിന് കി�ബി അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�.െല അപാകത �ലം വ�ി�� അധിക ���ിക��് അ�മതി ന�കാ�ത്

���ി�െട ന� നിലയി�� ���ീകരണ�ിന് തടസമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ���ി ന� നിലയി�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാട് നഗരസഭയി� എം.ജി.േറാഡിെല നവീകരണ ���ിക�

2640. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് നഗരസഭയിെല എം.ജി.േറാഡി�  ��പാ�് നി��ാണ�ി�ം ൈകവരി�ം

െ�യിേനജി�ം �ടി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം എ� �പ��താെണ�ം െട��

െച�ത് എേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െട��  കാലാവധി എ�യാെണ�ം കരാ�കാര�  ആരാെണ�ം ���ി

�ട�ിയെതേ�ാഴാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി ���ിയായി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�ം

നഗര�ിെല �ധാന േറാഡ് ���ി പ�തിയിലാ�ിയത് �ലം ജന����ാ�� �യാസം

എേ�ാ� മാറി�ി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�



2641. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�� േറാ�ക� ഏെത�ാം: വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�കളി� അ�ാരാ� നിലവാര�ി��വ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം േറാ�ക� ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാെത തക��കിട���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േറാ�ക�  അടിയ�രമായി ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല നവീകരി�� േറാ�കൾ

2642. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ി നവീകരി�� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ത�ാര�ലം-മാേവലി�ര-പ�ളം േറാഡിെ� നി��ാണം

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�ി�ര-�ടാ� േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ�

2643. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം

രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ി�ര-�ടാ� 0/000 �ത� 6/000 വെര�� േറാഡിെ� ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ ചീഫ് എ�ിനീയ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

���ാടി-നാദാ�രം -െപരി���-��പറ�്-മ��� എയ�േപാ��് േറാഡ്

T 2644.�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി-നാദാ�രം  -െപരി���-��പറ�്-മ���  എയ�േപാ��് േറാഡിെ� നിലവിെല

അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറായി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�് എ� േകാടി �പ െചലവ് �തീ�ി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ േറാഡിെ� �ധാന വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



�ടിേ�ാട്-വാേ�ാട് േറാഡിനായി ഭരണാ�മതി

2645. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�� പ�ിയ��-തരിശ്-എസ്.�ി.  േകാളനി േറാഡിന് പകരം

നി�േ�ശി� �ടിേ�ാട്-വാേ�ാട് േറാഡിെ� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിനാ��

നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം ��കരമായ അനാ� ഉ�ായതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  2020  മാ��്  31-ന് ��പായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��ള�ി-െപ��ട�് േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി

2646. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��,  ��ണി�റ മ�ല�ിെല ��ള�ി-

െപ��ട�് േറാഡിെ� നി��ാണ ���ി�െട നിജ�ിതി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് പണി�െട െട�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക�ി�ഴി ൈ�ഓവ�

2647. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി�  ക�ി�ഴി ൈ�ഓവറിെ� നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലം

ഏെ���ലിനാവശ�മായ �ക ഉ�െ���ി ചീഫ് എ�ിനീയ�  (േദശീയപാത)  സ��ാരിേല�്

െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത ���ി�ായി എ� െസ�് �മി ഏെ��േ��ി വ�ം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലതാമസം �ടാെത ക�ി�ഴി ൈ� ഓവറിെ� നി��ാണ�ിനായി ഭരണാ�മതി

����തി�� നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത �വ    ൃ�ി  2020-21  സാ��ിക വ�ഷം തെ� ���ിയാ�ാ�  േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േറാ�ക� ഏെ���ാ� നടപടി



2648. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജി�ാപ�ായ�ിെ� അധീനതയി� ഉളള�ം ഒ.ഡി.ആ� �ാ�സി�

ഉളള�ം ഒ�ി�  ��ത�  ജി�കെള ത�ി�  ബ�ി�ി���മായ േറാ�ക�  പി.ഡ�ള�.ഡി

ഏെ���ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

���� ൈ� ഓവ�

2649. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���� ൈ� ഓവ� നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ാ��െത�ം നി��ാണം എ�േ��്

���ീകരി�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ?

െച�വ��-ചീേമനി ഐ.ടി. പാ��് പാലാവയ� ചി�ാരി��-ഭീമനടി-��ട േറാഡ്

2650. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െച�വ��  നാഷണ�  ൈഹേവെയ മലേയാര േമഖലകളായ

െവ�രി��്,  ചി�ാരി��  എ�ീ �േദശ��മായി ബ�ി�ി���ം  58  കിേലാമീ��

ൈദ�ഘ����മായ െച�വ��-ചീേമനി ഐ.ടി. പാ��് പാലാവയ� ചി�ാരി��-ഭീമനടി-��ട

േറാഡ് എസ്.എ�്. ആയി ഉയ��ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

2651. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ി� നിലവി� ബി.എം & ബി.സി. നിലവാര�ി� ���ീകരി�ാ���ം

നട�വ���മായ നി��ാണ ���ിക� ഏെത�ാം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ിക� ���ീകരി��തിന് ഉ�ായി�� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െമയി�ന�സ് ഫ�്  (എസ്.എ�.ടി.എഫ്.  �ഡ്)  വിനിേയാഗി�് അ����ണി നട�വ��

���ിക� ഏെത�ാം;  ��ത ����ിക��് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം

എ� �പ അ�വദി�; വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല േറാ�ക�



2652. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ��ി-രാമമംഗലം-മീ�ാറ-തി�വാണി��  േറാഡ്,

െപരി�ാല-����രിശ് േറാഡ ് എ�ിവ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� േശഷം സാേ�തിക അ�മതി

ലഭി��തിന് ഉ�ായ കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അടിയ�ര �ാധാന�ം ന�കി ��ത േറാ�ക��് സാേ�തിക അ�മതി ന�കി െട�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് നിര�് വിഭാഗം ���ിക�

2653. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െഷാ��� മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് വ��്

നിര�് വിഭാഗം �ഖാ�രം എെ��ാം �വ��ന��  ആണ് നട�ിയി�ളളത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�െ�� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ�വ���് ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡിെ� നി��ാണം

2654. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േറാഡ് ഫ�ി�  ഉ�െ���ി �വ ൃ�ി നട�െകാ�ിരി�� ഒ�വ���് ന�വി�-

�ടിയാ�മല േറാഡിെ� എ� ശതമാനം േജാലി ���ീകരി�ി��്;

(ബി) ��ത േറാഡി�  മി��� �ക ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി േപാ�ക�ം ൈല�ം മാ�ി

�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േറാഡ് ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വാടാനാം�റി�ി േമ��ാല നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

2655. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� അ�വദി�ി�� വാടാനാം�റി�ി േമ��ാല നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട െട�� നടപടിക� എ�് ആരംഭി��തിനാണ് ല��മി��ത്;

(സി) ഈ േമ��ാല നി��ാണ�ി�  സ�കാര� വ��ിക�െട �ലം ഏെ��േ��തിെ�



ആവശ��േ�ാ; ഉെ��ി� വ��ിക�െട�ം അവരി� നി�ം ഏെ��േ�� �മി�െട വി�ീ�ണ�ം

സംബ�ി� വിവര�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �മി ഏെ��േ�� �ല�ിെ� ഉടമക�  �ലം ഏെ����തിന് സ�തം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇനി�ം സ�തം ന�കാ� വ��ിക� ഉെ��ി� അതിെ� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ി�റ മ�ല�ിെല േറാഡ് ���ിക�

2656. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ���ി�റ മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�്

നിര�് വിഭാഗം �േഖന എെ��ാം ���ിക�  നട�ിലാ�ി എ�ം എെ��ാം ���ിക�

നട�ി വ�� എ�ം എെ��ാം ���ിക� ആരംഭി��തിനാ�� നടപടികളിലാെണ���

വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�് അറിയി�േമാ?

ഒ�വ�ി��്-ന�വി�-�ടിയാ�മല േറാഡിെ� ���ി

2657. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�വ�ി��്-ന�വി�- �ടിയാ�മല േറാഡ് സി.ആ�.എഫ്

പ�തിയി� എ�ാണ് വ��് ഓ�ഡ� ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡിെ� ���ി ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് ���ിയാ�െമ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� ൈബ�ാസ് േറാഡായ �ലി���-�റ�ാ�  േറാഡ് നവീകരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നി�റ പാലം നി��ാണം

2658. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി� നി�ം സാ��ിക അ�മതി ലഭി� മാന�വാടി തി�െന�ി നി�റ പാലം നി��ാണം

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക അ�മതി�ായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി വലിയ പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

2659. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റാ�ിയി�  പ�ാനദിയി�  നി��ി�� �തിയ വലിയ പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

വിശദീകരി�ാേമാ;  എ� �പയാണ് ഇതിനായി മാ�ി െവ�ിരി��െത�ം എ�േ��്

നി��ാണം ���ിയാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിനായി �ലം ഏെ���ി�േ�ാ;  എ� �ലം ഏെ��� എ�്

വിേ�ജ് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� �ലം ഏെ���� നടപടിക� ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇനി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ലെമ��മായി ബ�െ��് ���ീകരി�ാ�  ഉ�െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

��� പാലം നി��ാണ�ം അ�ബ� ���ി�ം

2660. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� പാലം നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ���  പാലം നി��ാണ ���ിയി�  അ�ബ�മായി ���  ടൗ�  നവീകരണ ���ി

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല ബല�യം വ� പാല��

2661. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ബല�യം വ� പാല��  ഏെത�ാെമ�് സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ പാല��െട �ന�നി��ാണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

േത�മല-വള�കരി പാലം

2662. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ച�ാട് �ഴയി� േത�മല-വള�കരി േറാഡി� പാലം നി��ി�ാനായി 2016 മാ��ി� 760 ല�ം

�പ�െട ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തി�് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കി െട�ഡ� വിളി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സർ�ാർ

സ�ീകരി�ാേമാ?



രാമ�ളി - പാ��ാല�ടവ് പാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ� നടപടി

2663. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ൈഹേവയി�  രാമ�ളി  -  പാ��ാല�ടവ് പാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടി

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ പാല�ിെ� നി��ാണം നാഷണ�  ൈഹേവ വിഭാഗെ�

ഏ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ���ി എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ാം േതാട് പാലം �നർനിർ�ാണം

2664. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ർ നിേയാജക മ�ല�ിെല വ��ാം േതാട്-മണി�ടവ് േറാഡിെല വ��ാം േതാട് പാലം

�നർനിർ�ി�ാ�� നിർേ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ിെ� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി ന�കാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാേ�രി ജീ��� പാല�ിെ� ഡിൈസ�ം എ�ിേമ�ം

2665. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 ബ�ജ�ി� 20% �ക വകയി��ിയ കാേ�രി ജീ��� പാല�ിെ� ഡിൈസ�ം

എ�ിേമ�ം ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ായി സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാലതാമസ�ിനിടയാ�ിയ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

�ള�ടവ് പാല�ി�� സാേ�തിക അ�മതി

2666. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി���ം ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ പ��� മ�ല�ിെല

�ള�ടവ് പാല�ിന് സാേ�തിക അ�മതി ന���തി�ളള നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം �ട�നടപടിക��് കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാണ്;  ഇത്

പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



വടവ�� പാലം �ന�നി��ി�ാ� ഭരണാ�മതി

2667. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ���  മ�ല�ിെല വടവ��  പാലം �ന�നി��ി�ാ�  ഭരണാ�മതി ആയത്

എേ�ാഴാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ആയി�ം �ട�നടപടികളി�  കാലതാമസം േനരി��ത് എ�െകാ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) സാേ�തിക നടപടിക�  ���ീകരി�് ��ത ���ി എേ�ാ�  െട�� െച�ാ�  സാധി�ം;

വിശദമാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല ൈക�ിനി പാലം

2668. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  െല �ളയ�ി�  നില��  മ�ല�ി�  തക��ടി� ൈക�ിനി പാലം എ�ാണ്

നി��ി�െത�് അറിയി�ാേമാ; ��ത ���ി�െട ഭരണാ�മതി, സാേ�തികാ�മതി, െട��

േനാ�ീസ് എ�ിവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാലം നി��ാണ�ിെ� െട�റി� പെ���വ�ം െട�� േനടിയ കരാ�കാരെ� േപ�ം

വിലാസ�ം േകാ��ാ�് ൈലസ�സ് ന��ം അട��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈക�ിനി പാല�ിെ� എ�ിേമ�ിെ� പക��ം വിവിധ പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� പക��ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈക�ിനി പാലം നി��ാണ�മായി ബ�െ��് അരീേഷാ ക����  ക�നി��

ബ�െമ�ാെണ�ം നി��ാണ �വ��ന���ായി അരീേഷാ ക����  ക�നി�െട

വാഹന�� അട���വ ഉപേയാഗി�െത�ിെന�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) പി.ഡ��.ഡി. പാല��െട ൈലഫ് �ാ� സാധാരണ എ� വ�ഷം കണ�ാ�ിയാണ് നി��ാണ

�വ��ന�� നട�കെയ�ത് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ൈക�ിനി പാല�ിെ� ���ി ഉ�ഘാടനം െച� തീയതി�ം ���ീകരി� പാലം ഉ�ഘാടനം

െച� തീയതി�ം അറിയി�ാേമാ?

���ാട് പാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��

2669. �ീ.െ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�ി�ളള ���ാട് പാല�ിെ� ഇ�െവ�ിേഗഷ�

നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;



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

സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െവ�ി�ടവ് പാലം �ലെമ��് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

2670. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വർഷെ� ബ�ജ�ി� 20% �ക വകയി��ിയ െവ�ി�ടവ് പാലം �ലെമ��്

സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� കാലതാമസ�ിനിടയാ�ിയ

കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല പാല��

2671. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന�് എ� പാല��െട നിർ�ാണം

ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  തി�വന��രം ജി�യി�  �ർ�ീകരി� പാല��ം ���ി ആരംഭി�

പാല��ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�യി� ��തായി നിർ�ി�വാൻ ഭരണാ�മതി ലഭി� പാല�� എ�െയ�ം �പേരഖ

ത�ാറാ�ി വ��വ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മേ�രി�ഴി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

2672. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി�ഴി പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി �ലേമെ���ൽ നടപടി

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ലേമെ���ലിനായി ���ിയ ഭരണാ�മതി ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് പാല�� വിഭാഗം �േഖന നട�ിവ�� ���ിക�

2673. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ണി�റ മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�്

പാല�� വിഭാഗം �േഖന എെ��ാം ���ിക� നട�ിലാ�ിെയ�ം എെ��ാം ���ിക�

നട�ിവ�� എ�ം എെ��ാം ���ിക� ആരംഭി��തിനാ�ളള നടപടികളിലാെണ��ളള

വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�് അറിയി�േമാ?

�ല�ീ�കടവ് പാലം

2674. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��ർ മ�ലെ��ം ക��ാേ�രി മ�ലെ��ം ത�ി�  ബ�ി�ി�� �ല�ീ�കടവ്

പാല�ിന് ഭരണാ�മതി ന��� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� �ർ�ീകരി�് ��ത പാല�ിന് എേ�ാ� ഭരണാ�മതി ന�കാൻ സാധി�െമ�്

അറിയി�േമാ?

െവ�നാ���ി� പാലം നിർ�ി��തി�� പ�തി

2675. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗരസഭെയ ആല�ാട് �ാമപ�ായ�മായി ബ�ി�ി�് െവ�നാ���ി�

പാലം നിർ�ി��തി�� പ�തി�െട സാ��താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �നാമി സാ��ത�� ആല�ാ�് �േദശെ� ക�നാഗ��ി�മായി ബ�ി�ി�� പാലം

നിർ�ി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത വികസനം

2676. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�ാവിള േദശീയപാത നാ�വരി പാതയാ�� �വ��ന�ിെ� ഒ�ാംഘ�ം കരമന

�ത� �വ��ലം വെര�� ഭാഗെ� നി��ാണ �വ ��ന�� �� സ��ാരിെ� കാല�്

േവഗ�ി� ���ിയാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാവ��ലം �ത� െകാടിനടവെര�� ര�ാം റീ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� എ�ാണ്

ആരംഭി�ത്;  ��ത നി��ാണ �വ��ന���് �തീ�ി� േവഗത ൈകവരി�വാ�

സാധി�ാ�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാലരാമ�രം �ത� വഴി��് വെര�� �മി ഏെ���� ���ിയായി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ി�  വ�ി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

കഴ��ം േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ �വ��നം

2677. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴ��ം േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ �വ��നം �തീ�ി� േവഗ�ി�  നട�ാതിരി�ക�ം

2021  ഏ�ിലി�  ഇതിെ� പണി ���ീകരി�വാ�  സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ക�ം

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) കഴ��ം ജം�ഷ� �ത� സി.എസ്.ഐ.  മിഷ� ആ�പ�ി വെര�� ഭാഗെ� �ലെമ��്

ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) എ� െസ�് �ലമാണ് ��ത ഭാഗ�് ഏെ��േ��െത�ം ഇതിനകം എ� െസ�് �ലം

ലഭ�മായി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമ��ാല�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ി�  ഉ�ായി�� �ംഭനാവ� ഒഴിവാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

രാമനാ�കര-െവ�ളം ൈബ�ാസിെ� ര�ാം ഘ� വി�ലീകരണം

2678. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല രാമനാ�കര �ത� െവ�ളം വെര�� ൈബ�ാസിെ� (േദശീയ പാത)

ര�ാം ഘ� വി�ലീകരണ ���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ര�ാം ഘ� വി�ലീകരണ ���ിക�  എേ�ാ�  �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�ം എ�ാണ്

ക���െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ി� േദശീയപാതാ വിഭാഗം നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

2679. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ണി�റ മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�്

േദശീയപാതാ വിഭാഗം �േഖന എെ��ാം ���ിക� നട�ാ�ിെയ�ം എെ��ാം ���ിക�

നട�ാ�ി വ�� െവ�ം എെ��ാം ���ിക�  ആരംഭി��തിനാ�ളള

നടപടികളിലാെണ��ളള വിശദാംശം വ�ഷം തിരി�് അറിയി�േമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ േദശീയ പാത�് ൈബ�ാസ്



2680. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത തട��ം വാഹനെ����ം �ലം വീ����� ക�നാഗ��ിയിൽ േദശീയ പാത�്

സമാ�രമായി ൈബ�ാസ് നി��ി��തിന് സാ��താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി കി�ബി�െട പരിഗണന�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ഏെത�ി�ം സമാ�ര േറാഡ് വികസി�ി�് ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െക.ആ�.നാരായണ� െമേ�ാറിയ� ൈല�റി ബി�ഡിംഗ് ക��റ� െസ�റിെ� നി��ാണം

2681. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉഴ��  െക.ആ�.നാരായണ�  െമേ�ാറിയ�  ൈല�റി ബി�ഡിംഗ് ക��റ�  െസ��, �തി

മ�പം എ�ിവ നി��ി��തിന്  3/2/2020  തീയതിയി�  �റ�ിറ�ിയ

G.O(Rt)No.137/2020/PWD  ഉ�രവ് �കാരം െപാ�മരാമ�് വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ��ം േവഗം െട�ി��  സാം�ഷൻ ലഭി�ാ�ം െട��  നടപടികൾ

ആരംഭി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് ഉ�ായിരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് െട�� െച�വാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

ആ�� പി.എ�്.സി.�െട നി��ാണം

2682. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജക മ�ല�ി�  2019-20  ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� ആ��

പി.എ�്.സി.�െട നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

െതാ��ഴ മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�്

2683. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ മിനി സിവി� േ�ഷ� അന�ിന്  04.03.2016� ഇ�പ�ി ��് േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി�താെണ�ി�ം. സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അന�് നി��ാണം െട��  െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



വ��ല മ�ല�ി� നി��ാണ�ിലിരി�� െക�ിട�ളി� ഇല�ിഫിേ�ഷ� ���ി

2684. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗ�ിെ� നി��ാണ�ിലിരി��

െക�ിട�ളി� ഇല�ിഫിേ�ഷ� ���ി നി��ഹി��തി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം എ� �പ വീതം ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�് ലഭ�മ�ാ� �വ ൃ�ിക�  ഏെത�ി�ം നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഫ�്

അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ിെല െക�ിട വിഭാഗം ���ിക�

2685. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം മാന�വാടി മ�ല�ി�  നട�ാ�� വിവിധ�ളായ

���ിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് െക�ിടവിഭാഗം മാന�വാടി മിനി സിവി�  േ�ഷ�  അന�് െക�ിടം

നി��ി���മായി ബ�െ��് നട�ിയി�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം നട�ിയ ���ികൾ

2686. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം �ഖാ�രം

െഷാ��� മ�ല�ി� എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി�െ�� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റ മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് െക�ിട വിഭാഗം ���ിക�

2687. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ണി�റ മ�ല�ി�  െപാ�മരാമ�്

െക�ിട വിഭാഗം �േഖന എെ��ാം ���ിക�  നട�ിലാ�ി എ�ം എെ��ാം ���ിക�

നട�ിവ�� എ�ം എെ��ാം ���ിക� ആരംഭി��തിനാ�� നടപടികളിലാെണ���

വിവരം വിശദാംശ സഹിതം വ�ഷം തിരി�് െക�ിട വിഭാഗം/െ�ഷ�� ബി�ഡിം�സ് എ�ി�െന

േവ�തിരി�് അറിയി�േമാ?



േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി� േറാ�ക�

2688. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്

നി��ാണ�ം നവീകരണ�ം ���ിയാ�ിയ േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�ം ഇതിനായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിൽ ഇേ�ാ�  പണി നട�െകാ�ിരി�� വിവിധ േറാ����ിക�െട വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ഇല�ി�� വിഭാഗം ഓഫീ�കളിെല നിയമനം

2689. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ിന് ക��  ജി�യി�  നിലവി�  എ�

ഓഫീ�കളാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീ�കളി� ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് നിലവി� ഒഴി�ക��ത്;

(സി) ഒഴി�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാവളം മ�ല�ിെല നി��ാണ ���ിക�

2690. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാവളം മ�ല�ിൽ  2016  �തൽ നി��ാണം ആരംഭി��ം ���ീകരി�ി���ം

അ�വദി�ി���മായ േറാ�ക�ം െക�ിട��ം ഏെതാെ�യാണ്;  ആയതിേല�്

െചലവായ/അ�വദി� �ക�െട വിവരം സഹിതം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ�� മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

2691. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല  1-7-2016  �ത�  31-1-2020  വെര െപാ�മരാമ�്

വ��ി�  നി�് അ�വദി� ���ിക�െട േപര്,  �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം

വ�ഷാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?



െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഔേദ�ാഗിക വാഹന��

2692. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന� നി��ാണ ���ിക�മായി ബ�െ��് ധാരാളം പ�തിക� സമയബ�ിതമായി

ആരംഭി�് ���ീകരിേ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല എ.ഇ.,  എ.എ�്.  ഇ.  �ട�ിയവ��്

ഔേദ�ാഗിക വാഹന�� ലഭ�മ�ാ�ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) അത�ാവശ� ഘ��ളി�  നി�ിത �ക അധികരി�ാെത വാഹനം വാടക�് എ��്

�ത�നി��ഹണം നട��തി�� അ�വാദം അസി��റ് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� തല�ി�

ന���ത് പരിഗണി�േമാ?

വളളി��് മ�ല�ിെല െപാ�മരാമ�് ���ിക�

2693. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം വളളി��് മ�ല�ി� െപാ�മരാമ�് േറാ�സ്,

പാല��, േദശീയപാത,  ബി�ഡി�സ് വിഭാഗ�ൾ നട�ിയ വികസന �വ��ന��െട

ഭരണാ�മതി�െട പക��ം വികസന���ിക�െട വിശദവിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േനര�മംഗല�് നി��ി�� പരിശീലന േക�ം

2694. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ േനര�മംഗല�് പി.ഡ��.ഡി എ�ിനീയ�മാ��ായി നി��ി��

പരിശീലന േക��ിെ� നാലാംഘ� �വ��ന�ളിൽ എെ��ാം ���ികളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ ഓേരാ ���ി�ം േവ�ി സ�ീകരി�ി�� �ട�  നടപടി�ം,  നിലവിെല �ിതി�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാലാംഘ� നി��ാണ �വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�വാൻ കഴി�ം എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�രി��് താ��ി� സ�ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക�

2695. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െവ�രി��് താ��ി�  പി.ഡ�ള�.ഡി േറാ�സ്,  �ി�ജസ്,

ബി�ഡിം�സ്,  ഇല�ി��  സ�ഡിവിഷ�  ഓഫീ�ക�  ഇ�വെരയാ�ം അ�വദി�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട താ��് അടി�ാന�ി� ആവശ�മായ സ�ഡിവിഷ� ഓഫീ�ക� എ�ാരംഭി�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെല ഓ�ൈല� സംവിധാന�ൾ

2696. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  ഓ�ൈല�

ആ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ാ രജി�ാ� ആഫീ�കളി�ം ഇതി�� സൗകര�ം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) രജി�ാ�  ആഫീ�കളി�  നി�് െപാ� ജന���് ലഭ�മാേക� വിവിധ സ��ിഫി��ക�

ഓ�ൈല�  ആയി ലഭ�മാ��തി�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവര��

ന�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� സ��മായി െക�ിടമി�ാ� രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ഓഫീ�ക�

2697. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� സ��മായി െക�ിടമി�ാെത വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി�� രജിേ�ഷ�

വ��ിെ� ഒാഫീ�ക� ഏെത�ാമാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഒാഫീ�ക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് സബ് രജി�ാ� ഓഫീസിന് െക�ിടം

2698. �ീ.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 ���നാട് �ിതി െച�� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീസിന്

സ��മായി െക�ിടം നി��ി�വാ�  അ�വദി� എം.എ�.എ.  ഫ�ിെ� നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.ഫ�് ���മായി വിനിേയാഗി�ി�ം ���ിയാകാ� െക�ിട നി��ാണം

���ീകരി��തിന് നാളിത് വെര സ��ാ�  ഫ�് വകയി��ാ�തിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടകയിന�ിെല ഭീമമായ �ക പരിഗണി�് സ��ം െക�ിടം സാ�ാ�കരി��തിന്



ആവശ�മായ ഫ�് സ��ാ� അ�വദി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ആധാരം രജിേ�ഷ� നടപടിക�

2699. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷം നാളി�വെര സം�ാന�് രജി�� െച� ആധാര��െട എ�ം എ�െയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �ാ�് ഡ��ിയിന�ി� എ� �ക ലഭി�;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നാളി�വെര ആധാരം സ��മായി എ�തി രജി��  െച�വ�െട

എ�ം എ�;  ഇ�ര�ി�  ഏ��ം ��ത�  രജിേ�ഷ�  നട� ഓഫീസ് ഏതാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആധാരം രജി�� െച�േ�ാ� വിരലി� മഷി �ര�ി വിരലടയാളം പതി�� രീതി അവസാനി�ി�്

പകരം ബേയാെമ�ിക് സംവിധാനം ഏ�െ����തി�� നടപടി�മ��  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്; ഇത് എേ�ാ� �ത� നട�ിലാ�വാ� സാധി�ം; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ആധാര�ിെ� പക��് ഓ�ൈലനി� ലഭ�മാ�വാ� വ��് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�

വ��; ആയത് എ� �ത� �ാബല��ി� വ��വാ� കഴി�ം; വ��മാ�േമാ?

�മി�െട ന�ായവില നി�യി��തി�� മാനദ���

2700. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ന�ായവില നി�യി��തിന് അടി�ാനമാ�ിയി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി�െട തരം അ�സരി�് ന�ായവില എ�കാരമാണ് വ�ത�ാസെ���ത്;  നിര�ക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ന�ായവില �ത�മായി നി�യി�ാ� ഒേ�െറ സ�േ� ന��ക�  സം�ാന���കാരണം

വ�മാന േചാ�� ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത് തടയാൻ എ�് നടപടികളാണ്

രജിസ് േ�ഷൻ വ��് സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന െറയി�േവ വികസനം

2701. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ വികസന�ി�ം �തിയ െ�യി�ക�െട ലഭ�തയി�ം സം�ാനെ� അവഗണി�ം

സം�ാന െറയി�േവ�െട �ധാന ഭാഗ�� മ� സം�ാന ഡിവിഷ�കളി� ഉ�െ���ി�ം

നി��ാണ �വ��ന��  ൈവകി�ി�ം നട�� േക� സ��ാരിേ��ം െറയി�േവ

മ�ാലയ�ിേ��ം �വ��ന�� ��യി�െ��േവാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) തല�ാനെ� സാ�ൈല�് േ�ഷനാ�ാ� പരിഗണി� േനമം ഉ�െ�െട സം�ാനെ� �ധാന

േ�ഷ�ക�െട വികസന�ി�  േക� സ��ാ�ം െറയി�േവ�ം കാണി�� അവഗണന

��യി�െ��േവാ;

(സി) എ�ി�  ഇവിട�ളിെല െറയി�േവ വികസനം േനടിെയ���തിനായി ഈ സ��ാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി-അ�ത-ശബരി െറയിൽപാത

2702. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയിൽേവ പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��ത് സംബ�ി�്

െറയിൽേവ ഉേദ�ാഗ��ാ�മായി എെ��ി�ം ച�� അ��കാല�് നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�മാലി-അ�ത-ശബരി െറയിൽപാത പ�തി �ന��ീവി�ി�വാൻ ത�ാറാെണ�് െറയിൽേവ

സം�ാന സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പാത �ന��ീവി�ി�വാൻ സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായം െറയിൽേവ

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി െപാ�-സ�കാര� സം�� സംരംഭമായി നട�ിലാ��ത് പരിഗണി�ണെമ�

െറയിൽേവ�െട നി�േ�ശ�ിേ��� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാണ�്

അറിയി�ാേമാ?

തി�നാവായ-��വാ�� പാത, െഷാ���-എറണാ�ളം ��ാം �ാ�് പ�തിക�

2703. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തിരനാവായ-��വാ��  പാത,  െഷാ���-എറണാ�ളം ��ാം �ാ�് എ�ീ പ�തിക�െട

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക സഹായം �ടി

േവ�ിവ�െമ�് െറയി�േവ നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  സം�ാന സ��ാ�  എ�് �ക വഹിേ��ിവ�െമ�ം

സം�ാന സ��ാരിെ� ഇതിേ��� നിലപാട് എെ��ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസനേ�ാ�� േക� അവഗണന

2704. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സി.���



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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വന��ഗ��െട സ�ാര സ�ാത���ിെ� േപരി�  േദശീയപാതയി�െട�� സം�ാനാ�ര

സ�ാര സ�ാത���ിന് ക�ണാടക സം�ാനം വില�ി�� സാഹചര��ി�  വ��ിത

�ാധാന�ം േനടിയ നില��-ന��േകാട്,  തലേ�രി-ൈമ��  െറയി�പാതക�

അ�വദി�ണെമ���െ�െട�� സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന ആവശ��േളാട്

കാണി�� അവഗണന അവസാനി�ി�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) ബജ�ി�  ദ�ിണ െറയി�േവ�് ആെക  8859  േകാടി �പ വകയി��ിയി�ം യാ�ാ

ടി��ിന�ി�ം ചര�കട�് �ലിയിന�ി�ം വലിയ �ക സമാഹരി�� സം�ാനെ� വിവിധ

െറയി�േവ വികസന പ�തിക��് അ�ഹമായ പരിഗണന ലഭി�ാെത േപായതിെ� കാരണം

സം�ാന�് െറയി�േവ േസാണിെ� അഭാവമാെണ�തിനാ�  അതിനായി സ���ം

െച��േമാ;

(സി) ജി�ാ േക��ളിേല��െ�െട�� �ധാന െറയി�േവ േ�ഷ�ക�െട നിലവാരം

ഉയ��ണെമ�ം േനമം,  െകാ�േവളി െട�മിന�ക�  യാഥാ���മാ�ണെമ���

ആവശ�േ�ാട് െറയി�േവ�െട നിലപാട് അറിയി�ാേമാ?

ഇടവ, ���ട് െറയി� േമ��ാല��െട നി��ാണം

2705. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇടവ െറയി�  േമ��ാലം,  ���ട് െറയി�  േമ��ാലം

എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ര െറയി�േവ ഓവ��ി�ജ് നി��ാണം

2706. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി�െട അംഗീകാരം ലഭി� ക��  ജി�യിെല െവ�ര െറയി�േവ ഓവ��ി�ജിന്

സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാ�ി െട��  െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓവ��ി�ജിെ� െറയി�െവ�െട ഭാഗ�ിെ� വിശദമായ എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തിന്

െറയി�േവ�് �ക െഡേ�ാസി�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കണിയാ�രം െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം



2707. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല കണിയാ�രം െറയി�േവ േമ��ാല�ിെ� നി��ാണം

ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി.പി.ആ� ത�ാറായി�േ�ാ; െറയി�േവ േമ��ാല�മായി ബ�െ��് ��

ആംഗി� വ��ി�ി��തിന് െറയി�േവയി� നി�് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

െെല�് െമേ�ാ പ�തി

T 2708.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട്,  തി�വന��രം നഗര�ളി�  െെല�് െമേ�ാ പ�തി നട�ാ�ാ�ളള നീ�ം

ഉേപ�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ദിനം വികസി�െകാ�ിരി�� ഇൗ �േദശ�ളി� െെല�് െമേ�ാ പ�തി അ�േയാജ�മെ��്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

�തിയതായി �േവശനം േന�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

2709. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19 �ത� 2019-20വെര സം�ാനെ� ഗവ�െമ�്, എ�ഡഡ് ��കളി� ഒ�ാം

�ാ�ി�  �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം എ�യാണ്;  ��വ�ഷ�മായി താരതമ�ം

െച�േ�ാ� വ�ത�ാസം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��  വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഒ�് �ത�  പ�് വെര �ാ�കളി�  ഗവ�െമ�്,  എ�ഡഡ്

��കളി� അ�ിഷ� േന��വ�െട എ��ി� �റ��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ആരംഭി�തി�േശഷം �തിയതായി �േവശനം േന��

വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് �റ��ായി�െ��ി�

കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ�, എയിഡഡ് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട വ��നവ്



2710. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട സ��ാ�, എയിഡഡ് വിഭാഗ�� �േത�കം തിരി�ളള

വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള സ��ാ� പാഠ�പ�തി അ�വ��ി�ാ� ��ക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് സ��ാ�  ��കളി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�ം �േവശനം േന��

വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം ഈ സ��ാ� കാലയളവി� വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അ�എയിഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�  നി�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് മാ�� വിദ�ാ��ിക�െട

എ��ി� കാര�മായ വ��നവ് ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ� എ��� ഭി�േശഷി�ാ�

2711. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ� എ��� ഭി�േശഷി�ാരായ ��ിക��് �േത�ക

ആ��ല�ം ലഭി�വാ� െമഡി��  േബാ�ഡിെ� സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െപ�വ��് എസ്.എസ്.എ�.സി പരീ��് എെ�ാെ� ഇള�കളാണ്

അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��ിെല െത�ക�

2712. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  സ��ിഫി��ിെല വിവിധ െത�ക�  തി��ി ന���തി��

അേപ�ക�  വ��ി�് വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി�വാ� �േത�ക കൗ��ക� ആരംഭി�േമാ;

(ബി) ജനന സ��ിഫി��ക�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം ലഭി�ാ� പഴയ

േക�കളി�  ജനന�ീയതി��െ�െട എ�ാ െത�ക�ം തി��ി ന��വാ�  നിലവി�ളള

മാനദ��� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് അധികാരിക�േട�ം ��  അധി�ത�േട�ം സാ��പ���െട അടി�ാന�ി�



ഇ�രം േക�കളി� പരിഹാരം കാ�വാ�ം എസ്.എസ്.എ�.സി. സ��ിഫി��ിെല െത�ക�

തി��ി ന��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� മാനവ വിഭവ വികസന മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ കരട് വിദ�ാഭ�ാസ നയം

2713. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� മാനവ വിഭവ വികസന മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ കരട് വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെല പല

നി�േ�ശ��ം െഫഡറ� സംവിധാന�ിന് ഉതകാ�താണ് എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� കരട് നി�േ�ശ�ളാണ് ഇതിന് വി��മായി��ത്; ഇ�രം നി�േ�ശ��

പി�വലി�ണെമ�് സം�ാനം േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  അതിേ��� േക�

�തികരണം എ�ാണ്;

(സി) സം�ാനെ� പാഠ�പ�തി പരി�രണ�മായി ബ�െ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് സംഘടി�ി� േദശീയ ശി�ശാലയി�  ഉ��ിരി�് വ� നി�േ�ശ��

അ�സരി�് പാഠ�പ�തി�െട കരട് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�� വിദ�ാ��ി-വിദ�ാ��ിനിക�െട കണെ���്

2714. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  വിദ�ാ��ി-വിദ�ാ��ിനിക�െട യഥാ��

കണെ���ി�ം ആയതിെല തിരിമറിക�  ഇ�ാതാ�വാ�മായി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നിലവി�

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� കാതലായി എെ��ാം മാ��� വ��ാനാണ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2019-20  അധ�യനവ�ഷം സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി�  പ�ാം �ാ�ി�  േച��

വിദ�ാ��ി-വിദ�ാ��ിനിക�െട എ��ം പിരി� േപായവ� എ�െയ�ം പ�ാം �ാ�് പരീ�

എ�താ�  േപാ��വ�  എ�െയ�ം സ��ാ�/എ�ഡഡ് എ�ി�െന തരംതിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

അൺഎ�ഡഡ് �ളിെല ��ികൾ�് പരിശീലനം

2715. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൾ ��ിക�െട മികവിന് നട�� പരിശീലന പരിപാടിക�െട �ണഫലം സർ�ാർ അംഗീ�ത

അൺഎ�ഡഡ് �ളിൽ പഠി�� ��ികൾ�് ലഭ�മാ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയം സംബ�ി�് സം�ാന ബാലാവകാശ ക�ീഷൻ എെ��ി�ം നിർേ�ശം സം�ാന



സർ�ാരിന് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�� ബ�കളിെല �ര�ാമാ�ഗേരഖ

2716. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  ബ�കളി�  ��ിക�െട �ര� സംബ�ി�് പാലിേ�� മാ�ഗേരഖ സ��ാ�

�റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കാല�ഴ��ളള ��  ബ�കളി�  ��ികെള ��ി നിറ��ത്,  അമിതേവഗം,  അല��മായ

െെ�വിംഗ്,  െഹവി െെലസ�സ് ഇ�ാ� െെ�വ�മാ�, ബസി�  �ീന�, ആയ

എ�ിവരി�ാ�ത്, േവഗ��് ഘടി�ി�ാ��ം ഘടി�ി�വ �വ��നരഹിതമായ�മായ ബ�ക�

എ�ീ ഘടക�െളാെ� ��  ബസ് യാ�യി�  ���ക�െട ജീവ�  കവ�� സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��  ബ�കളി�  ��ിക�െട �ര� ഉറ�വ���തിന് എെ��ി�ം �തന നടപടിക�

െെകെ�ാളളാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

��ിക�െട െകാഴി� േപാ�്

2717. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി�െട സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�െള ൈഹെടക്

ആ�ിയി�ം വിദ�ാലയ�ളി�  നി�ം ��ിക�  െകാഴി� േപാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല െകാഴി� േപാ�ിെ� ശതമാനം എ�യാണ്;  ഏത് തല�ി�� ��ികളാണ്

��തലായി െകാഴി� േപാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ി�െപ� ��ിക�െട െകാഴി� േപാ�് മ� വിഭാഗ�െള അേപ�ി�്

��തലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�രം ��ികെള തിരിെക �ളി�  എ�ി��തിന് എ�് ഇടെപടലാണ്

നട��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� ��കളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�

2718. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2019-20 അ��യനവ�ഷം സ��ാ� ��കളി� �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട

എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അൺഎ�ഡഡ് ��കളി�  നി�ം ��ിക�  ��തലായി സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിേല�്



�േവശനം േന��ത് ഏെതാെ� �ാ�കളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�പ��ി� �റവ് വിദ�ാ��ിക�� ��ക�

2719. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�പ��ി� �റവ് ��ിക� പഠി�� എ� ��ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

ആയത് സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖല തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി� ആെക എ� അ��ാപകരാണ് േജാലി െച��െത�് അറിയി�ാേമാ?

��ക��് �ര�ിത െക�ിടം

2720. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ ��ക��ം �ര�ിതമായ െക�ിട��  ഉെ��് ഉറ�്

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

(ബി) അ�� ��  വർഷം ആരംഭി��തിന് ��് ഇ�ാര��ി�� പരിേശാധന നട��തി�ം

വയനാ�ി�  വിദ�ാ��ി പാ�കടിേയ�് മരി��േപാ�� ദൗർഭാഗ�കരമായ സംഭവം

ആവർ�ി�ാതിരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം ജി�യി�  സർ�ാർ ��ക�  വാടകെക�ിട�ി�

�വർ�ി��േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ��ക��് സ��മായ െക�ിടം നിർ�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തി�� �വ��ന��

2721. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തിനായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�� അ�ാഡമിക്

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ൈ�മറി വിഭാഗം വിദ�ാലയ�െള ൈഹെടക് ആ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാഷാ വികസന�ി�ം പഠന പിേ�ാ�ാവ�യി�� ��ികെള ��നിരയിേല�് െകാ�്

വ��തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ �വ��ന�ളി�  െപാ� സ�ഹ�ിെ� പ�ാളി�ം ഉറ�് വ��ി അതി�െട

വിദ�ാലയ��െട അഭി��ി�് ഉത�� പ�തിക� ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



സ��ാ� ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി

2722. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�റി�  ��ത�  ��ിക�  പഠി�� സ��ാ�  ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം

െമ�െ����തിനായി കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി കില �ഖാ�രം നട�ിലാ�� പ�തി�െട

നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�� ��ക�െട ���ിക��് എേ�ാ�  ഭരണാ�മതി ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ് പ�ിക് ��

2723. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� തീ�മാന�കാരം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് വി�ന�കിയ പരിയാരം െമഡി�� േകാേളജ്

പ�ിക് �ളിെ� ഏെ���� നടപടി ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ളിെല അ��ാപക��് ഒ� വ�ഷേ�ാളമായി ശ�ളം ലഭി��ി� എ�ത്

കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന��

2724. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ പ�തി�െട ഭാഗമായി ചടയമംഗലം മ�ല�ി�

ഉ�െ���ിയി�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �േരാഗതിെയ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക� വഴിയാണ് ഈ �വ��ന�� നട�ിവ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ��കളി� 'കില' �േഖന നട�ാ�� പ�തി

2725. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി ധനസഹായ�ാ�  ഒ� േകാടി �പ ഉപേയാഗി�് അടി�ാന സൗകര�വികസനം

ഉറ�ാ��  'കില'  �േഖന നട�ാ�� പ�തിയി�  ഉ�െ�� വയനാട് ജി�യിെല ��ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ �ളിെ��ം ���ി സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



സ��ാ� ��കളി� നീ���ളം

2726. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  ��കളി�  നീ���ളം �ാപി�� പ�തി ഏെത�ാം

��കളിലാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം ��കളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ����തിനായി

നി�േ�ശി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരനി��യം

2727. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ��കളി�  നട�വ�� ഉ�ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാ�  വ��്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��കളി� വിതരണം െച�� പാ� �ണേമ� ഉ�താേണാെയ�് ഉറ� വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� ��ത വിതരണ��െട നിലവാരം ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളിെല വിദ�ാ��ിക��് �ഭാതഭ�ണം

2728. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് ��കളി� എ�ാ വിദ�ാ��ിക��ം �ഭാത ഭ�ണം ന��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനാവശ�മായ �ക നീ�ിവ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ� ��കളി�  �ഭാത ഭ�ണ പരിപാടി നട�ി��്;  ജി� തിരി�്

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ഭ�ണ�ിന് േക�/സം�ാന സ��ാ� വിഹിതമായി 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ളി�

എ� �ക ലഭി�; ഇതി� എ� വിതരണം െച�; ഇനി എ� വിതരണം െച�ാ��്?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി എറണാ�ളം ജി�യിെല പ�തിക�

2729. �ീ.േ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 അ�് േകാടി �പ�െട പ�തിയി�

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

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ത ��കളിെല നി��ാണ ���ിക�െട നിജ�ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യിെല ���േതാട് ഗവ.എ�്.എസ്.എസ്.�ളിെല നി��ാണ

���ിക��ായി നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം ഭരണാ�മതി

ന�കിയ ഒ� േകാടി �പ�െട �വ ൃ�ിക�  ആരംഭി�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ �ക വിനിേയാഗി�് മാ��  �ാനിെല ഏെത�ാം �വ ൃ�ികളാണ് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ�ഥികളി� ശാ�ാഭി�ചി വള��� ശാ�പഥം പ�തി

2730. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ ശാ�പഥം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

വിശദീകരി�ാേമാ; ഈ പ�തി വിജയകരമായി നട�ിലാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി ഈ വ�ഷ�ം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ�ഥികളി�  ശാ�ാഭി�ചി വള���തി�ം ശാ�െ� മന�ിലാ��തി�ം

ശാ�േമഖലയിെല ഗേവഷണ�ളി�  താ�പര�ം ഉ�ാ��തി�ം ഉത�� ഇ�രം പ�തി

വി�ലമായ രീതിയി� സംഘടി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട കഴി�ക� വികസി�ിെ����തി�� പ�തിക�

2731. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �േത�ക കഴി�ം ൈന�ണ���� വിദ�ാ��ികെള അവ�െട മികവിന് അ��തമായി

ആവശ�മായ േ�ാ�ാഹനം ന�കി വികസി�ിെ����തി�� പ�തിക�  എ�ാ ��കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��  വിദ�ാഭ�ാസ കാലഘ��ി�  തെ� സാേ�തിക പരി�ാന�ം െ�ാഫഷണ�  മിക�ം

�കടി�ി�� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി��തിേനാ മാ��നി�േ�ശം ന���തിേനാ

എെ��ി�ം �ിരം സംവിധാനം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല േ�ാള�ഷി�് പരീ�

2732. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  നാല്,  ഏഴ് �ാ�കളി�  പഠി��

വിദ�ാ��ിക��േവ�ി വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� േ�ാള�ഷി�് പരീ�യി�  വിജയി��

വിദ�ാ��ിക��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േ�ാള�ഷി�് �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  എ� ശതമാനം മാ��് ലഭി��വ��ാണ് േ�ാള�ഷി�് ലഭി�കെയ�ം

എ� �പ വീതമാണ് ലഭി�കെയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഏഴാം �ാസിെല ��ിക��ായി നട�� േ�ാള�ഷി�് പരീ�യി� ഗി�ഡ് ൈച�ഡ് എ�

പദവി ലഭി��തിന് എ� ശതമാനം മാ��് ലഭി�ണെമ�ം ഈ പദവി ലഭി��വ��് സ��ാ�

�േത�ക പരിശീലന പ�തികേളാ �ട�പഠന പ�തികേളാ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സാ�ഹ�ശാ�ം, ഗണിതം എ�ീ വിഷയ�ളി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ആറാം �ാ�കാ��് നട��

പരീ�കളി� സം�ാനതല�ിെല��വ��് േവ�ി എെ��ാം �ട�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിക�

ആവി�രി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മലയാള ഭാഷാപഠനെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി�േവ�ി അ��  ൈ�മറി തല�ി�

ഇ�ര�ി�� െപാ�പരീ�ക� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ആേരാഗ�-കായിക വിദ�ാഭ�ാസം

2733. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാ��ിക��് ആേരാഗ�-കായിക വിദ�ാഭ�ാസം ന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠനം

2734. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠനം െമ�െ����തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ക� അ�േ�ഡ് െച��തിെ� മാനദ���

2735. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.പി ��ക�  �.പി ��കളാ�ി അ�േ�ഡ് െച��തിെ�

മാനദ��െളെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; എ� വ�ഷം ��ാണ് ഇ�രം േ�ാസസ്

നട�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� എ�.പി �� �.പി �� ആ��തി�ം �.പി �� ൈഹ�� ആ��തി�ം



േവ�ി ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളാണ് അേപ� സമ��ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ഹത�� ��കെള അ�േ�ഡ് െച��തിനാവശ�മായ നടപടി�മ��

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ക�  അ�േ�ഡ് െച�� കാര�ം ഈ സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ണവാടികെള സ��ാ� ��ക�മായി ബ�ി�ി�ാ� നടപടി

2736. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ണവാടികെള സ��ാ�  ��ക�മായി ബ�ി�ി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

അ�ണവാടിക��് �� വള�ി� തെ� �വ��ി�ാ� സൗകര�െമാ��േമാ;

(ബി) അ�� അധ�യന വ�ഷം �ത� പ�തി യാഥാ���മാ�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീൈ�മറി ഉ��ം ഇ�ാ��മായ ��കളി�  പ�തി നട�ാ�ാ�  വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ക�െട പരിസര�� ഒ�ിലധികം അ�ണവാടികെള ഇ�കാരം ബ�ി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എസ്.എസ്.എ�.സി. വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ േപടി

2737. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ�െയ��� വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാ േപടി ഒഴിവാ��തിന്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള അമിതമായ മാനസിക സംഘ�ഷ�ിേല�് ത�ി വിടാെത അവെര ശരിയായ

വിധ�ി�  നയി��തിന് ര�ാക��ാ�െള ഉ�െ���ി ഓേരാ �ളി�ം േബാധവ��രണ

�ാസ് സംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി ��കളിൽ �ടിെവ� പരിേശാധനാ ലാ�ക�

2738. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഹയ� െസ��റി,  െവാേ�ഷണൽ ഹയ� െസ��റി ��കളിൽ �ടിെവ�

പരിേശാധനാ ലാ�ക� സ�ീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��കെള െതരെ����തി�� മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം



ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െതരെ���� ��ക��് പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് നൽകാൻ

തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

ഹയ� െസ��റി മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് െപാ� �ലംമാ�ം

2739. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈസ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഹയ�  െസ��റി മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം

ജീവന�ാ��് െപാ� �ലംമാ�ം നട�ാ�ിയി�ിെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�� അ��യന വ�ഷ�ിെ� ആരംഭ�ി��േ� ആയത് നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ഹയ� െസ��ഡറി തല�ി� നിയമപഠനം

2740. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹ�� തല�ി� നിയമപഠനം �ാവ��ികമാ�ിയ സ��ാ� ഹയ� െസ��ഡറി തല�ി�ം

ഇത് നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഹയ�െസ��ഡറിയി� നിയമപഠനം ഉറ�ാ��തിന് കരി�ലം ക�ി�ി�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) നിയമപരമായ വിഷയ�ളി�  ആവശ�മായ അറിവ് ��ിക��് ലഭ�മാ�ി അവെര ഉ�മ

പൗര�മാരാ��തിന് ഇത് അനിവാര�മാെണ� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

എ�്.എസ്.എസ്.ടി. (ഹി�റി)

2741. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  (ഹി�റി)  �നിയ�  േകഡ�  െ��ത് എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ�്.എസ്.എസ്.ടി. (ഹി�റി) �നിയ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി

�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ത�ികമാ��ി�െട നിയമി��തിനാ�ം ൈബ �ാ���  െ�ാേമാഷനാ�ം നീ�ി വ�ി�ളള

(ഹി�റി) �നിയ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം എ�്.എസ്.എസ്.ടി.  (ഹി�റി)  �നിയ�  ത�ികയി�  എ� ഒഴി�കളാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?



െവാേ�ഷണ� േകാ�ക�െട പരി�രണം

2742. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െവാേ�ഷണ� ��കളാ�ളളത് എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവാേ�ഷണ�  േകാ�ക�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��്ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗേ��് പഠി�

േകാ�കളി� �ട�പഠനം സാധ�മാകാെത േപാ�� അവ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� പരിഹരി��തിനായി െവാേ�ഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ത�ി�ളള

ബ�ം ശ�ിെ���ാ�ം െവാേ�ഷണ�  േകാ�ക��് കാേലാചിതമായ പരി�രണം

നട��തി�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സാ�ഹ�-സാ��ിക പിേ�ാ�ാവ�യി�  നി��� ��ികളാണ് ഏെറ�ം െവാേ�ഷണ�

േകാ�ക�  െതരെ����ത് എ�തിനാ�  ഇവ�െട േ�മം ��നി��ി ��കളിെല

സൗകര��� വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം

2743. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േമഖലയിെല എൽ.പി.,  �.പി.,ൈഹ��  വിഭാഗ�ളി�

2013-14  �ത�  2019-20  വെര ഓേരാ വ�ഷ�ം �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2013-14െന അേപ�ി�്  2019-20ൽ ��ിക�െട എ��ി�  �റവ് വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം ഉറ�ാ�ാ� ആധാ� പരിേശാധന

2744. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട വ�ാജ അ�ിഷനി�െട അ��ാപക ത�ിക ��ി���ം

നിലനി����ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട ആധാ�  പരിേശാധനയി�  യഥാ�� ��ിക�െട എ��മായി

െപാ��െ���ി� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� വിശദമായ പരിേശാധന നട�ി നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം

2745. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�ം േകാേള�കളി�ം പഠി�� ��ികളി� വലിെയാ� വിഭാഗം ലഹരി�്

അടിമകളാെണ� റിേ�ാ��് ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ��  വിദ�ാ��ികെള�ം ആ� മാസ�ി�  ഒരി�െല�ി�ം െമഡി��  പരിേശാധന�്

വിേധയരാ��തി�ം അവ�  ലഹരി�് അടിമകള�ാെയ�് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വി�� �വ��ന���ം േബാധവ��രണ പരിപാടിക��ം ��  പാഠ�പ�തിയി�

��ത� �ാധാന�ം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ിക��് അവ�െട ഒഴിവ് സമയം �ിയാ�കമായി െചലവഴി�വാ�  ഉത�� സംവിധാനം

ഒ���തി�ം കരി�ല�ി�  േ�ാ��സിന് ��ത�  �ാധാന�ം ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ജി.എ�്.എസ്.എസ്. വിജയരാഘവ�ര�ിന് ശതാ�ി േ�ാ�്

2746. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�  ശതാ�ി ആേഘാഷി�� ഗവ:  ഹയ�  െസ��റി ��

വിജയരാഘവ�ര�ിന് ലാബ്, ൈല�റി, കൗ�സിലിംഗ് �ം, �ാഫ് �ം എ�ിവ ഉ�െ�െട��

ഒ� ശതാ�ി േ�ാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �� നി��ാണം

2747. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാനസൗകര� വികസന ���ി�ായി കി�ബി �േഖന അ�മതി

ന�കിയി�� ��� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �� നി��ാണ ���ി�െട നിലവി��

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ; െട�� നടപടിക� എേ�ാ� ���ീകരി�ം;

(ബി) ഡി.പി.ആ�  ത�ാറായി�േ�ാ;  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ികളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?



കായം�ളം മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ��

2748. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ിെല എ�.പി,  �.പി,  എ�്.എസ്,  എ�്.എസ്.എസ്.

വിദ�ാലയ��  ഏെതാെ�െയ�ം ഓേരാ �ളി�ം ഈ വിഭാഗ�ളി�  2016  �ത�  ഓേരാ

അ��യന വ�ഷെ��ം വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം ജവഹ� േകാളനി എ�്.എസ്.െ� വികസന���ിക�

2749. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) G.O.(Rt)  No.4559/2017/G.Edn.  തീയതി  24/11/2017  �കാരം നബാ�ഡ് ഫ�ം

ആ�.എം.എസ്.എ.  ഫ�ം ഉപേയാഗി�് വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ജവഹ� േകാളനി

എ�്.എസ്.െ� ഭൗതിക സാഹചര��� െമ�െ����തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയ പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി െട�� െച�തിന് േശഷം നി��ി വ�ാ�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി ഇേ�ാ�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ഉേപ�ി�െവ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മി��ല ഗവൺെമ�് േഗ�സ് ൈഹ�� െക�ിട നി��ാണ പ�തി

2750. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) G.O(Rt.) No. 2830/2018/G.Edn 25.07.2018 തീയതി �കാരം 149.96 ല�ം �പ

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� മി��ല ഗവൺെമ�് േഗ�സ് ൈഹ��  െക�ിട

നി��ാണപ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���ി�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��് നൽകാേമാ;

(സി) ���ി എ�േ��് ���ിയാ�ാൻ കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ��ക�െട നി��ാണ�വ��നം

2751. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി ൈക�്, ഇ�റ�,

വാ�േകാസ്, കില എ�ീ എസ്.പി.വി. ക��ായി ന�കിയി�ളള േകാ�ാട് മ�ല�ിെല മ�ര



ജി.എ�്.എ�്., കരി� ജി.എ�്.എ�്., െപാ�േ�രി ജി.എ�്.എ�്., േകാ�ാട് ജി.�.പി.എ�്.,

കാരാ���ി ജി.എ�്.എ�്.എ�്,  കരി� ജി.�.പി.എ�്.,  എട�റ ജി.�.പി.എ�്.  എ�ീ

��ക�െട നി��ാണ�വ��നം സംബ�ി� �േരാഗതി വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ഒ� �ളിെ� േപാ�ം നി��ാണ �വ��നം നാളി�വെര �ട�ിയി�ിെ��ളള

വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ക�െട നി��ാണ�വ��നം ആരംഭി��തി�ളള സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ ���ിക�

2752. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ര�ാമെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �ീമിൽ

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഉ�െ�� ജി.എ�്.എസ്.എസ്.  ഭരത��,

ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്.  ക�റ,  ജി.ബി.എ�്.എസ്.എസ്.  മി��ല എ�ീ വിദ�ാലയ�ളിെല

നി��ാണ ���ിക�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��് നൽകാേമാ;

(ബി) ജി.ബി.എ�്.എസ്.എസ്. മി��ല�െട ���ി ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ എ�ാണ് കാരണെമ�ം കാരണ�ാ� ആെര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടി ജി.വി.എ�്.എസ്-� െപ���ിക��് �േവശനം

2753. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.വി.എ�്.എസ്.ചാല�ടിയി� െപ���ിക��് �േവശനം ന���ത് സംബ�ി�് �ധാന

അ��ാപിക സമ��ി� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ള�ളം ഗവ�െമ�് �.പി. �ളിെ� െക�ിടനി��ാണം

2754. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വ�ഷം പി�ി� �ള�ളം ഗവ�െമ�് �.പി. �ളിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിെ� െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് ��ത െ�ാേ�ാസ� ത�ാറാ�ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ആരാണ് ഈ േ�ാജ�് നട�ാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?



േനാ��് മ�വ�� �.പി.�� െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

2755. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േനാ��് മ�വ�� �.പി.�� െക�ിട നി��ാണ ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന���തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

കട�� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിന് ഓഡിേ�ാറിയം

2756. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കട�� ഗവ�െമ�് ഹയ� െസ��റി �ളിെന ൈപ�ക �� പ�തിയി� ഉ�െ����തി�ം

ഓഡിേ�ാറിയം നി��ി��തി�ം സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സി വഴിയാണ് െ�ാേ�ാസ� സമ��ിേ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയതിന്

ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ് നി��ാണ �വ��ന��

2757. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��� ജി.വി.എ�്.എസ്.എസ്

മാന�വാടി�െട ആെക പ�തി �ക എ�യാണ്;

(ബി) ഇവിെട നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന�� എ� �പ�േടതാെണ�ം ഉ�െ�ാ�ി�ി��

���ിക� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�ായി മാന�വാടി എം.എ�.എ-എ.ഡി.എഫ്-�  നി�ം അ�വദി�

എ�പ��് ല�ം �പ നിലവി� ആ�െട അ�ൗ�ിലാണ് ;

(ഡി) എം.എ�.എ-എ.ഡി.എഫ്-� നി�ം അ�വദി� എ�പ��് ല�ം �പ സംബ�ി�് ���ി

നട�ാ�� ഏജ�സി എെ��ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശ�� നൽകിയി�േ�ാ;

(ഇ) ���ി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

ഭരത�� ഗവൺെമ�് എ�.പി.എസ്-െ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

2758. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  പാേ�ാട് �ാമപ �ായ�ിൽ അ�റിൽ അധികം

വിദ�ാ��ിക�  പഠി�� ഭരത��  ഗവൺെമ�് എ�.പി.എസ്-ന് മതിയായ അടി�ാന



സൗകര��� ഇ�ാെയ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ളിന് േ��് �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ��ക�െട വികസന �വ��ന��

2759. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ��ക��ാണ് ഒ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ��ത ��ക�െട ���ിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം ��ക�െട ഡി.പി.ആ�. ആണ്

ഇനി�ം അ�മതി�ായി സമ��ി�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� േകാടി �പ അ�വദി� ��ക�െട ���ി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

സമയബ�ിതമായി ���ി ���ീകരി��തിനായി ഏജ�സിക��് നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓ�ിസം പാ��്

2760. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏത് �ളിലാണ് ഓ�ിസം പാ��് �ാപി��െത�ം

എ� �ക അ�വദി� എ�ം വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ിസം പാ��് നി��ി��തി�ളള �ാ�, ഡി.പി.ആ�. എ�ിവ ത�ാറായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� നി��ാണം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ��ി�ിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പാ��് നി��ാണം ആരംഭി��തിന് കാലതാമസം േനരി��തി�ളള കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് ഗവൺെമ�് േമാഡൽ എ�്.എസ്.എസ്-െ� നി��ാണ ���ിക�

2761. �ീ.ഡി.െക. �രളി : 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 വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിൽ

മികവിെ� േക�മായി ഉയ���തിന് െതരെ���െ�� െവ�ാറ�ട് ഗവൺെമ�് േമാഡൽ

എ�്.എസ്.എസ്-െ� നി��ാണ ���ിക�െട �േരാഗതി റിേ�ാ��് നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ� ശതമാനം ���ിയായി എ�ം എ�േ��് ���ീകരി�ാൻ കഴി�ം



എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അനി�ിതമായി നീ�� ���ി ���ീകരി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വേ��ാട് സ��ാ� �.പി. �ളിെല നി��ാണ ���ിക�

2762. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല വേ��ാട് സ��ാ� �.പി. �ളിന് ഒ� േകാടി �പ അ�വദി�്

നട�� ���ിക� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ി എ�ാണ് �ട�ിയെത�ം ഈ ���ി�മായി ബ�െ��് എ� �കയാണ്

നാളി�വെര അ�വദി�ത് എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ളി�  നിലവി�  നട�െകാ�ിരി�� നി��ാണ ���ിക�  എ�് ���ിയാ�ാ�

കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശ�ളള �മി

2763. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശ�ളള ഒ� ഏ��  �ലം അതിര് നി��യി�്

കേ��ം തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ലം അസാപ് ക��ണി�ി �ി�  പാ��് ആരംഭി�ാ�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

ൈകമാ��ത് സംബ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല  M1/186/2019 ന�� ഫയലിേ��

ഏത് തീയതിയിലാണ് ഡി.പി.ഐ.േയാട് റിേ�ാ��് േചാദി�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിേ�� േകാഴിേ�ാട് ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ�േറാട് വിശദാംശ�� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡി.പി.ഐ.യി� നി�ം ഏത് തീയതിയിലാണ് വിദ�ാഭ�ാസ ഉപഡയറ���് ക�യ�ത്;  ഇ�

സംബ�ി� റിേ�ാ��് ഡി.പി.ഐ.യി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� കാലതാമസം വ��തിനിടയാ�ിയ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബിയി� ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ �� െക�ിട��

2764. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി ��മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ

��  െക�ിട��  ഏെത�ാമാെണ�ം ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീത�ളള എ�ിേമ�ാണ്

ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം എസ്.പി.വി.യായി നി�യി�ി�ളളത് ആെരയാണ്എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ഇതി� എ� ���ിക� െട�� െച�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവി�ളള �ിതി വിശദമാ�ാേമാ; ആരംഭി�ാ� ഓേരാ ���ി�ം

എേ�ാ� �ട�ാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ന�ാടി ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളിെന മാ�ക �ളാ�ി ഉയ��� നടപടി

2765. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ന�ാടി ഗവ�െമ�് എ�.പി.  �ളിെന മാ�ക �ളാ�ി

ഉയ��� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നി��ഹണം തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ന�കിയതിെ� ഭാഗമായി

��ത വ��് ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�� നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന�കാേമാ?

ഫിസി�� സയ�സ് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

2766. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െെഹ�� അസി��റ് ഫിസി�� സയ�സ് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക�

ഉ�്;  ഇതി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.  നിയമന�ി�േവ�ി നീ�ി െവ�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിെല നിയമന�മായി ബ�െ��് േകരള അ�ിനിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� OA

No.370/2013  19/06/2012  ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി ടീ��മാ�േട�ം ആയമാ�േട�ം ശ�ള വ��നവ്

2767. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ീ ൈ�മറി ടീ��മാ��ം ആയമാ��ം പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമിതരായ അ��ാപക��ം

ആയമാ��ം ലഭി�� ശ�ളേ��ാ� വളെര �റവ് ശ�ളം ലഭി�� സാഹചര�മായതിനാ�

ഒേര േജാലി െച�� ഇവ�െട ശ�ളം ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല നിയമന��



T 2768.�ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എ�ഡഡ് ��കളി� ത�ിക ��ി�വാ� ആവശ�മായ വിദ�ാ��ിക� ഉേ�ാ എ� കാര�ം

ധനകാര� വ��് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല ജീവന�ാ��് നിയമനാംഗീകാരം

2769. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളിെല അധ�ാപക��ം ജീവന�ാ��ം നിയമനാംഗീകാരം

ന��� സമന�യ േസാ�് െവയറി� അ�വ� ബ�� മറ�െവ�ിരി�കയാണ് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 'നിയമനം നിരസി��'  എ� ബ��  �ത�മായി കാണി�ക�ം ബ�െ�� എ.ഇ.ഒ/ഡി.ഇ.ഒ

ഓഫീസ�മാ� അവ��മായ മ�പടിക� ന�കി നിയമനാംഗീകാരം തട�െ���ക�ം െച��

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ ച�ം അ�സരി�് 2016 �ത� നിയമനം ലഭി�് അംഗീകാരം ലഭി�ാ� എ�ഡഡ്

�� അ��ാപക��ം ജീവന�ാ��ം അംഗീകാരം ന��വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��തല പരീ�കളി� അ��ാപകർ�� ഇള�ക�

2770. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�മറി തല�ിൽ �ഥമ അ��ാപകർ�് വ��തല പരീ�കൾ ജയി��തിനായി ��വർഷം

സാവകാശം അ�വദി�് ഇറ�ിയ  2018  മാർ�ിെല വി�ാപന �കാരം ഇളവ്

അ�വദി�ാനാവിെ��് കാണി�് ൈഹേ�ാടതി സർ�ാരിന് നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശ�ി�േമൽ സർ�ാർ എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�േമാ?

അ��ാപക നിയമനാംഗീകാര�മായി ബ�െ�� ഫയ�ക�

2771. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം സം�ാന�് എ�് �തലാണ് നട�ിലാ�ിയത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ആ�.ടി.ഇ. നട�ിലാ�ിയത�സരി�് എ� അ��ാപക ത�ികക� �തിയതായി ��ി�െ�� ;

വ��മാ�ാേമാ ;



(സി) അ��ാപക നിയമനാംഗീകാര�മായി ബ�െ��് എ� ഫയ�ക�  ഡി.പി.ഐ.  ,  ഡി.ഡി.  ,

ഡി.ഇ.ഒ.  ,  എ.ഇ.ഒ.  കളി�  നിലവി��്;  സ��ാരി�  എ� ഫയ�ക�  നിലവി��്;

വ��മാ�േമാ?

കായികാധ�ാപക ത�ിക മാനദ���

2772. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിൽ ഫിസി�ൽ എ�േ�ഷൻ ടീ��  ൈഹ��, ഫിസി�ൽ എ�േ�ഷൻ ടീ��

�.പി.എസ്. എ�ി�െന ത�ികക� നിലവി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ര�് ത�ികയി�ം ഒേര ശ�ള െ�യിലാേണാ നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�് �തൽ പ�് വെര �ായ�� ��ിക�െട ആേരാഗ� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി..  �സി�ീകരി�� ��ക���് എ� െചലവ് വ�െമ�ം ��ത

��ക��  പഠി�ി�ാൻ �.പി.  ��കളിൽ കായിക അധ�ാപകരിെ���� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ �റ് ��ിക� ഉെ��ിൽ �.പി.  വിഭാഗ�ി�ം എ�്,  ഒ�ത് �ാ�കളിൽ െമാ�ം അ�്

ഡിവിഷ�ക� ഉെ��ിൽ ൈഹ�ളി�ം ഒ� കായികാധ�ാപകെനയാേണാ ഇേ�ാ� നിയമി��ത്;

(ഇ) അ�പത് വ�ഷമായി മാ�മി�ാെത നിലനിൽ�� ��ത കായികാധ�ാപക ത�ിക മാനദ���

പരി�രി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) �ീഡി�ി േവ�െപ��ിയതി�േശഷം നാളി�വെര ഹയ�െസ��റിയിൽ കായികാധ�ാപക ത�ിക

��ി�െ��ി�ിെ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���് കീഴിെല ജീവന�ാരെ� സെ��ഷ�

2773. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ���് കീഴിെല ൈഹ��/�.പി. വിഭാഗ�മായി ബ�െ�� (ഡി.പി.ഐ)

വിഭാഗ�ിെല ഡ��.1  െസ�� ൈകകാര�ം െച�� സേ�ാഷ് എ� ഉേദ�ാഗ�ന് ��്

സെ��ഷ� ലഭി�ി�േ�ാ; സെ��ഷ� ന�കിയ ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉേദ�ാഗ��  �ത�നി��ഹണ�ി�  വീ� വ���തിനാ�  ഫയ�ക�  നീ��ി� എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ഓഫീസിെല ഡ��.1 െസ�നി� 1/1/2019 �ത� 29/2/2020 വെര എ� ഫയ�ക�

തീ��് ക�ി�;  തീ��് ക�ി�ാ� ഫയ�ക�  എ�;  ആയതി�� കാരണം;  ഫയ�ക�

തീ��ാ�ാ�ത് �ത�നി��ഹണ വീ�യാെണ�ി� വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത െസ�െ�  (ഡ��.1)  1-1-2019  �ത�� േപ�ണ�  രജി�റിെ� പക��്



ലഭ�മാ�ാേമാ; ഡ��.1 െസ�� കാര��മമായി ൈകകാര�ം െച�ാ� കഴി�� ജീവന�ാരെന

നിയമി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക ത�ികക�

2774. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�് അധ�യന വ�ഷ�ി� സം�ാനെ� എ�ഡഡ് ��കളി� ഇ�വെര അ�വദി� ആെക

അ��ാപക ത�ികക�െട എ�ം സംബ�ി� വിവരം ന��േമാ;

(ബി) അ��ാപക ത�ികക�  അ�വദി��തി�  �ിരം ത�ിക�ം താ��ാലിക ത�ിക�ം

നി��യി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�് വ�ഷ�ിലധികം സ��ീ��വ� വെര ഉ�െ��� സം�തം, ഉ�� ഭാഷാ അധ�ാപകെര

താ��ാലിക അധ�ാപകരായി നി��യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവെര ഇ�കാരം

നി��യി�ാ��ായ കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�.പി.,�.പി. വിഭാഗ�ളി� സം�ത അധ�ാപക ത�ികക� ��ൈടം ത�ികയാ�ി മാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തിെല �മേ��ക�

2775. �ീ.സി.മ��ി

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളി�  അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തി�� അധികാരം എ.ഇ.ഒ �ം,ഡി.ഇ.ഒ �ം

ന�കിയിരി��തിനാ� ഈ ഓഫീ�ക� േക�ീകരി�് വ�ാപകമായ �മേ��ക� നട��തായ

ആേ�പം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

എ�.പി, �.പി �� അസി��് റാ�് ലി�ിെല നിയമനം

T 2776.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ, െകാ�ം, തി�വന��രം ജി�കളി� പി.എസ്.സി. ത�ാറാ�ിയ എ�.പി ��, �.പി

�� അസി��ിെ� റാ�് പ�ികയി� നി�ം ഇതിനകം എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ബി) ഈ അ��യന വ�ഷം അവസാനി�േ�ാ�  എ�.പി.,  �.പി.  ��  അസി��് ത�ികയി�

��ത ജി�കളി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�ാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ?



ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ൈഹ�� ടീ��

2777. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ൈഹ�� ടീ��മാ�െട എ� ത�ികക�

നിലവി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഫിസി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ �.പി ��  ടീ��മാരായി നിയമനം േനടിയ എ� േപരാണ്

ൈഹ��കളി� േജാലി െച��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഏെതാെ� ��കളിലാണ് ഇ�ര�ി�  െതരെ���െ��വ�  േജാലി െച��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

വാടക െക�ിട�ിൽ �വ��ി�� സ��ാ� വിദ�ാലയ��

2778. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിൽ പല സ��ാ� വിദ�ാലയ��ം വാടക െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��ത് എ�

വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാലയ��െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വിദ�ാലയ���് സ��മായി �ലം കെ��ി െക�ിടം നി��ി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ���ണ�വ്

��ി�� ഈ സ��ഭ�ിൽ ��പരിഹാര�ിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� ബസ് അ�വദി��തിന് നടപടി

2779. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േനാ��് എഴി�ം �.പി.�ളിന് ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന ഈ അ��യന വ�ഷം ��

ബസ് വാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�ാ� േകരള പ�തി

2780. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ�  േകരള ഔേദ�ാഗികമായി നിലവി�  വ� തീയതിയി�  ഓ�ൺ �ളി�  േജാലിയി�

ഉ�ായി���ം �ടർ�് േ�ാ� േകരളയി� �ട�ക�ം െച� ജീവന�ാ�െട േപര് വിവര��



വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  േ�ാ�  േകരളയി�  കരാറടി�ാന�ി�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം േജാലി

െച��വ�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  ഓ�ൺ �ളി�ം േ�ാ�  േകരളയി�ം അവർ

നിയമിതരായ തീയതി, സർ�ീസി� നി�ം �റ�് നി� കാലയളവ്, �നർ നിയമനം ന�കിയ

തീയതി, ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി�ം കരാർ അടി�ാന�ി�ം േസവനമ��ി� കാലയളവ്,

കരാ�കാ�െട ത�ിക എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േ�ാ� േകരള നിലവി� വ�തിന് േശഷം ദിവസ േവതനാടി�ാന�ി� േജാലി �ട��തി�

ഏതാ�ം േപെര മാ�ം കരാറടി�ാന�ി�  നിയമി�ക�ം ഒേര േജാലി െച��വെര ര�്

ത�ായി തിരി�് ശ�ള �ല�ത നിേഷധി�ക�ം െച�ാ��ായ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

നിയമവി��മായ ഈ നടപടി റ�് െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓ�ൺ �ളി� കരാർ കാലാവധി കഴി�ത് കാരണം സർ�ീസി� നി�ം �റ�് േപാ�ക�ം

അതി�േശഷം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  നിയമി�െ���മായ ജിവന�ാ�െട പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) കരാർ ���ി ന�കി തിരിെക േജാലിയി�  �േവശി�ി�ണെമ� ആവശ��മായി ��ത

ജീവന�ാർ ൈഹേ�ാടതിയി�  ഫയ�  െച� ഡ�ള�.പി.സി.യി�ം അതിേ��� അ�ീലി�ം

�റെ��വി� വിധി ന�ായ�ിെ� കാത� എ�ാണ് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) േമ� ജീവന�ാർ കരാർ കാലാവധി കഴി��കാരണം �റ�് നി� കാലയളവ് റ�ലൈറസ്

െച�ി�േ�ാ;  ഈ തീ�മാന�ിെനതിെര ജനറ�  കൗൺസി�  േയാഗ�ി�  ആെര�ി�ം

തട�വാദം ഉ�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) ഇ�െന സർ�ീസ് കാലയളവ് റ�ലൈറസ് െച� നടപടി േകാടതി അല��മാെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈ തീ�മാനം റ�് െച�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� പാചക െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

T 2781.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  പാചക െതാഴിലാളിക�െട േവതനം സം�ാന�് �ടി�ികയായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�മാസേ�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക തീ��് േവതനം വിതരണം െച�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�് വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ മാസ�ം അ�ാം തീയതി�് �െ� േവതനം വിതരണം െച��തി�ളള �മീകരണം

ഇ�ാര��ി� സ��ാ� ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പരീ�ാ േക��ളിെല സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക�



2782. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എസ്.എസ്.എ�.സി., ഹയ�െസ��റി പരീ�ക�െട േചാദ��ടലാസ് ��ി�ിന് വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിെ� ��ധാരണയി�ാ� �ലം സ��ാ� ഖജനാവിന് േകാടിക� ന�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) പരീ�ാ േക��ളി�  േലാ��ക�ം സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�ം െെല�ക�ം �ാപി�വാ�

െചലവായ �ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േചാദ��ടലാ�ക�  ��ി�മായി ബ�െ��് സ��ാരിെ� അ�ിമ തീ�മാനം എ�ാണ്;

അറിയി�േമാ;

(ഡി) അ�ാേയാഗിക നി�േ�ശ��  വ��ി�  െകാ�വ��ത് �ലം സ��ാ�  ഖജനാവി��ാ��

പണന��ം വിഫലമായ അ��ാന�ം കണ�ിെല��് നയ��  �നഃപരിേശാധി�വാ�

ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കലാഭവ� മണി�െട �ാരക മ�ിര�ിന് �ലം

2783. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

അനശ�ര കലാകാര� കലാഭവ� മണി�െട ഓ�മ�ായി ഒ� �ാരക മ�ിരം നി��ി��തിനായി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി���ം േദശീയപാത�് കിഴ�ഭാഗ���മായ �ലം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� �ണിേഫാം വിതരണം

2784. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ അ��യന വ�ഷെ� സൗജന� ��  �ണിേഫാം വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ബി) സൗജന� �ണിേഫാം വിതരണം ���ീകരി�ാ� ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇവിെട എ�േ��് �ണിേഫാം വിതരണം െച�ാ�  കഴി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���േമാ?

ലി�ി� ൈക�്സിെല അംഗ���് േ�സ് മാ��്

2785. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാ��ിക�െട ഐ.�ി ��ാ�യായ ലി�ി�  ൈക�്സിെല അംഗ���്

എസ്.എസ്.എ�.സി.  പരീ��് േ�സ് മാ��് ന��വാ�  ൈക�്സ് േബാ�ഡ് ഓഫ്



ഡയറേ��് ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെതാെ� കാര����ാണ് േ�സ് മാ��് അ�വദി��ത്;

(സി) ലി�ി�  ൈക�്സി�  അംഗ�ളായ വിദ�ാ��ിക��് േ�സ് മാ��് ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി�െട �വ��ന��

2786. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) അനൗപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസം കാര��മമാ��തിന് േകരള സം�ാന സാ�രതാമിഷ�

അേതാറി�ി നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�രതാ-�ട�വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന���� ഫ�് േക� സ��ാ�

നി��ലാ�ിയതി�േശഷം സാ�രതാ-�ട�വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ാധാന��ം ഗൗരവ�ം

കണ�ിെല��് സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം ധനസഹായമാണ് സാ�രതാമിഷെ�

�വ��ന���ായി അ�വദി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�് �ല�മായ േയാഗ�ത േന��തിന് സാ�രതാമിഷ�

നട�ിവ�� അനൗപചാരിക പഠന േകാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി�െട �ട�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

2787. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, ആ�ണി േജാ�

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി�െട ആഭി�ഖ��ി� �ാ��െജ�ഡ�ക��ായി സമന�യ എ�

േപരി� �ട�വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികെള സാ�രരാ��തിനായി നട�ിലാ�ിയി�� "ച�ാതി" പ�തി

��ത� കാര��മമാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) പ�ികജാതി-പ�ികവ�� േമഖലകളി� സാ�രതാമിഷ� അേതാറി�ി �േത�ക പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�രതാമിഷ� �വ��ന��



2788. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സാ�രതാമിഷ�  �ട�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഏഴാം തരം �ല�താ പരീ� എ���വ�െട എ��ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��് മലയാളം വായി�വാ�ം എ��വാ�ം ല��മി�് സം�ാന

സാ�രതാമിഷ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിേനാടകം എ� ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികെള സാ�രരാ�ി;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

�മി�െട തരംേനാ�ി ന�ായവില നി�യി�� നടപടി

2789. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�ായവില �ത�മായി നി�യി�ാ� ഒേ�െറ സ�േ� ന��ക�

നിലനി���തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �മി�െട തരംേനാ�ി ന�ായ വില നി�യി�� നടപടിക� ���ിയാവാ�ത് കാരണം വ�മാന

േചാ����ാ��ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ സ�േ� ന��ക��ം �ത�മായി ന�ായവില നി�യി��തി�ളള

നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാേമാ?

ഹാരിസ� ക�നി�െട േതാ���െട ത�േ��

2790. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

59000-�പരം ഏ��  വ�� ഹാരിസ�  ക�നി�െട േതാ���െട ത�േ��  �ി�ീഷ്

ക�നി�െട േപരിലാേണാ;  എ�ി�  ആധാ�  അധി�ിത ത�േ��  ഇവിെട എ�കാരം

നട�ിലാ�വാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�ളള അേപ�ക�

T 2791.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറി നാളി�വെര കായം�ളം മ�ല�ി�  ഉ�െ�� വിവിധ

വിേ��ക� വഴി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിേല�് എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��ം

എ� �പ ആെക അ�വദിെ��ം വിേ�ജ് തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി�  അപകടമരണം സംഭവി�വ�െട എ� ആ�ിത��് ധനസഹായം അ�വദി� എ�ം

ആെക എ� �പ അ�വദി� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമാ��ത അവകാശി സാ��പ�ം

2792. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമാ��ത അവകാശി സാ��പ��ിന്(ലീഗ�  െഹയ�  സ��ിഫി��്)  അേപ�ി�ാ��

മാനദ� �� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ� ന�കി എ� ദിവസ�ിനകം ഈ സ��ിഫി��് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗസ�ി�  �സി�ീകരി�് എ� ദിവസ�ിനകം ബ�െ��വ�  അേപ�കന് സ��ിഫി��്

ന�കണെമ�ാണ് വ�വ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ിഫി��് ഇഷ� െചേ�� അധികാരി ആരാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല േഹാ����് താ��ി�  �ഹ����ി എ�യാ�

മരണെ��തിെന�ട��് മക�  പി.എം.അ��  റഹിമാ�  ലീഗ�  െഹയ�  സ��ിഫി��ിന്

അേപ� ന�കിയി�േ�ാ എ�ം അേപ� ലഭി�െതേ�ാഴാെണ�ം സ��ാ�

��ിേല�യ�െതേ�ാഴാെണ�ം ഏത് ഗസ�ിലാണ് �സി�ീകരി�െത�ം സ��ിഫി��്

അേപ�കന് ന�കിേയാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിേ��ക�െട വിഭജനം

2793. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തി�േശഷം എെത�ാം വിേ��ക� വിഭജി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ��തായി വിേ��ക�  വിഭജി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത

വിേ��ക�െട �വി�തി�ം ജനസംഖ� അ�പാത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേ��ക� വിഭജി��തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

�മി െെകേ��ം തട��തിന് നടപടി

2794. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് സ��ാ�  വക �മി�െട െെകേ��ം തട��തിന് ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�ാ ജി�കളി�ം ജാ�താ ��ാ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െെകേ����  തട��തി�  വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം ക�ശന

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(ഡി) റവന� വിജില�സ് വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

ഹാരിസ� ക�നി െെകവശം വ�ിരി�� േതാ��ളി� സ��ാരിെ� ഉടമ�ത

2795. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  മലയാളം ലിമി�ഡ് ക�നി െെകവശം വ�ിരി�� േതാ��ളി�  സ��ാരിെ�

ഉടമ�ത �ാപി�കി�ാ� സിവി� േകാടതികളി� േകസ് ഫയ� െച�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിനകം എ� ജി�കളി� കള��മാ� േകസ് ഫയ� െച�ി��് ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) ഹാരിസ�  മലയാളം ലിമി��ം മലയാളം �ാേ�ഷ�ം അധികമായി െെകവശം വ�  76000

ഏ�� �മിയി� ഉടമ�ാവകാശം �ാപി�് കി�വാനായി ന�കിയി�ളള േക�കളി� േമ�േനാ�ം

വഹി�വാ�  റവന� വ��ി�  �േത�ക െസ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അടിയ�രമായി

�പീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകസ് നട�ി�ിന് നിലവി�ളള സ��ാ�  അഭിഭാഷകന് �റെമ �റ�നി�ളള

�ഗ�രായ അഭിഭാഷക�െട ഉപേദശ�ം േസവന�ം ഉറ� വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

എ�ചീ�് & േഫാർഫീ� ർ നിയമം

2796. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ചീ�്  & േഫാർഫീ� ർ നിയമ�കാരം സർ�ാരി� നി�ി�മായ വയനാട് ജി�യിെല �ഡ്

ലാ�് എേ��് �മി�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത 745.93 ഏ�ർ �മിയി� 264 േപർ ൈകവശം െവ�് അ�ഭവി�� 146.59 ഏ�ർ

�മിയി�  നി�ം ൈകവശ�ാെര ഒഴി�ി��  അസാധ�മായതിനാ�  ��ത ൈകവശ�ാർ�്

പ�യം ന���തിനായി ലാ�് റവന� ക�ീഷണർ�് ന�കിയ റിേ�ാർ�ിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  പ�യം ന���തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം

തട��േ�ാ; ; ഇെ��ി� ൈകവശ�ാർ�് എ�് പ�യം ന�കാനാ�ം;



(സി) ��ത �മി എ�ചീ�് നടപടിക��് വിേധയമാ�ാൻ കഴിയിെ�� ���ാൻ ബേ�രി സബ്

േകാടതി�െട വിധി�െ�തിെര യഥാസമയം അ�ീ�  ന�കാൻ കഴിയാെത വ�തിനാ�  ഇനി

അ�ീ� ന���തിന് സാധ�ത�േ�ാെയ�ാരാ�തിന് ജി�ാ ഗവൺെമ�് �ീഡർ ന�കിയ

നിയേമാപേദശം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയേമാപേദശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഫയലി�  സ�ീകരിേ�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� �മി കേ���ത് തടയ�

2797. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ാ� �മി കേ���ത് തട��തി�ം അവ സാ�ഹ�പര�ം വികസനപര�മായ

ആവശ����് ശാ�ീയമായി വിനിേയാഗി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ൈകേ����  കെ��ി അവ യഥാവിധി തട��തി�ം ശാ�ീയ�ം സമ��മായ

�വിനിേയാഗ�ം �സംര�ണ�ം സാധ�മാ��തി�ം േകരള േ��് ലാ�് ബാ�് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(സി) െപാ�ജന���് സ��ാ� �മി ൈകേ���� റിേ�ാ��് െച�ാ� േടാ� �ീ ന�� സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെ� അധികാര��

2798. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �മി കേ��ം സംബ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം േമ�േനാ�ം വഹി��തി�ം

സം�ാന�് ഒ� േമാണി�റിംഗ് െസ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േമാണി�റിംഗ്

െസ�ിെ� അധികാര�� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േമാണി�റിംഗ് െസ�  �പീകരി�േശഷം ഇ�വെര �മി കേ��ം സംബ�ി�് എ�

േക�ക� റിേ�ാ��് െച�ി��്; ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റാ�ി മ�ല�ിെല ൈകവശ�ാ��് പ�യം



2799. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ എ� ൈകവശ�ാ��് പ�യം നൽകാ��്;  ഇവ�െട എ�ം

വിേ�ജ് തിരി�് നൽകാേമാ;

(ബി) ഇവ��് പ�യം ന��� നടപടി ഏത് ഘ�ം വെരയായി എ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�േ��്

ഇവ��് പ�യം ന�കാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവരിൽ ആ�െ��ി�ം പ�യം നൽ��തിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ;  എ�ി�

എ�ാണ് തട�ം; ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�യം ന�കിയതിെ� വിശദാംശം

2800. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�� സ��ാരിെ� കാല�് എ� േപ��് പ�യം ന�കിെയ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല �റേ�ാ�് ൈകവശ�ാ��് പ�യം

2801. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ി�ി താ��് ഓഫീസി�  റവന� �റേ�ാ�്,  പ�ായ�് �റേ�ാ�് �മികളിെല

ൈകവശ�ാ��് പ�യം ലഭി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�� എ� അേപ�ക�  നിലവി�

തീ��ക�ി�വാ� ബാ�ി��്;

(ബി) ഇതി�  േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� വിേ��കളി�  പ�യം ലഭി��തിനായി

അേപ�ി�വ�െട േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�ക��് പ�യം ലഭ�മാ��തിന് സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�യ വിതരണം

2802. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� പ�യ��  വിതരണം

െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� വിേ�ജ് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�യ�ളി�  ലാ�് അൈസൻെമ�് ക�ി�ി�െട �പാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�

വിതരണം െച� പ�യ��  എ�െയ�ം അവ�െട വിേ�ജ് അടി�ാന�ി�� കണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ലാ�് അൈസൻെമ�് ക�ി�ി �പാ�ശ െച�� പ�യ���് ക�ി�ി തീ�മാന�ിന് േശഷം

ജി�ാ കള��െട അംഗീകാരം ലഭ�മാേ���േ�ാ; ലാ�് അൈസ�െമ�് ക�ി�ി �േഖന പ�യം

ന���തി�� നടപടി�മം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാ�് അൈസൻെമ�് ക�ി�ിക�  നിയമസഭാ സാമാജിക�െട പ�ാളി�ം ഇ�ാെത ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ലാ�് അൈസൻെമ�് ക�ി�ികളി�  സാമാജിക�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�വ���തി�� നി�േ�ശം റവന� ഉേദ�ാഗ���് ന���തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െെവ�ിരി താ��ി� ക�ഷക��് പ�യം ലഭി� �മി

2803. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ിരി താ��ി� ക�ഷക� വ�ഷ�ളായി െെകവശം വ�വ���ം പ�യം ലഭി��ം എ�ാ�

വനം വ��് പി�ീട് അവകാശവാദ��യി�ക�ം െച� എ� ഏ��  �മി ഏെത�ാം

വിേ��കളി� ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �മി�േമ�  അവകാശം ന�മായ ക�ഷക�െട കണ�് വിേ�ജ് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�യവിതരണം ത�രിതെ����തിന് നടപടി

2804. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യവിതരണം ത�രിതെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  അതിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം ഇതിനകം എ�േപ��് പ�യം ന�കി;  ഇനി എ�േപ��്

പ�യം ന���തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

ക�നാഗ��ി താ��ി� പ�യം വിതരണം

2805. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി�  പ�യം ലഭി��തി�േവ�ി എ� അേപ�ക�  നിലവി�

തീ�മാനമാകാെത�െ��് വിശദീകരി�േമാ;  അവ�െട ലി�ം നടപടി�െട �േരാഗതി�ം

വിശദമാ�� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓ�ിറ വിേ�ജിെല �വ�മാ� ഹൗസിംഗ് േകാളനിയി� �മി ലഭി�വ��് പ�യം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി താ��ി�  �നാമി �നരധിവാസ പ�തി�കാരം �മി�ം വീ�ം ന�കിയവ��്



പ�യം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഈ �മി�ം വീ�ം ൈകമാ��തിന് നിബ�ന വ��ം

നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

പ�യ�മിയി� ക�ഷക� ന�വള��ിയ മര��െട അവകാശം

2806. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം താ��ി�  പ�യ�മിയി�  ക�ഷക�  ന�വള��ിയ മര��െട അവകാശം

പ�ാദാ�� ന���മായി ബ�െ��് റവന�-വനം വ��് മ�ിമാ�െട സാ�ിധ��ി�

18-07-2019�ം  03-09-2019�ം  05-02-2020  �ം േച�� േയാഗ തീ�മാന�ളി�

സ�ീകരി� �ട� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 05-02-2020 � റവന� - വനം വ��് മ�ിമാ�െട സാ�ിധ��ി� േച�� േയാഗ�ി� പ�യ

വ�വ�കളി�  േഭദഗതി വ��ിെ�ാ�് �റെ��വി�  SRO  No.621/17  േനാ�ിഫിേ�ഷ�

അ�സരി�് ക�ഷക� ന�വള��ിയ�ം പ�യ�മിയി� നിലനി�ി���മായ ച�നം ഒഴിെക��

എ�ാ മര��േട�ം ഉടമ�ാവകാശം പ�ാദാ��ാെണ�ം ��ത േനാ�ിഫിേ�ഷ� 2017 �ത�

നിലവി��തിനാ� പ�യ േഫാറ�ി�� വ�വ�ക� കണ�ാേ��തായി കാ��ി� എ�്

തീ�മാനി�ക�ം ഇ�ാര�ം ��ി�ാ�ി എ�ാ ജി�ാ കള��മാ��ം സ��ല�  വഴി നി�േ�ശം

ന�വാ� േയാഗ�ി� ധാരണയായ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ U3/187/Rev എ� ഫയലിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 05/02/2020 െല േയാഗ തീ�മാന �കാരം പ�യ�മിയിെല മരം �റി�� സംബ�ി�് ജി�ാ

കള��മാ��് സ��ല� വഴി േവഗ�ി� നി�േ�ശം ന��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�യ�ിേ�� അ�ീൽ നൽകാ�� അവസരം

2807. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�യം ലഭി� �മിയിെല അപാകത സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ�തല�ിൽ അ�ീൽ നൽകാ��

അവസരം �മി ഉടമ�് ലഭി�� വിധ�ിൽ നിയമ േഭദഗതി വ��ാൻ സർ�ാർ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം സംബ�ി� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

െറഡ് അല��് �ഖ�ാപനം

T 2808.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018-� ഉ�ായ �ളയ�ിന് ���� ഒ� വ�ഷം എ� ദിവസം സം�ാന�് െറഡ് അല��്

�ഖ�ാപി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) �ളയാന�രം എ� ദിവസം സം�ാന�് െറഡ് അല��് �ഖ�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ജാ�താ നി�േ�ശ�ളി�  പല�ം �ത�തയി�ാ��കാരണം െപാ�ജന��  അവെയ

ലാഘവേ�ാെട കാ��തിന് ഇടയാ��െ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കാലാവ�ാ ��റിയി�് ന���തി� �ത�ത �ല��� തര�ി� സം�ാനെ� ��റിയി�്

സംവിധാന�ളി� എെ��ാം പരി�ാര�� വ���തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി അണെ��ിന് സമീപ��ായ �ചലനം

2809. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി അണെ��ിന് സമീപം �ട��യായി �ചലനം ഉ�ാ��ത് �ലം ��ത �േദശെ�

ജന�ളി� ആശ� ഉ�ായി�ളള കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) റി�� െ�യിലി� എ� തീ�ത�ളള �ചലനമാണ്  2020 െഫ�വരി മാസം ഇൗ േമഖലയി�

ഉ�ായത്; അതി�ളള കാരണം എെ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ചാലിയാ� പ�ായ�ി� ��തി �ര��ി�െ�� ��ംബ���് സഹായം

2810. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ഓഗ�് മാസം എ�ാം തീയതി ചാലിയാ� പ�ായ�ി� ഉ�ായ ��തി �ര�ം എ�

��ംബ�െള ബാധി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ��് എ� �ക ന�പരിഹാരമായി ന�കി അെ��ി�  എെ��ാം ധനസഹായ��

അ�വദി� , �ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക ഉ�െ�െട�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി ധനസഹായ��ം , ആ��ല���ം വിതരണം െച�ി�ിെ��ി� ആയതി�ളള

കാരണെമ��ം  ,തട���  നീ�ി അടിയ�രമായി അവ വിതരണം െച�േമാെയ�ം

വ��മാ�േമാ?

�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�� ധനസഹായം

T 2811.�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം  2016-17,  2017-18,  2018-19 വ�ഷ�ളിൽ

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി�ം െന�മ�ാട് താ��് ആഫീസ് �േഖന എ� �പ

ധനസഹായം നൽകിയി�െ��് വിേ�ജ് അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ധനസഹായം ലഭി�വ�െട എ��ം �ക�ം വിേ�ജ് അടി�ാന�ിൽ അറിയി�ാേമാ?

�രിതാശ�ാസ േക��� ഒ��� പ�തി

2812. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തിേ�ാഭ�ി�െ���വ��് �രിതാശ�ാസ േക��� ഒ��� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) നിലവി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇതിെ� നി��ാണം നട��ത്;  എ� േപ�� വെര

താമസി��തി�� സൗകര�മാണ് ഓേരാ േക��ി�ം ഒ���ത്;

(സി) ഇതിനായി േക� സ��ാരി� നി�ം എെ�ാെ� സഹായമാണ് ലഭി�ത്;

(ഡി) ��ത േക���െട നട�ി�ിന് മാനദ�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ��തിേ�ാഭം ഇ�ാ�

സമയ�ളി� ��ത േക��� ഏത് വിധ�ി� �േയാജനെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

�ര�നിവാരണ സംവിധാനം

2813. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�നിവാരണ സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര�നിവാരണം ��ത�  ഫല�ദമാ��തിനായി ഏെത�ാം വക�ക�െട �വ��ന�ളാണ്

ഏേകാപി�ി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വര��ാ കാല�് തട�രഹിതമായ �ടിെവ� വിതരണ�ി�ം ക�കാലിക�െട�ം മ�

�ഗ��െട�ം വന�ജീവിക�െട�ം സംര�ണ�ി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��തിേ�ാഭ െക�തികളി� നി�് ര�ി��തിന് െചലവഴി� �ക

T 2814.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര���ം െവളളെ�ാ��ം െകാ�് ഉ�ാ�� െക�തികളി� നി�് ജന�െള ര�ി��തി��

പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് 2019-20 വ�ഷ�ി� െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏെതാെ� വ��ക� വഴിയാണ് നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏെത�ി�ം ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�� ഇത് നട�ിലാ��തി� വീ� വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ര�നിവാരണവ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് അ�വദി� �ക

2815. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ര�നിവാരണവ��് കാസ�േഗാഡ് ജി��് കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിെട േറാ�ക�േട�ം മ�്

എ��ക�േട�ം �ന��ാരണ�ിന് എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ബി) ��ത �ക ��വനായി െചലവഴി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) യഥാസമയം നടപടിക� ���ിയാ�ാ�ത് കാരണം എ� ���ിക� റ�് െച�െ��ി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� പണം െചലവഴി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം ജി�ാ ഭരണ�ടം പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�രം ���ികളി�  കാലതാമസം വ���വ�െട േപരി�  അ�ട� നടപടി

സ�ീകരി��േതാെടാ�ം �ട��് പണം ന�െ�ടാെത ���ിക�  സമയബ�ിതമായി

���ിയാ�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല റിവ� മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ി

2816. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�് ഉപേയാഗി�് പ�നംതി� ജി�ാ നി��ിതിേക�ം �േഖന േകാ�യം

ജി�യി� ചവി�േവലി�ടവ് െറ�േല�� കം �ി�ജിെ� (ന�ാേ�രി ) ���ി ഏെ��� േസംസ്

ഇ��ാ ���  ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� ക�നി പാലം പണി നി��ി വ�വാ�  ഇടയായ

സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) റിവ�  മാേനെ��് ഫ�ി�  മതിയായ �ക വകയി��ി ��ത റ�േല��  കം �ി�ജിെ�

�വ��നം ���ിയാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

���നാട് മ�ല�ിെല റിവ� മാേന�െമ�് ഫ�്

2817. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ��� പ�ായ�ിെല ത�ാനിമ�െ��ം ഷ�കാല

േഗാവി� മാരാ� �ാരകം �ിതിെച�� രാമമംഗലെ��ം ബ�ി�ി�് റിവ� മാേനെ��് ഫ�്



വിനിേയാഗി�് �വാ��ഴ ആറിന് ��െക പണിത�ം 2018-� തക��് വീണ�മായ ��പാലം

�ന�നി��ി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

നിലം നിക�ി വീട് നി��ി��തി�� പാല�ാട് ജി�യിെല അേപ�ക�

2818. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലം നിക�ി വീട് നി��ി��തി�� അേപ�ക� പാല�ാട് ജി�യിെല ബ�െ�� വിവിധ

ഓഫീ�കളി� െക�ികിട�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ��  അ�മതി ഉ�രേവാ,നിരസന ഉ�രേവാ സമയബ�ിതമായി

ന��തിന് നിലവി� എെ��ാം തട��ളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�ിെ� േഭദഗതി

2819. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം സം�ാന�് �ാബല��ി� വ� 2008 ആഗ�്

12-ന് േശഷം നിലം വാ�ിയവ��് ഭവന നി��ാണ�ിനായി അത് പരിവ��നം െച�്

അ�മതി ന�േക�തി�ാെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�്  2017-�  ഉ�ായ െെഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

നിയമ�ിെലെ��ി�ം േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) റവന� േരഖകളി� നിലം എ�് േരഖെ���ിയ �ല�് 1990 കളി�ം അതിന് ��ം സ��ാ�

അ�മതിേയാെട പണിത വീ�ക�  ഉപേയാഗ �ന�മായാ�  അതിെ� �ന�നി��ാണ�ിന്

അ�മതി ന���തിന് നിലവി�ളള വ�വ� എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം 2008

2820. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം  2008  �കാരം  12.08.2008  � ��പ്

നിക�ിയ�ം  12.08.2008  � േശഷം ൈകവശാവകാശം സി�ി�ി���മായ

സാധാരണ�ാരായ �ഉടമക�  വീട് വ��തി�� അ�മതി ലഭി�ാെത ��ി��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തി� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ?



സ��ാരിേല�് തിരി� പിടി� �മി

2821. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ാലാവധി കഴി� �മി,  പാ��ടി�ിക വ��ിയ �മി,  �മി കേ���ാ�െട െെകവശ�ളള

�മി എ�ി�െന എ� െഹ�� �മി ഇൗ സ��ാ� തിരി� പിടി�; തരംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം തിരി� പിടി� �മിയി� എ� െഹ�� �മി സം�ാനെ� �രഹിത��് ന�കി;

(സി) ഇ�ര�ി�  അന�ായമായി െെകവശം വ�ി�� സ��ാ�  �മി പിടിെ���് സം�ാനെ�

അവേശഷി�� എ�ാ �രഹിത��ം വിതരണം െച�വാ�  ഇൗ സ��ാ�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ� നി��ാണ ���ിക��് �ലം ഏെ����തിെല കാലതാമസം

2822. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ്  /പാലം �ട�ിയ െപാ� നി��ാണ ���ിക��ാവശ�മായ �ലം

എ�.എ.ആ�.ആ�. ആ�്  2013  �കാരം ഏെ���േ�ാൾ ഉ�ാ�� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ലം ഏെ���േ�ാ� നട�� സാ�ഹ� ആഘാതപഠനം വലിയേതാതി�� �ലം

ഏെ���േ�ാ� മാ�മായി പരിമിതെ����ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) �ലം ഉടമക� ഡയറ�് പ�േ�സ്/െനേഗാേഷ��ഡ് പ�േ�സി� ത�ാറാ�� സാഹചര��ി�

അ�കാരം �ലം ഏെ����ത് സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) േറാഡ്  /പാലം �ട�ിയ െപാ� നി��ാണ ���ിക��ാവശ�മായ �ലം േവഗ�ിൽ

ഏെ���് നൽകി പ�തി �വ��ന��െട കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി ���ീകരി��തി��

സാഹചര�ം ലഭ�മാ��ത് പരിഗണി�േമാ?

ഒ� ത�േ�� പ�തി

2823. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� ത�േ�� പ�തി എ�െന നട�ിലാ�ാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത��

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഒ� ത�േ�� വ�േ�ാ� േകരള�ി� എവിെട�ം �മി�� ഒരാ�െട �മി�െട വിശദാംശ��

��ണമാ�ം േവഗ�ി�ം ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



െപാ� ആവശ����് സ�കാര� �മി ഏെ����

T 2824.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ����ായി സ�കാര� വ��ിക�െട �മി ഏെ���േ�ാ�  ന� പരിഹാര �ക

കണ�ാ��ത് എ�െനയാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ആവശ����ായി �മി ഏെ���േ�ാ�  ന�പരിഹാരം കണ�ാ��തിന് ഒേര രീതി

തെ�യാേണാ സ�ീകരി�വ��ത്; വ�ത�ാസം ഉെ��ി� അത് കണ�ാ��ത് എ�െന എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�മി ഏെ����തിന് വ�� കാലതാമസം പരിഹരി�ാ� നടപടി

2825. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന���ായി �മി ഏെ����തിന് വ�� കാലതാമസം

പരിഹരി�ാ� നടപടിക� ആയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� �ാപന�� പര�രം �മി ൈകമാ�ം െച�ാ� ഉ� നടപടിക� ല�കരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

റാ�ി �തിയ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ാണം

2826. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ�ിലിരി�� റാ�ി �തിയ പാല�ിെ� അേ�ാ�് േറാഡിനായി വ� ഏെ���ാ�ളള

നടപടിക�  ഏത് ഘ�ം വെരയായി;  റാ�ി,  അ�ാടി വിേ��കളിെല എ� വ� ഉടമക�െട

�ലമാണ് ഏെ��േ��ി വരിക;  ഓേരാ വിേ�ജി�ം ആെക എ� വ� ഏെ���ണെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ� ഏെ���് ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം േനരി��േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ�; ഇത്

പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) വ� ഏെ����തിനായി എെ�ാെ� നടപടിയാണ് റവന� വ��് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  ഇനി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ���ിയാ�ാ�ളളത്;

(ഡി) നടപടിക�  ���ിയാ�ി എ�േ��് വ� ഏെ����  ���ിയാ�ാനാ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��ം ൈ�സസ് പാ��ിനായി �മി ഏെ���� നടപടി



2827. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല ��ം ൈ�സസ് പാ��ിനായി �മി ഏെ���� നടപടി ഏത് ഘ�ം വെരയായി

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കിൻ��് േവ�ി എ� െഹ�� �ലമാണ് ഏെ����ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിന് ന�േക� ക�ിജ�സി ചാ�ജ്

2828. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.എ.ആ�.ആ�. ആ�്  2013  �കാരം പ�തിക��ായി �ലം ഏെ���േ�ാ�  റവന�

വ��ിന് ന�േക� ക�ിജ�സി ചാ�ജ് ലഭി�വാ�  ൈവ��തിനാ�  �ലം ഏെ���്

നടപടി�മ�� ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ആവശ����് �ലം ഏെ���േ�ാ�  ക�ിജ�സി ചാ�ജ് മ�് വ��കളി�  നി�്

ലഭി�വാ� ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െച��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈക�ാലകടവ്, മഠ�ി� കടവ് പാല���് ആവശ�മായ

�ലം വി�ത�വാ�  �ണേഭാ�ാ��  ത�ാറായതിനാ�  ഡയറ�് പ��യിസ് �േഖന

ഏെ����തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ത�ളം-േകാഴി�ി�ി ന� ൈബപാസ് േറാഡിന് �ലം ഏെ����

2829. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ബ�െ��് േകാതമംഗലം �നിസി�ാലി�ി�േട�ം, എൈ�സ് വ��ിേ��ം �ലം ഏെ���വാ�

ഡി�ാ��്െമ�് തല�ി� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�വാനായി വിശദമായ �ാ�ം,  സ�േ� ന��ം

അട�ം ജി�ാ കള���് എം.എ�.എ. ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി� സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈബ�ാസ് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി സ��ാ�  വ��ക�െട ൈകവശ�� �ലം

ഏെ���വാ�  അതാത് വ��് തല�ി�  തീ�മാനെമ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി�െട കീഴിേല�് മാ�� �മി ഏെ���� ഓഫീ�ക�

2830. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േറാഡി�ം അ�ബ� കാര����മായി റവന� വ��ിെല ലാ�് റവന� ക�ീഷണ�െട കീഴി�

�വർ�ി�ി�� �മി ഏെ����  ഓഫീ�ക�  കി�ബി�െട കീഴിേല�് മാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഓഫീ�കളാണ് കി�ബി�െട കീഴിേല�് മാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�കളി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ��്;  ഈ ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം ഓഫീസ്

െചല�ം കി�ബി വഹി��തിന് നിർേ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി�െട നിലവി�� ���ിക� �ർ�ിയാ�േ�ാ� ഈ ജീവന�ാർ�് േജാലി ന�െ���

സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ� ല�ിെല െതേ��രവാലി� േകാളനിയിേല�� വഴി�ായി �മി ഏെ����

2831. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ� ല�ിെല െതേ��രവാലി�  േകാളനിയിേല�� വഴി�ായി �മി

ഏെ����തിന് തേ�ശവ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടി വഴി�ായി �മി ഏെ����തിേല�ായി റവന� വ��ിെ� അ�മതി �ടി ലഭിേ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ടി അ�മതി�ായി സമ��ി� അേപ�യി�  അടിയ�ര തീ�മാനെമ��േമാ;  ഇതിനാവശ�മായ

നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

�മി പതിവ് ച��ളി� വ��ിയ േഭദഗതിക�

2832. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964െല �മി പതിവ് ച��ളി�  ഈ സ��ാ�  വ��ിയ േഭദഗതിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈകവശ�ിലി�ാ� പതി�കി�� �മി ൈകമാ��ി�� കാലപരിധി �റ�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) പതി�കി�� ൈകവശ �മി എേ�ാ� േവണെമ�ി�ം ൈകമാ�ം െച�ാനാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈകവശ �മിയായാ�ം ൈകവശ�ിലി�ാ� �മിയായാ�ം അത് എ�ാ�രം ബാ�കളി�ം ഈട്

വ�് േലാ� എ���തിന് സാധി�േമാ;

(ഇ) പ�യ�മിയി� �ഷി�ാ� വ�പിടി�ി�� മര��െട അവകാശം �ഷി�ാ��് തെ� ലഭി��

വിധ�ി� ച��ളി� വ��ിയ േഭദഗതിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?



�പതിവ് ച��� ലംഘി�� നി��ാണ �വ��ന��

2833. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964-െല �പതിവ് ച���  ലംഘി�െകാ�� നി��ാണ �വ��ന���� നിേരാധനം

സം�ാനം ��വ�ം ബാധകമാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�  േകരള ൈഹേ�ാടതി

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ��ത�  സമയം അ�വദി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതിയി�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ക� ത�ി� �മി െെകമാ�ം െച��തി�ളള നടപടി�മ��

2834. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന ആവശ����ായി ര�് സ��ാ� വ��ക� ത�ി� �മി െെകമാ�ം െച��തി�ളള

നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് �മി െെകമാ�ം െച��തി�  കാലതാമസം േനരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� �മി ൈകവശം വ�ിരി��വ�െ�തിെര നടപടി

2835. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അനധി�തമായി സ��ാ�  �മി ൈകവശം വ�ിരി��വ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി��തി�  റവന� വ��് അമാ�ം കാ��തായി സി  &  എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�

�ചി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മി��മി സംബ�ി� കണ�ക� ശരിയായി ��ി��ി� എ� സി & എ.ജി.

റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ാം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നില�� താ��ിെല സ��ാ� �മി



2836. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� താ��ി� സ��ാ� �മിേയാ, സ��ാരി� നി�ി�മാേക�ിയി�� �മിേയാ ഏെത�ി�ം

വ��ിക�േ�ാ ക�നിക�േ�ാ �ാപന��േ�ാ പാ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെത�ാം �മി, ആ�െ��ാം പാ��ിന് ന�കിെയ�ം, ആയതിെ� വി�തി, ന�കിയ തീയതി,

പാ�വ�വ�, പാ�കാലാവധി �ട�ിയവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���റ,  എട�ര വിേ��കളിലായി �ിതി െച�� നില��  റ��  ക�നി�െട

ഉടമ�തയി�ളള പാ�� എേ��ിെ� സ�േ� ന��ം,  വി�ീ���ം എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പാ�� എേ��ിെ� ഉടമ�ാവകാശം െതളിയി�� ���റ,  എട�ര വിേ��കളി�  ഉളള

കരാ�ക�െട�ം ആധാര��െട�ം മ� അ�ബ� േരഖക�െട�ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ�� എേ��് �മിയി�  നി�് സ��ാേരാ,  വനംവ�േ�ാ �ലം നിയമ�കാരം

െെകവശെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� എട�ര,  ���റ വിേ��കളി�ളള

േരഖക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ാറി� വാണിജ�ാവശ��ിന്ഉപേയാഗി�� �മി�െട പ�യം

2837. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാറി�  വാണിജ�ാവശ��ിന് ഉപേയാഗി�� �മി�െട പ�യം റ�് െച�് �മി സ��ാരി�

നി�ി�മാ��തി�ം,  അതി�  നി��ി� െക�ിടം വ�വ��് വിേധയമായി പാ��ിന്

ന��വാ�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) 1964-െല �പതിവ് ച���  �കാരം പതി�് ന�കിയ പ�യ�മിയി�  ഉപജീവന�ിന്

ഉപേയാഗി�� 1500 ച�ര� അടിയി� താെഴ�� െക�ിട�� �മവ��രി�് ന���തിന്

1964-െല ച�ം േഭദഗതി െച�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അനധി�തമായി ന�കിയ പ�യ�െള സംബ�ി�് പരിേശാധി��തിനായി �േത�ക സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത സമിതി അതിെ� പരിേശാധന ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

പാ��ിന് ന�കിയി�� സ��ാ� �മി

2838. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ബി.സത��

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വിവിധ സംഘടനക�ം �ാപന��ം പല ആശ����ായി പാ��ിെന��� സ��ാ�  �മി

വ�വ� ലംഘി�െകാ�് മ�ാവശ����് ഉപേയാഗി�ക�ം പാ��ക വ�േതാതി� �ടി�ിക

വ��ക�ം െച�ി��തിനാ�  ഇ�ര�ാ�െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ� സാം�ാരിക ആവശ����ായി വ��ിക��ം �ാപന���ം അ�വദി��

�മി�െട പാ� നിര�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാ��ിന് ന�കിയി�� �മി സംബ�ി�് ��ിേ�� േരഖക�െട �ത�ത ഉറ�വ���തിന്

�റെ��വി�ി�� മാ�� നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഹാരിസ�  ഉ�െ�െട�� വ�കിട ��കക�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ി�� �മി

തിരിെ���ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ?

ലാ�് ൈ�ബ�ണ�ക�െട �വ��നം

2839. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളിെല േകസ് റി�ാ��സ് ഡിജിൈ�സ് െച��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; അതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;

(സി) നിലവി�  ഏ��ം ��ത�  േക�ക�  െക�ികിട��ത് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ്.  ��ത

ജി�കളി� അത് തീ��ാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) േദവസ��� ജ�ികളായി വ�� പ�യേ��ക� ൈകകാര�ം െച��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ലാ�് �ിബ�ണ�കളി� തീ�മാനമാകാെത�ിട�� േക�ക�

2840. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി�െട ഉടമ�ാവകാശ�മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� ലാ�് �ിബ�ണ�കളി�

തീ�മാനമാകാെത െക�ി�ിട�� േക�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േക�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെര എ� േക�ക�

തീ��ാ�ിെയ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാ പ�ായ�കളി�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ്



2841. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം വിേ�ജ് ഓഫീസ് നിലവി�േ�ാ; ഇ�ര�ി� വിേ�ജ്

ഓഫീസ് ഇ�ാ� എ� പ�ായ�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  ഏെത�ി�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് ഒ�ി�  ��ത�  പ�ായ�ക�െട

അധികാര പരിധി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭരണപരമായ സൗകര�ം,  പി�ാ�ാവ�,  വികസന സാധ�ത,  യാ�ാസൗകര�ം എ�ിവ

പരിഗണി�് ഈ ജി�യി�  എ�ാ പ�ായ�ക��ം ഓേരാ വിേ�ജ് ഓഫീസ് എ�ത്

നട�ിലാ�േമാ?

നട�റ വിേ�ജ് ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം

2842. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല നട�റ വിേ�ജ് ഓഫീസിെ� േശാച�ാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

പാവറ�ി �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ്

2843. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ജനസൗ�ദ �ാ��് വിേ��ക�  �ാപി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി മണ��  മ�ല�ിെല പാവറ�ി വിേ�ജ് �ാ��് വിേ�ജ്

ഓഫീസാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാവറ�ി �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണ�ിന് �മി ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

��� ജി�യിെല വിേ��ക�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ം

2844. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��� ജി�യി� ആെക എ� വിേ��ക�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��ാണ് മ� വിേ��ക�െട ഭരണ�മതല �ടി

ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഒ�ി�  ��ത�  വിേ��ക�െട ഭരണ�മതല�ം നിയ�ണ

അധികാര��� എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ഉെ��ം അവ�െട പരിധിയി� വ�� വിേ��ക�

ഏെത�ാെമ�ം അറിയി�േമാ?

ഇരി�� മ�ല�ിെല �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2845. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��് �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ്

െക�ിട�� നി��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി� നിലവി� �ാ��് വിേ�ജ് ഓഫീസ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� ഓേരാ

ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി ക�� ജി�യി� ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീ�ക��്

�ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് വിേ�ജ് ഒാഫീ�ക�

2846. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  അടി�ാന

സൗകര��� വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �ാ��് വിേ�ജ് ഒഫീ�കളായി മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഇതി�  എ� എ��ിെ� നി��ാണ �വ��ി ഇതിനകം ���ീകരി�ി��്;  ഇനി എ�

എ��ിെ� നി��ാണ ���ി ���ീകരി�ാ��്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ഈ ���ിക�  ���ീകരി��തി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട നവീകരണം

2847. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളാണ് നവീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) െന�മ�ാട് താ��് ഒാഫീസ് നവീകരണ�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റവന� വ��് ഓഫീ�ക�െട പരി�രണം

2848. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല മഹാ �ളയകാലഘ�ം �ത�  അധിക േജാലി നി��ഹിേ��ിവ�� റവന� വ��്

ജീവന�ാ�െട അമിത േജാലിഭാരം �റ��തി�ം ��ത�  കാര��മാ��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�ം താ��് ഓഫീ�ക�ം ഉ�െ�െട�� റവന� വ��് ഓഫീ�കളി�

കാലഘ��ിന�േയാജ�മായ പരി�ാര�� നട�ാ��തി�ം സൗകര��� ഏ�െ����തി�ം

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

റവന� വ��ി� ��ി� ത�ികക�

2849. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം റവന� വ��മ�ി�െട കീഴി�  വ��

വ��കളി� ആെക എ� ത�ികക� ��ി�ി��്;

(ബി) ഓേരാ വ��ി�ം ��തായി ��ി� ത�ികക�െട എ�ം,  വ��ിെ� േപര് എ�ീ �മ�ി�

പ�ികയായി ലഭ�മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഫീൽഡ് അസി��മാ�െട ൈബ�ാൻ�ഫ� �േമാഷൻ

2850. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഫീൽഡ് അസി��മാ�െട ൈബ�ാൻ�ഫ�  �േമാഷൻ അ�പാതം ഇേ�ാ�

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയത് പതിന�് ശതമാനം ആയി ഉയ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത അ�പാത�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ൈബ�ാൻ�ഫ�  �േമാഷൻ നൽ��തിന്

എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ അ�ഹതെ�� ജീവന�ാ��് അടിയ�രമായി

�േമാഷൻ നൽ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിേ�ജ് ആഫീ�കളിെല ഒഴി� ത�ികക� നിക�ാ� നടപടി



2851. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� തല�ി�ി താ��ിെല േചല�ര നിേയാജകമ�ല പരിധിയി� വ�� വിേ�ജ്

ആഫി�കളി� ഏെത�ാം ആഫീ�കളി� ആണ് വിേ�ജ് ആഫീസ� ,വിേ�ജ് അസി��് എ�ീ

ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത്; അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല ��് വിേ�ജ് ആഫീ�കളി�ം �വി�തി െകാ�ം , അേപ�ക�െട എ�ം െകാ�ം വ��ി�

േജാലി ഭാരം അ�ഭവെ����് എ�ത് കണ�ിെല��് ഒഴി�കിട�� വിേ�ജ് ആഫിസ�,

വിേ�ജ് അസി��് ത�ികക�  നിക��തിന് പരിഗണന ന��േമാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ?

തല�ി�ി താ��ിെല ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�

2852. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ി�ി താ��് ഓഫീസ് പരിധിയി� വ�� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� എ� വിേ�ജ്

ഓഫീ�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� എ�ം ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളായി �വ��ി���്;  അവ�െട േപ�വിവരം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വി�തി െകാ�ം �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം െകാ�ം ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� വ��ി�

േജാലിഭാരം അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ��ലം അേപ�ക��് േസവനം ലഭി��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��� കണ�ിെല��്

തല�ി�ി താ��ിെല ��് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� വിഭജി�് �വ��നം ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� റവന� വ��് പ�തിക�

2853. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�ാട് മ�ല�ി�  റവന� വ��് �േഖന

നട�ിലാ�ിയി�ളള വിവിധ പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ന��േമാ?

വലിയമലയിെല �മി�െട ന�പരിഹാര �ക

2854. �ീ.േ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�െട

ന�പരിഹാരം ന���തിനായി കണ�ാ�ിയ ഏകേദശ വില ആരാണ് തി�െ���ിയെത�ം

എ�ാണ് തി�െ���ിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�് ജി�ാതല�ി�  ന�ായമായ ന�പരിഹാര�ി�ം �നഃ�ാപന�ി�ം

�നരധിവാസ�ി�ം േവ�ി�� ക�ി�ി�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിേയാ;  എ�ി�  എെ��ാം

ഇതിേല�ായി ക�ി�ി �ടിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ി�ി�െട േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണ��  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏകേദശവില തി�െ����തിന് ��പ് ജി�ാ കള�േറാ ക�ി�ി അംഗ�േളാ വി�ാപനം െച�

�മി സ��ശിേ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാണ് സ��ശനം നട�ിയത്;  ഇെ��ി�

സ��ശി�ാ�തിന് കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ഴകളി� നി�� മണ� വാര�

2855. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം �ഴകളി� നി�ം മണ� വാര� നിേരാധി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�െപ� �ഴകളി�  നി�ം േതാ�കളി�  നി�ം മ�ജലാശയ�ളി�  നി�ം

അനധി�തമായി മണെല��് തട��തിനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ളയബാധിത��� ധനസഹായം

2856. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ആഗ�് മാസെ� �ളയ�ി� െച��� മ�ല�ി� വീട് തക��ം അ�ാെത�ം

നാശന�ം സംഭവി�തിെ� ഫലമായി അേപ� സമ��ി� എ�ാവ��ം ധനസഹായം

അ�വദി�ി�േ�ാ ;

(ബി) അ���മായി സമ��ി�െ�� അേപ� കാരണം ധനസഹായം ലഭി�ാ� താമസം േനരി�വ�ം

ഇനി�ം �കക� ൈക��ാ�വ�ം എ�; വിശദമാ�ാേമാ?

പാവറ�ിയി� ഗ�ാസ് �ശാനം �ാപി��തിനാ�� അ�മതി

2857. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല പാവറ�ി �ാമപ�ായ�ി�  ഗ�ാസ് �ശാനം �ാപി��തിനാ��

അ�മതി�ായി സമ��ി� അേപ� ���  ജി�ാ കള��  നിരസി�ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�



നിരസി�ാ��ായ കാരണം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി��തിനായി പാവറ�ി �ാമപ�ായ�ിെ� അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി സംബ�ി� വിവരം അറിയി�ാേമാ?

എം.എ�.എ.മാ�ം എം.പി. മാ�ം നി�േ�ശി�� ���ിക�

2858. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര�സഹായ പ�തി അ�സരി�് എം.എ�.എ.മാ�ം എം.പി.  മാ�ം നി�േ�ശി��

���ിക��് അതത് ജി�ാ കള��മാ�  തട�ം ന���താ�� വ�ാപക പരാതി

സം�ാന�് നിലനി���േ�ാ;  പ�തിക�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിന് വ��മായ

മാ��നി�േ�ശ�� അതത് കള��മാ��ം ഉേദ�ാഗ��മാ��ം ന��വാ� ��ി�േമാ;

(ബി) േകാ�യം ജി�യി�  എം.എ�.എ.മാ�  നി�േ�ശി� ഏെത�ാം ��  വ��കളാണ് കള��മാ�

തട�വ�ിരി��െത�ം തട���  ഉ�യി�ിരി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;  ആയത്

പരിഹരി�േമാ;

(സി) 2012-�  �ര� നിവാരണ വ��് �റെ��വി� ���ിയ മാ��നി�േ�ശ��  അട�ിയ

ഉ�രവി� പറ�ിരി��ത് എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഡ് വ��ി�െട നട�ാ�� വ��ക�െട �ക വിതരണം െച��തിെല കാലതാമസം

ഉ�ാ�� ��ം പരിഹരി�ാ� അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഒ� വ��ി�് ഒ� ത�േ��

2859. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം. സി. കമ��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഒ� വ��ി�െട േപരി�  വ�ത�� �ല�ളി�� �മിെ��ാംേച��് ഒ� ത�േ��

ഏ�െ����ത് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  പഴയ രീതിയി�  ത�േ��  നിലനി���തി�ം

അ�വാദം ന���തിന് ഉേ�ശി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വലിയമല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ., എ�.പി.എസ്.സി.-�െട �മി

2860. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം വലിയമല ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.,  എ�.പി.എസ്.സി.�് സ��ാ�  ന�കിയേതാ

അവ�െട ഏെത�ി�ം ആവശ��ിന് സ��ാ� െപാ�ം വില�് എ��് ന�കിയേതാ അവ�



വില�് വാ�ിയേതാ ആയ �മികളി� നി�് സ��ാരിെ�േയാ സ��ാ� ഏജ�സിക�െടേയാ മ�്

െപാ��ാപന��െടേയാ ആവശ��ിേനാ മ�് ഏെത�ി�ം െപാ�ആവശ��ിേനാ

ഉപേയാഗി��തിേല�് ഏെ����തിന് അവ�മായി ക�ിടപാ�കേളാ ച��േയാ

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�സംബ�ി�് എെ��ാം നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെല പണി�ട�ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി

2861. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റവന� ഡി�ാ��്െമ�ിെല ഒ� വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട സംഘടനയായ

െക.ആ�.ഡി.എസ്.എ. പണി�ട�് നട�വാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

ഇവ� ഉ�യി� ആവശ��� ന�ായമാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി� െക.ആ�.ഡി.എസ്.എ.

�െട ആവശ���  നട�ിലാ�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പണി�ട�ി�  വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ഉ�െ�െട��വ ���മാ�ം അട�ി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  പണി�ട�ി�  പെ���് ജന�െള ��ി��ി�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പണി�ട�ി� പെ���ാ� റവന� വ��ിെല മ�് സംഘടനകളി� അംഗമായവ�െ�തിെര �ലം

മാ�ം ഉ�െ�െട�� ശി�ണ നടപടിക�  സ�ീകരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ം പ�ായ�ി� ഉപേയാഗ�ിലി�ാ� റവന� �മി

2862. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം പ�ായ�ി� റവന� വ��ിന് കീഴി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� റവന� �മി ഉേ�ാ ;

എ�ി� അതിെ� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ�-മരിയനാട് കാ�ിേ�ാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ്

2863. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല പാ�-മരിയനാട് കാ�ിേ�ാ�ം െതാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ പാേ�ജ്

നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്



കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  തെ� ��ത �നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ��തിന്

ത�ാറാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ഷിക ആവശ����് �മി പതി�് െകാ��ാെമ� വ�വ�

2864. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1964  െല �മി പതിവ് ച��ളിൽ  2014�  വ��ിയി�� േഭദഗതി �കാരം ഹി��ാ�്

�േദശ�ളി�  നാല് ഏ��  വെര�ം സമതല �േദശ�ളി�  ര�് ഏ��  വെര�ം �ലം

കാ�ഷിക ആവശ����് പതി�് െകാ��ാെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) GO (MS) 280/11 റവന� �കാരം �രഹിത��് വീട് വ�് താമസി�വാ� േവ�ി പതിന�്

െസ�് �ല�ിന് മാ�േമ പ�യം ന�ിവ��� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2014െല േഭദഗതി �കാരം േകാതമംഗലം താ��ി� ഹി��ാ�് �േദശ�് 4 ഏ��ം, സമതല

�േദശ�ളി� ര�് ഏ��ം �മി�് പ�യം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി���മായി ബ�െ��്

05/02/2020� റവന� മ�ി�െട സാ�ിധ��ി� േച�� േയാഗ�ി� GO (MS) 280/11ന്

ആവശ�മായ �ാരിഫിേ�ഷ�  ന�കണെമ� തീ�മാന�ി�  ൈകെ�ാ� �ട�  നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�മായി ബ�െ��് റവന� വ��ി� U2/282/Rev-  എ� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഫയലി� സത�ര തീ�മാനെമ��് GO (MS) 280/11ന് ആവശ�മായ �ാരിഫിേ�ഷ�

ന�ി േകാതമംഗലം താ��ിെല പ�യ നടപടിക�  േവഗ�ിലാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�വിനിേയാഗ�ി� വ�േ�� മാ���

2865. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി. ഉ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവ��ി��ായ ��തി �ര���െട പ�ാ�ല�ി�  �വിനിേയാഗ�ി�  വ�േ��

മാ���  സംബ�ി�് പഠി�ാേന��ി� വിദ�ധ സമിതി ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല �ധാന

നിഗമന��ം ശിപാ�ശക�ം എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) മെ���്,  മണ�കട��, അനധി�ത പാറഖനനം എ�ിവ തട�വാ�ം ��തിേലാല

�േദശ�ളി� നി��ാണ നിയ�ണ�ി�ം നടപടി��ാ�േമാ; �ര� േമഖലയി� നി�് താമസം

മാ�ാ� ന��ിവ�� സഹായ�ം അതി�� മാ�ഗേരഖെയ�ം �റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ര�ാഘാത ല�കരണ�ിന് ആവി�രി�ി�� മാ���� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െന�വയ�- ത�ീ��ട��െട സംര�ണ�ി�ം അേതസമയം ഏെറ�ാലം �� തരം മാ�ിയ

�മിയി�  ഭവന നി��ാണ�ി�ം അ�രം �മി�െട ��ിഭ�മായ വിനിേയാഗ�ി�ം

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീ സ�േ� നടപടി

2866. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല റീ സ�േ� നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിെല റീ സ�േ� നടപടിക�  എ�് ���ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  േവഗ�ി�  റീ സ�േ� ���ീകരി�ാൻ ജി�യി�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി�, േകാഴേ�രി വിേ��കളിെല റീസ�േ�

2867. �ീമതിവീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി�, േകാഴേ�രി വിേ��കളിെല റീസ�േ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത നടപടിക� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

സർ�ാരിെ� ൈകവശ�� �മിയിേ�� റീ-സർേ� നടപടിക�

2868. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ൈകവശം എ� െഹ�ർ �മിയാണ് നിലവി��ത്;

(ബി) സം�ാന സർ�ാരിെ� ൈകവശ�� �മിയിേ�� റീ-സർേ� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

��ത റീ-സർേ�യി�െട അന�ാധീനെ�� �മി�െട കണ�ക�  സംബ�ി� വിവരം

ലഭ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� സർ�ാരിെ� ൈകവശം എ� െഹ�ർ �മി��്;  അന�ാധീനെ�� �മി�െട

അളവ് എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) അന�ാധീനെ�� �മി ഏെ����തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?



ഒ� വ��ി�െട േപരി�� ��വൻ �മി�ം ഒ� ത�േ�ര്

2869. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ��ി�െട േപരി�� ��വൻ �മി�ം ഒ� ത�േ�ര് നൽ�� പ�തി ആധാ�

അധി�ിതമായി�ാേണാ നട�ിലാ��ത്; ഇതിനായി ഏെതാെ� വ��കളിെല േരഖക� ത�ിൽ

ബ�ി�ിേ����്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാ�  വിവര��  നി�ബ�മാ�ം വാ��തി�� നടപടിയാണ് ഇെത� ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ��ലം ജന�ൾ�് ഉ�ായി�� ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�� േസാ�് െവയ�  ത�ാറാ�ാ�� �മതല ഏത്

ഏജൻസി�ാണ് നൽകിയി��ത്; ഇതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�?

വ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല വികസന ���ിക�

2870. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� നിേയാജക മ�ല�ി� െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ പ�തിയി�ം വര�� �രിതാശ�ാസ

പ�തിയി�ം ഉ�െ���ി  1-7-2016  �ത�  31-1-2020  വെര റവന� വ��ി�  നി�്

അ�വദി� ���ിക�െട േപര്, �ക എ�ിവ�െട വിശദാംശം വ�ഷാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ

;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ ?

േതാ��മി�െട വി�പന

T 2871.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ��മി �റി�വി���ത് േകരള �പരി�രണ നിയമ�ിന് എതിരാെണ�് ൈഹേ�ാടതി

വിധിന�ായ�ി� പറ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �റി�വി�പന നട�ിയ േതാ��മി േതാ��മിയായി�െ� നിലനി��ി �ഷി െച�വ��

ക�ഷക�െട വിഷയ�ി� എെ��ി�ം ഇളവ് ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േതാ��മി �റി�വാ�ി പരിപാലി�വ�� ക�ഷക�െട�ം െതാഴിലാളിക�െട�ം ആശ�ക�

പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?



�ഹ�ീ പ�തി

2872. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ �.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് ഭവന നി��ാണ വ��് �ഖാ�രം ആവി�രി� �ഹ�ീ

പ�തി നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം �ണേഭാ�ാ���് ഭവന നി��ാണ�ിന് എ� ല�ം �പയാണ്

സ�ിഡി നൽ�കെയ�ം അതി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം 2013-14 �തൽ 2015-16 വെര എ� വീ�ക��് ധനസഹായം നൽകി

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവിൽ �ഹ�ീ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇതിനകം എ�േപ��് വീട്

വ��തിനായി �ക അ�വവദി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) �ഹ�ീ പ�തി�്  2020-21  െല ബജ�ിൽ എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ�ാ �തികരണ ഭവന �പക��ന �ചാരണ പരിപാടി

2873. �ീ.എം.ഉ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാ �തികരണ ഭവന �പക��ന �ചാരണ പരിപാടി

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ബജ�ി�  ഈ വ�ഷം �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ �വ��ന��  �േരാഗമി�� സാഹചര��ി�  കാലാവ�ാ

�തികരണ ഭവന �പക��ന �ചാരണ പരിപാടിക��് ��ത� �ാധാന�ം െകാ�േ����്

എ�് ക���േ�ാ;ഉെ��ി� അതിേ�� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

അതിര�ി�ി വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

2874. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏെത�ാം വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണ���ാണ് സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അതിര�ി�ി വിേ�ജ് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;



(സി) നി��ാണം ഉട� ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഭവനരഹിത��ായി നി��ി� ന�കിയ ഭവന��െട എ�ം

2875. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�് ഭവനരഹിത��ായി എ� ഭവന��

നി��ി� ന�കി;

(ബി) സ��ാ� നി��ി� ന�കിയ ഭവന��െട കണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�മായി േച��് ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് ഏെ��� ���ിക�

2876. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ൈലഫ് പ�തി�മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് ഭവന നി��ാണ

േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�മായി േച��് വീട് നി��ി� ന��� പ�തി�് എെ��ി�ം സാേ�തിക

തട�ം ഉേ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയി� സ��ാ� ന��� �ക ഉപേയാഗി� െകാ�് ഭവനരഹിത��് വീ�ക� വ�്

ന���തി�ളള പ�തി ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് ഏെ���് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� എ��ി�ളള നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിെ� �വർ�നം

2877. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാ�തിനാ�ം മാർ�നിർേ�ശ�� പാലി�ാ�തിനാ�ം ഭവന നിർ�ാണ

േബാർഡിെ� പല പ�തിക�ം പരാജയെ��തായി സി&എ.ജി. കെ��ക��ാേയാ;

(ബി) 2013-18  കാല�് േബാർഡ്  3377  വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ിയേ�ാ�  ��ത

കാലയളവി�  തേ�ശ വ��്  3,16,396  വീ�ക�  �ർ�ിയാ�ിയതായി സി&എ.ജി.

കെ��ക��ാേയാ;

(സി) 2013-18  കാല�് േബാർഡിെ� എ�ാ�ിെ��് െചലവ്  289.96  േകാടി

�പയായി��െവ�ി�ം നിർ�ാണ പ�തിക��ായി വിനിേയാഗി�ത്  96.77  േകാടി �പ

മാ�മായി�േ�ാ;



(ഡി) �ർ�ല വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിതർ�് �ാ�് ന��� സാഫല�ം പ�തിയി�  1032

വീ�ക�െട നിർ�ാണം ല��മി�െവ�ി�ം �ർ�ിയായത് െവ�ം 72 എ�ം മാ�മാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േബാർഡിെ� നിലനി��തെ� േചാദ�ം െച�� ഇ�രം കാര��ളിൽ സർ�ാർ നിലപാട്

വ��മാ�േമാ ; വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ൈകവശ�� �ലം

2878. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� ൈകവശം വാസേയാഗ�മായ വീ�ക� നി��ി��തിനാവശ�മായ

എ�േ�ാളം �ല�െ��് ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ് വീ�ക�

നി��ി��തിനായി �ലം ഏെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�  ജി� തിരി�� കണ�് ന��േമാ;

ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

2879. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ഭവനനി��ാണ േബാ�ഡ് നിലവി� നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡിന് ആവശ�മായ �ക ബജ�ി�  വകയി��ാ�ത് �ലം േബാ�ഡിെ�

�വ��ന�� മ�ീഭവി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നഗര�േദശെ� ദരി���ാ�� നവീന ഭവന പ�തി േബാ�ഡ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�

എ� �ാ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) നിലവി� എവിെടെയാെ�യാണ് ഈ പ�തി �കാര�� �ാ�ക�െട നി��ാണം നട��െത�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െെലഫ് ഭവനപ�തി�െട ഭാഗമായ ഭവന സ��യ�ിെ� നി��ാണം

2880. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല െെലഫ് ഭവനപ�തി�െട ഭാഗമായി നി��ാേണാ�ഘാടനം

കഴി� ഭവന സ��യ�ിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന നി��ിതി േക�ം വഴി നട�ിലാ�� ��ത സ��യ�ിെ� നി��ാണ

�വ��ന�� ആരംഭി��തി��ാ�� കാലതാമസം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ��ത പ�തി�െട നി��ാണ �വ��നം എ�ാരംഭി�ാനാ�െമ�ം എ�േ��്

���ിയാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി� ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിെ� േ�ാജ�ക�

2881. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി�  ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിെ� ഏെത�ാം േ�ാജ�ക�

നിലവി��്;

(ബി) ല�ിടി േപ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിെ� േ�ാജ�് �ർ�ീകരിേ�ാ;

എ�ി� �ണേഭാ�ാ���് എ�േ��് ന��വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അശാ�ീയമായ മ��ബ�നം തട��തി�� നടപടിക�

2882. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വൻകിട േ�ാളിങ് േബാ�ക�ം പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�ം അശാ�ീയമായ

മാ���ളി�െട കടലിെ� അടി��ിെല മ�����െള േകാരി എ���ത് ഫിഷറീസ്

വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ പിടിെ���� വള��െയ�ാ� മ�����െള േകാഴി�ീ��ം,  വളം

നി��ാണ�ി�ം ഉപേയാഗി��െ��ളള റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അശാ�ീയമായ മ�� ബ�ന�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം മ��സ��ിെന സാരമായി

ബാധി�ക�ം ത�ലം തീരേദശ േമഖല വ�തിയിലാ�ക�ം െച� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) രാജ��് ഏ�െ���ിയ രാ�ികാല േ�ാളിങ് നിേരാധനം ���മാ�ം ലംഘി�ാണ് ��ത

മ��ബ�നം എ�തിനാൽ ഇത് തടയാൻ സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം;

വിശദമാ�ാേമാ?

മ��സ��ിെ� പരിര�ണ�ിനാ�� നടപടിക�

2883. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ��ാവശ�കത�ം മ��ലഭ�ത�ം ത�ി�� അ�പാതം എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ി�  മ��െമ�ി��േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മ�� ഉപേഭാഗ�ിന�സരണമായി മ�� ഉ�ാദനം നട�വാ�ത��

പ�തിക� ഏെത�ി�ം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) താപനില ഉയ�� സാഹചര��ി�  മ��സ��ിെ� പരിര�ണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� �േഖന ന�കിയ പ�തിക�െട അംഗീകാരം

2884. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  �േഖന

കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ��തിനായി അംഗീകാരം ന�കിയ മാടായി ഗവ�െമ�്

േഗ�സ് ഹയ�െസ��റി �� െക�ിട നി��ാണം,  പഴയ�ാടി ഫിഷ് മാ���് നി��ാണം,

ക��രം ഫിഷ് മാ���് നി��ാണം എ�ീ പ�തിക��് കി�ബി�െട അംഗീകാരം

ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ബ�ന�ി�ം തീരേദശ വികസന�ി�മായി എ�.സി.ഡി.സി.�െട സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��

പ�തിക�

2885. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ി�ം തീരേദശ വികസന�ി�മായി എ�.സി.ഡി.സി.�െട സഹായേ�ാെട

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19�  എ�.സി.ഡി.സി.  സഹായേ�ാെട�� പ�തിക��് ആെക

വകയി��ിയി��ത് എ� േകാടി �പയായി��;  അതി�  എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ?

മ��ബ�ന�ി�ം തീരേദശ വികസന�ി�മാ�� പ�തി െചലവ്

2886. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  �  മ��ബ�ന�ി�ം തീരേദശ വികസന�ി�മായി സം�ാന വാ�ഷിക

പ�തിയി� എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം അതി� എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല േക� സഹായ പ�തികളി�  2018-19  �  വകയി��ിയി�� �ക

എ�യാെണ�ം അതി� എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േ�മം



2887. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സംര�ണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ��

�തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട�  മ��ബ�ന രീതിക�  സംബ�ി�്

സാേ�തിക പരിശീലന�ം സാ��ിക സഹായ�ം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��ത� േന�ം ലഭി��തിനായി വ��മായ പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ി�  േ�ാളിംഗ് നിേരാധന കാലയളവ് ദീ�ഘി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ ?

മ��ബ�ന േമഖലയി�നി�� വ�മാനം

2888. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം േകരള�ി� സ��േമഖലയിെല മ��ബ�ന�ി� നി�ളള

വ�മാന�ി� വ��നവ് േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  മ��ബ�ന േമഖല�് മാ�മായി ഫിഷറീസ് മ�ാലയം �പീകരി�ത്

സം�ാനെ� മ��െ�ാഴിലാളിക��് ഏെത�ാം തര�ി�  �ണകരമാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) മ��ബ�ന േമഖല�മായി ബ�െ�� േക� ഇടെപട�  േവ�� വിഷയ��  ഫിഷറീസ്

മ�ാലയ�ിന് ��ി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��യി� ഉ�നാട� ജലാശയ�ളി� നി�ളള മ��ബ�ന�ി� േകരളം പി�ിലാെണ�ത്

കണ�ിെല��് ഉ�നാട�  മേ��ാ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� സജീവ മ��െ�ാഴിലാളി ജനസംഖ��െട കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ ?

മ��െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ�� പ�തി



2889. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭ�ളി�ം കടലാ�മണ�ളി�ം മ�ം അകെ��് മ��ബ�നയാന��ം മ�്

ഉപകരണ��ം ന�െ��വ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �രിത�ിലായ മ��െതാഴിലാളിക�െട വാ�ക�  എ�തി���തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളികെള തിരിെകെയ�ി��തി�� സംവിധാനം

2890. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�് ആഴ�ട� മ��ബ�ന�ിന് േപായി വിവിധ കാരണ�ളാ� കടലി�

അകെ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള തിരിെകെയ�ി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി�ളളെത�റിയി�േമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�ിന് േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക� മ�് രാജ��ളി� എ�ിെ��ക�ം അവിെട

തടവിലാ�െ��ക�ം െച�� സാഹചര��ളി� അവെര േമാചി�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�

എെ�ാെ� �മ�� ഏത് വിധ�ിെലാെ� നട�െമ�റിയി�േമാ;

(സി) െകാേറാണ േരാഗഭീതിെയ�ട��് ഇറാനി� ���ിേ�ായ ഇ�പ�ി��് മ��െ�ാഴിലാളികെള

േമാചി�ി��തി�ം,  തിരിെക നാ�ിെല�ി��തി�ം സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

2891. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എം. വി�െസ�്

,, 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) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി ഫിഷറീസ് വ��് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ജി.പി.എസ്. സംവിധാന�� ബീ�� ഉപേയാഗി�ി�ം �േയാജനമി�ാെയ�ം, അപകട�ി�െ��

പല വ��ളി�ം ഇത് ഉപേയാഗി�ി�ം ആ�ം ര�ാ �വ��ന�ിന് എ�ിയി�ാെയ���

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) ഈ വ�ഷം േകരള തീര�് അപകട�ി�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട േബാ�കളി�  ��ത

സംവിധാനം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ��ടലി�  മ��ബ�നം നട�� വ���ം,  േബാ�ക�ം ഐ.എസ്.ആ�.ഒ.�െട

ഗതിനി��യ ഉപ�ഹ �ംഖലയായ നാവി�ിെ� കീഴി�  ആ��തി�� പ�തി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ന�േഗഹം പ�തി

2892. �ീ. 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) �ന�േഗഹം പ�തി �കാരം എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���ാണ് വീ� വ�ാ�  പ�്

ല�ം �പ വീതം ന���െത�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ന�േഗഹം �നരധിവാസ പ�തിയി�  �ണേഭാ�ാവാകാ�ളള മാനദ���

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീട് വ�ാ�ളള �ലം ആരാണ് കെ�േ��െത�ം എ� െസ�് �ല�ിന് എ�

�പയാണ് ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ചില ജി�കളി�  സ��ാ�  �മിയി�  �ാ�ക�  നി��ി� മ��െ�ാഴിലാളികെള അവിട�ളി�

താമസി�ാ�  നി�ബ�ി�ക�ം �ന�േഗഹം പ�തി�െട ആ��ല���  നിേഷധി�ക�ം

െച��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അ�ര�ി�  ആ��ല���

നിേഷധി��തി�ളള അധികാരം ജി�ാ ഭരണാധികാരിക�� ന�കിയി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി��തിന് അ�വദി� �ക

2893. �ീ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��് വീട് നി��ി��തി�ം വീട് ന�ാ��തി�ം �ചി�റിക�

നി��ി��തി�ം നട�് സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക അ�വദി�ി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ൈലഫ് പ�തിയിലാേണാ അേതാ വ��ിെ� തന� പ�തിയിലാേണാ �ക

അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയിലാണ് �ക അ�വദി��െത�ി�  മ��െ�ാഴിലാളിക��് ��ഗണന

ലഭി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ി മ�ല�ിെല �ടലി� ആ�നിക മ��മാ���്

2894. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�  കല��  പ�ായ�ി�  �ട�  മാ���ി�  ആ�നിക

മ��മാ���് �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� മ��ം ലഭി��തിനാ�� െമാൈബ�  മ�� വാഹനമായ  'അ�ി��'

മ�ല�ി� അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�� മാ���ക�െട നവീകരണം

2895. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി��െ���ി മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ�ി�� പ�തി�െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാേ�ാ�ി മ�� മാ���് നവീകരണ�ി�� പ�തി�െട നിലവി�� അവ�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�� മാ���ക�െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി പ�തി ത�ാറാ�ി വ�ഷ�� കഴി�ി�ം ���ി

�ട�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െച�ി�ല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��

2896. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ല�ിെല െച�ി�ല ഫിഷ് ലാ�ിംഗ് െസ��  െ�ാജ�ിൽ സ�ീകരി�

നടപടിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�േമാ; വിവരി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മാ���ക�െട നവീകരണം

2897. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ധാനെ�� മാ���കളായ താമര�ളം,  �തിയകാവ്,  മാ�ാ�ഴി

എ�ിവ�െട ആ�നിക നിലവാര�ി�� നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മായം േചർ� മ����െട പരിേശാധന

2898. �ീ.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) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് മായം േചർ�തായി സംശയി�് എ�

ടൺ മ��ം പിടിെ���് നശി�ി�ി��്; വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇ�ര�ി�  പിടിെ���് നശി�ി� മ���ിെ� സാ�ി�കളി�  എ�െയ��ി�  മായം

േചർ�തായി കെ��ിയി��്;

(സി) ഇ�ര�ി� പിടി�ടി നശി�ി� മ���ിെ� സാ�ി� പരിേശാധനയി� മായം േചർ�ി�ി� എ�്

െതളി� േക�കളി�  മ�� ക�വട�ാർ�് ഉ�ായി�� അപരിഹാര�മായ ന�ം

നിക��തിന് മ��ബ�ന വ��് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവർ�് ന�പരിഹാരം ന�കാൻ സർ�ാർ ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ��വിതരണ േമഖലയിെല ആ�നികവ��രണം

2899. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�� മീ�കളിെല മായം േച��� തട�വാ� െച�് േപാ�കളി�ം ച�കളി�ം

ക�ശന പരിേശാധന നട�വാ� ഫിഷറീസ് വ��് ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മ��മാ���കെള ആ�നികവ��രി��തി�ം സം�ാനെ� മീ�പിടി��ാ� െകാ�വ��

മീ�ക� േക��ടാെത ��ി��തി�ം ആവശ�മായ സ�ീകരണ�� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��ം മ�� വിതരണ�ാ��ം മ��ം

േക��ടാെത എ�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ന���ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

മ���ി� മായം േച�� വി���തിെനതിെര�� നടപടി

2900. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, 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�ാന�് വി��െ��� മ���ളി�  നെ�ാ� ശതമാന�ി�ം േഫാ�മാലി�, �ടിയ

അളവി�  അേമാണിയ,  മ�് െകമി��ക�  എ�ിവ േച�� വി��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം �വണതക�  തട��തി�ം,  ജന���് മായമി�ാ� ന� മ��ം

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

(സി) മായം േച��് മ��ം വി�തിെ� േപരി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം

നാളി�വെരയായി എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം എ� ആ�ക�െ�തിെര നിയമ

നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി� വ�� മ����  െചക് േപാ�കളി�  തെ�

പരിേശാധി��തി�ം,  േകരള�ിെല മ��മാ���കളി� �ത�മായ ഇടേവളകളി� പരിേശാധന

നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



ഇ��ൻ േമജർ കാർ�് മ�����െള നിേ�പി��തി�� നടപടി

2901. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�ി ഡാം റിസർേവായർ ഏരിയയി�  ഇ��ൻ േമജർ കാർ�് ഇന�ി�െ�� മ���െള

ഫിഷറീസ് വ��് നിേ�പി��ത് തട�െകാ�് വനം വ��് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ൻ േമജർ കാർ�് ഇന�ി�െ�� മ���െള റിസർേവായറി�  നിേ�പി��ത് �ലം

എെ��ി�ം പാരി�ിതിക ����  ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  പീ�ി ഡാം റിസർേവായറി�

��ത ഇന�ി�െ�� മ�����െള നിേ�പി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല മ���ഷി

2902. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  മ���ഷി വ�ാപന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

ഇതിനായി എ� �പ ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  വയനാട് ജി�യി�  എ� ഏ��  �ല�് ��തായി മ���ഷി

വ�ാപി�ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

��ർ ജി�യി� ജനകീയ മ�� �ഷി പ�തി

2903. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയ മ�� �ഷി പ�തി �കാരം ��ർ ജി�യി�  മ�� ഉ��ാദന�ി�

വർ�ന��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ��ർ ജി�യി� എ� കർഷകർ രജി�ർ െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജനകീയ മ�� �ഷി പ�തിയി�  രജി�ർ െച��തി�� വ�വ�ക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മ��ക�ഷക��് ന��� സഹായ��

2904. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി മ���ഷി ആരംഭി�� ക�ഷക�ായി ഫിഷറീസ് വ��് െച� ന���

സഹായ�� വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) വയനാട് ജി�യി�  മ��ക�ഷക��് നിലവി�  എെ��ാം സഹായ��  ഫിഷറീസ് വ��്

െച��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� കണ�് �കാരം വയനാട് ജി�യി�  നിലവി�  ആെക എ�

മ��ക�ഷക��് എ�് അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം പ�തി �േദശ�നി�ം ഒഴി�ി�െ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �രനധിവാസം

2905. �ീ.ബി.സത��

,, െക. ആ�സല�

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �േദശ�നി�ം ഒഴി�ി�െ�� മ��െ�ാഴിലാളികെള

�രനധിവസി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ��ായി �ല�ം വീ�ം ന���തിന് െ�ാജ�് ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�്

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അവ��് ജീവേനാപാധി കെ���തിനായി മ���ാമ�ളി�  ആ��ിഫിഷ��  റീഫ്

�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� അ�വദി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�

2906. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മ��ബ�ന വ��് �േഖന മാേവലി�ര മ�ല�ി�

അ�വദി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ���ീകരി�ാ��

���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം അവ�െട ���ീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല താമര�ളം,  മാ�ാം�ഴി,  �തിയകാവ് എ�ീ മ��മാ���ക�െട

നവീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ��ത ���ിക�  അടിയ�രമായി

ആരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

കാ�ാ�ട േക�മായി അ�വദി� മ��ഭവ�

2907. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കാ�ാ�ട േക�മായി അ�വദി� മ�� ഭവെ� (ഉ�നാട�) നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

മ��ഭവ�  �വ��നമാരംഭി��തി��ാ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

എ� �ത� ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ�ാടി മ��ബ�ന േക��ി� േകാ�ഡ് േ�ാേറജ്, ഐ��ാ�ക� എ�ിവ നി��ി��തി��

ഭരണാ�മതി

2908. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കടേലാരേമഖലയിെല �ധാന മ��ബ�ന േക�മായ �തിയ�ാടിയി�

മ��െ�ാഴിലാളിക��് മ��ം ��ി��തിനാവശ�മായ േകാ�ഡ് േ�ാേറജ്,

ഐ��ാ�ക�  എ�ിവ നി��ി��തിന് ത�ാറാ�ി സമ��ി� വിശദമായ എ�ിേമ�ിന്

ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

2909. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല മ��െ�ാഴിലാളിക�െട അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി�േവ�ി ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിേലറിയതി�േശഷം ഭരണാ�മതി

നൽകിയ നി��ാണ �വ��ന��െട വിശദമായ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ വികസന ഏജൻസി�െട �മതലയിൽ നി��ാണം ���ീകരി� പ�ാര���്

ഗവൺെമ�് എൽ.പി. �� െക�ിട�ിെ� ഭരണാ�മതി �കയിൽ ബാ�ി �ക ��ത �ളിെ�

വികസന �വ��ന���ായി വിനിേയാഗി�ാേമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

��റയി�ം ��ാറി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖം

2910. �ീ.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) ��റയി�ം ��ാറി�ം മ��ബ�ന �റ�ഖം നി��ി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാ�ാഫിക് സ�േവ നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തി എ�േ��്

നട�ിലാ�വാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േകാ�ി�ളെ� ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ� നിർ�ാണം



2911. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല േകാ�ി�ള�് ഫിഷിംഗ് ഹാ�ബ�  നി��ി��തിന് േവ�ി��

അേന�ഷണ ഗേവഷണ �വ��ന��  നട��തിന് എ� �ക അ�വദി�ി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിെ� ���ിക�

2912. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വ��് മാേവലി�ര മ�ല�ി�

അ�വദി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ ���ിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ�� ���ിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വ�ി��് മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

2913. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ���ത�  2020  മാ��് ഒ�് വെര വ�ി��് മ�ല�ി�

ഹാ�ബ�  എ�ജിനീയറിംഗ് വ��് വഴി നട�ിലാ�ിയ തീരേദശ േറാ�ക�മായി ബ�െ��

���ിക�െട വിശദമായ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�മായി ബ�െ�� ഫയ�

നടപടിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം  2020  മാ��് വെര മല�റം ജി�യിെല വിവിധ

നിയമസഭാമ�ല�ളി�  തീരേദശ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് അ�വദി� ഫ�ക�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�മാവ് �ഷി വികസന ഏജ�സി�െട പ�തിക�

2914. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര േതാ��ി�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ക�മാവ് �ഷി വികസന

ഏജ�സി നട�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� െഹ��  �ല�് ��തായി ക�മാവ് �ഷി



ആരംഭി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ര�് െഹ�റി�  ��ത�  ക�മാവ് �ഷി െച�� ക�ഷക��് െഹ�റിന് എ�്

ധനസഹായമാണ് ന���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�, അ�� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� �ല�ളി� മാ�കാ േതാ��� ഉ�ാ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല�െട �ന��ീവനം

2915. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, 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) �തിസ�ി േനരി�ി�� സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായ േമഖല �ന��ീവന�ിെ�

പാതയിലാെണ�് വിലയി���േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അട�കിട� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�് �വ��ി�ി�വാനായി �േത�ക

പാേ�ജിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പാേ�ജിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം എ� സ�കാര� ഫാ�റിക� �ന��രി�വാ�

സാധി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� വ�വസായിക��് കാഷ� േബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം സംഭരി�� േതാ��ി വിതരണം

െച��േ�ാ; 2019-� എ� െമ�ിക് ട� േതാ��ി അവ��് ന�കി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അട �കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

2916. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�-െപാ� േമഖലകളിലായി എ� ക�വ�ി ഫാ�റിക�

അട�കിട��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അട �കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റിക� �റ�് �വ��ി��തിനായി സ��ാ� സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അട�കിട�� ക�വ�ി ഫാ�റികളിെല െതാഴിലാളിക��് നിലവി�  ന�കി വ��

സഹായ�� വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,



05-03-2020

�േ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�ി��.


