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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി

െപാ�വിദ�ാലയ�� െെകവരി� മികവ്

*91. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് വിദ�ാലയ�െള ആദായകരം അനാദായകരം എ�് േവർതിരി�്

സ�കാര� േമഖല�െട താ�ര� സംര�ണാ��ം വിദ�ാഭ�ാസ വാണിജ�വ��രണം

േ�ാ�ാഹി�തി� നി�് വിഭി�മായി െപാ� വിദ�ാലയ�ളിേല�് ��ര ല�േ�ാളം �തിയ

വിദ�ാ��ികെള ആക�ഷി�ം വിധം നട�ിയ ഇടെപട� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷെ� അധ�യന ദിന��ം പരീ�ക��ം കലാ-കായിേകാ�വ���ാ��

ദിവസ��ം ����ി�ഖ�ാപി�െകാ�് വിദ�ാഭ�ാസ കല��  ത�ാറാ�ി വിദ�ാഭ�ാസ

�വ��ന���് ദിശാേബാധം ന��� തര�ി� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(സി) അ�ാദമിക വ�ഷം പ�തിയായാ�ം പാഠ��ക�� ലഭ�മാകാതി�� �ിതി പരിഹരി�് ��

അട��തിന് ��തെ� വ�ം വ�ഷേ��� പാഠ��ക�� ലഭ�മാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാലയ�� െെകവരി� മികവ് േബാധ�െ���ി ��ത� ��ികെള ആക�ഷി��തിനായി

അധ�ാപക�  വിദ�ാലയ പരിധികളി�  ഭവനസ��ശനം നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?



െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി നിർമാർ�നം

*92. �ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എസ്.ശർ�

,, എം. സ�രാജ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് നിർ�ി� െകാ�ി പാലാരിവ�ം േമ��ാലം നി��ാണം ���ിയായി

���ിയ കാല�ിനിടയി�  തക��തിെ� പ�ാ�ല�ി�  സംഭവെ��റി�് സമ�മായ

അേന�ഷണം നട�ി അഴിമതി�ാ�െ�തിെര മാ�കാപരമായ ശി� ഉറ�ാ�ാ�

നടപടിയാരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സർ�ാരിെ� കാലയളവി� െപാ�മരാമ�് വ��ിെല അഴിമതി സംബ�ി�് വിജില�സ്

വ��് നട�ിയ പഠന�ിെ� റിേ�ാ��ിെല �ധാന നിഗമന�� എെ��ാമായി��;

(സി) റിേ�ാ��ിെ� െവളി��ി� സമ� അേന�ഷണം നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം വ��ിെല അഴിമതി�് അ�തി വ���തി�ം

കാര��മത ഉറ�ാ��തി�ം നി��ാണ ��ിയയി� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട �േയാഗം

വി�ലെ����തി�ം നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��ളള ഭവനനി��ാണ പ�തി

*93. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത ഭവനരഹിത മ��െ�ാഴിലാളിക��് വീട് നി��ി�് ന��� പ�തി �കാരം

െച�വ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കട�േ�ാഭ�ി�  വീട് തക��വെര �നരധിവസി�ി�ാ�  നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) കട��ീര�് നി�് അ�പത് മീ�റി��ി�  താമസി��വെര മാ�ി�ാ��ി�� പ�തി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് തീരസംര�ണ�ിന് വ��് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ; പ�തിക��് �ട�ം �റി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം



*94. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ� ശതമാനം േറാ�ക� ഇതിനകം �ന�നി��ി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ന�നി��ാണ�ിന് വിേദശബാ�ക�  ധനസഹായം വാ�ാനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരി� നി�ം ഇ�ാര��ിനായി ലഭി� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) നവേകരള നി��ാണ�ിന് േന�ത�ം ന��� റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് േവെറ

ഏെത�ി�ം ധനകാര� ഏജ�സിയി� നി�ം �ന�നി��ാണ�ിന് ധനസഹായം േതടിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓഖി �ര�ബാധിത�െട �നരധിവാസം

*95. �ീ.സി.���

,, ബി.സത��

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ര��ി�െ�� ��ംബ���് ന�പരിഹാരമാ�ം അവ�െട �നരധിവാസ�ിനാ�ം

െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ര�ബാധിത��ായി േക� സ��ാരി�  നി�്എ� സഹായമാണ് ലഭി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;  സമ� �നരധിവാസ�ിന് സം�ാനം ത�ാറാ�ിയ  7000 േകാടി �പ�െട

പ�തി�് േക��ി� നി�് എെ��ി�ം സഹായവാ�ാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശസംര�ണ�ിനായി �ഖ�ാപി� �േത�ക പാേ�ജ് �കാര�� പ�തിക��് �ാരംഭം

�റി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തീരേദശ�് േറാ�ക�, മ��മാ���ക�  ഉ�െ�െട�� അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

െറയി�േവ�െട വിേവചനപരമായ നിലപാട്

*96. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െജയിംസ് മാത�



,, പി.വി. അ�വ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് െ�യി�ക� അ�വദി�ാതിരി�ക�ം നിലവി��വ സമയ�ി�ത പാലി�ാെത�ം

��ിഹീന�ം പഴയ�മായ േകാ�ക�  ഉപേയാഗി�ക വഴി�ം സം�ാനെ� െ�യി�  യാ�

��രമാ�� െറയി�േവ�െട നിലപാട് തി��ി�ാ�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാണ്;

(ബി) രാജ��ാെക പതിെന�് െറയി�േവ േസാ�ക�  ആരംഭി�ി�ം െപനി��ലാ�  േസാ�  എ�

സം�ാന�ിെ� ദീ�ഘകാല ആവശ�ം നിേഷധി� വിേവചനപരമായ േക�നിലപാട്

തി��ി�ാ� വീ�ം സ���ം െച��േമാ;

(സി) േകരള സ��ാ�-െറയി�േവ സം�� സംരംഭമായ േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷ�  തി�വന��രം-കാസ�േകാട് െസമി െെഹ�ീഡ് െറയി�പാത�െട

സാധ�താപഠനം ���ിയാ�ിേയാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി

*97. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�,എ�ഡഡ് ��കളിെല�ാം ൈഹെടക് ��  പ�തി �കാര��

സ�ീകരണ�� ഇതിേനാടകം െച�കഴി�േവാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ അധ�യന വ�ഷം ആരംഭി� സാഹചര��ി� �ാമീണേമഖലയിെല ��കളി� ഡിജി��

റിേസാ�ക� ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി��ത് ഉറ�വ��ാ� ഇതിേനാടകം എെ��ാം കാര���

െച�െവ�് വ��മാ�േമാ?

േദശീയപാത�െട വികസനം

T *98.�ീ.ബി.സത��

,, െജയിംസ് മാത�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േദശീയപാത ഉൾെ�െട�� അടി�ാന സൗകര�വികസനം

ത�രിതെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�വ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി ഏെ���് ന���തി��െ�െട സം�ാന സ��ാ�  േവ� ഇടെപട�  നട�ിയി�ം



കാസ�േകാട്-തി�വന��രം േദശീയപാത�െട വികസനം േക�ഭരണ ക�ി�െട സം�ാന

േനതാ��െട ഇടെപടലിെന �ട��് രാ�ീയ ൈവരം �ലം ൈവകി�ി��ത് അവസാനി�ി�ാ�

േക�സ��ാരി� സ���ം െച���േ�ാ;

(സി) ��ത േദശീയപാത�ായി എ� �ലം ഏെ��േ��ിവ�െമ�ം ഇതിനായി നട�ിവ��

�വ��ന��െട �േരാഗതി�ം അറിയി�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ �ന��ാരണ�ിന് പാേ�ജ്

*99. �ീ.എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സജി െചറിയാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നയ��ം ബാ�ക�െട നിേഷധാ�ക നിലപാ�ം ��  സ��ാരിെ�

നി�ംഗത�ം െകാ�് �തിസ�ിയിലായി�� ക�വ�ി വ�വസായം �ന��രി�ാനായി

�ാവ��ികമാ�ിയ പാേ�ജിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അട�കിട� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ�് �വർ�ി�ി��തിന് സർ�ാരിെ�

ഭാഗ�് നി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�  ഉ�ായി�ം അതിെനതിരായ നിലപാട് �ട��

�തലാളിമാ�െട ഫാ�റിക�  ഏെ������െ�െട�� നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയി��െ�െട�� ഫാ�റിക��് ആവശ�ാ�സരണം േതാ��ി യഥാസമയം

ലഭ�മാ�ാനായി �പീകരി� കാഷ� േബാ�ഡിെന നി�വീര�മാ�ി തകർ�വാൻ, ക�വ�ി പരി�്

ഇറ�മതി െച�് മറി�വി�് വ� ലാഭ��ാ�� സംഘം നട�� �മം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�� വിദ�ാഭ�ാസ ഘടനയി� സമ� മാ���

*100. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ ഘടനയി�  സമ� മാ���  െകാ�വ��തിനായി േഡാ.എം.എ.ഖാദ�

അ���നായ സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശകളി�  ഏെതാെ� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�ം ഇെ��ിൽ അത്

നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;



(സി) റിേ�ാ��ിെല പല ശിപാ�ശക�ം അ��ാപക സംഘടനയായ െക.എസ്.ടി.എ.�െട റിേ�ാ��ി�

ഉ�െ��ി��താെണ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആേ�പം

വ�താപരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സമിതി�െട ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��ത് വ�ാപകമായ �തിേഷധം ഉ�ാ�ിയി��

സാഹചര��ി�  ഇത് സംബ�ി�് അ��ാപക സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ ച��യി��ായ തീ�മാനം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

മ��സ��ി��ാ�� �റവ്

*101. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� മ��സ��് അ�ദിനം �റ�വ��തായി വിലയി��െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ആയതിെ� കാരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന േബാ�ക�  വ�േതാതി�  െച�മ���െള പിടി�����ലം മ���ിെ�

െമാ�ലഭ�ത,  ഉ�ാദനം,�ജനനം എ�ിവ ���മാ�ം താളം െത��താ��

സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ.�െട പഠനറിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതരസം�ാന േബാ�ക�  നിേരാധി�െ�� െപലാജിക് േ�ാളിം�ം േപെ���  െപലാജിക്

ആ�ഡ് മിഡ് വാ��  േ�ാ�  െന�ക�ം ഉപേയാഗി�് കടലിെ� അടി��ി�  നി�ം

മ�����െള വാ��ത് തട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) കടലി� നി�� മ��ലഭ�ത �റ�തിെന�ടർ�് ��ി���ഭവി�� മ��െ�ാഴിലാളികെള

സംര�ി��തി�ം മ���ിെ� വിലവർ�നവ് തട��തി�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ സമിതി�െട ശിപാ�ശ

*102. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ സമിതി�െട ശിപാ�ശയ�സരി�് ൈ�മറി, െസ��റി, ഹയ�െസ��റി, വി.എ�്.

എസ്.  ഇ.  വിഭാഗ��  ഭരണപരമായി ഏകീകരി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇ�

െകാ��ാകാനിട�� േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് അധ�ാപക സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  അധ�ാപക�െട



േസവന-േവതനവ�വ�കളി�  �തി�ലമായ എെ��ി�ം മാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;  അധ�ാപനം

��ത� െമ�െ����തിനായി പരിശീലന പരിപാടിക� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി ��ക�െട േമ�  ജനകീയ നിയ�ണം വിഭാവനം

െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഭവന സാ�രതാ പരിപാടി

*103. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി� ഭവന നി��ാണേമഖല�മായി ബ�െ��് നിലവിെല ഭവന നയം

കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) നവേകരള നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െചലവ് �റ� വീട്,��തി സൗഹ ൃദ ഭവന��,

ഹരിതഭവന�� �ട�ിയ �തന ആശയ�� െപാ�ജന�ളിേല�് എ�ി��തിനായി എ�ാ

ജി�കളി�ം ഭവന സാ�രതാ പരിപാടി നട�ി വ��േ�ാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ�ിെല ബദ� മാ����, ഊ��സംര�ിത ഭവന�� എ�ിവ സംബ�ി�്

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

*104. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ിനായി സ��ാ� നട�ിയ ശ�മായ ഇടെപടലിെന �ട��്

പ�് ,  പ��് �ാ�കളിെല െപാ� പരീ�യി�  ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് �ാമ,നഗര

േഭദമി�ാെത മിക� ഫലം ��ി�ാനായി�േ�ാ;  പ�ാം �ാസ് പാസായവ�െ��ാം

�ട�പഠന�ിന് അവസരം ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി��തിേന�ാ�  മിക� അടി�ാന സൗകര���

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ��ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭൗതിക സാഹചര��� െമ�െ����തിേനാെടാ�ം അ��യന നിലവാരം ഉയ���തിനായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അശാ�ീയ മ��ബ�നം നി��ലാ��തിന് നടപടി



*105. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.��ിരാമ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അശാ�ീയമായ മ��ബ�ന�ിന് അ�തി വ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് േ�ഷ�ക�  േക�ീകരി�് �േത�ക സ് ക�ാ�കൾ

�പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) പിടിെ���ാ�� മ��യിന��െട വലി�ം നി�യി�് വി�ാപനം ഇറ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഫലമായി

സം�ാന�ിെ� സ��മേ��ാ�ാദന�ി�  കഴി� വ�ഷേ��ാ�  വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�സ് വ� അധിക ബാ�കൾ അ�വദി��തിന് നടപടി

*106. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ വ�ഷം എസ്.എസ്.എ�.സി,  വി.എ�്.എസ്.ഇ.  പരീ�കളിെല വിജയശതമാനം

ഉയ��തിെന �ട��് സ��ാ�, എ�ഡഡ് ഹയ�െസ��റി ��കളി� ��ത� �സ് വ�

ബാ�ക� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മലബാ�  േമഖലയി�  െപാ�വാ�ം മല�റം ജി�യി�  �േത�കി�ം പതിനായിര�ണ�ിന്

വിദ�ാ��ിക�  �സ് � �േവശന�ിന് സീ�് കി�ാെത ക�െ��� എ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അധികബാ�ക�ം സീ�വ��ന�ം അ�ിഷ� നടപടിക� ���ീകരി��തിന് ��ായി തെ�

അ�വദി�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഇവ

അ�വദി�ാ� േപാ��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ക�വ�ി വ�വസായേമഖല�െട ഉ�മനം

*107. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എം. നൗഷാദ്



�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�ി വ�വസായേമഖല�െട ഉ�മന�ിനായി ആവി�രി�ി��

�തനപ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ���� പരിഹരി��തിന് സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അസം�ത വ���െട ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) അട�കിട�� സ�കാര� ക�വ�ി ഫാ�റിക�  �റ��വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നിലവാരം ഉയർ�ാൻ പ�തി

*108. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േറാ�ക�െട പ�തിയിലധിക�ം �ളയ�ി�  േക�പ�ിയ

സാഹചര��ി�  അവ മിക�� രീതിയി�  �ന�നി��ി��തിനായി ൈകെ�ാ� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഡ��  േറാ�സ് േകാ��സ് അംഗീകരി� നിലവാര�ിേല�് സം�ാനെ� പാതകെള

ഉയ��ക എ� ല��േ�ാെട കി�ബി സഹായേ�ാെട�ം അ�ാെത�മായി നട�� �ധാന

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;  കി�ബി പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന്

േ�ാജ�് മാേനെ��് �ണി�് �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ���തി�ം കാലാവ�യിെല �േത�കത�ം കണ�ിെല��് ദീ�ഘകാലം

നിലനി��� �ണനിലവാര�� േറാഡ് നി��ാണ രീതി�ം അതി�ത�� സാേ�തിക വിദ��ം

അ�വ��ി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മ��േമഖലയിെല സാ��ിക �ഷണം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി

*109. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, 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) മ��ബ�ന�ി�  ഏ�െ���വ�  സ�കാര� ഇടപാ�കാരി�  നി�ം വാ�െയ���തി�െട

വ�ി� സാ��ിക �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��െവ�ം വ�  ബാധ�തക�

വ��ിവ��െവ��ളള േക� സ��മ�� ഗേവഷണ�ാപന�ിെ� �തിയ പഠനം



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ��േമഖലയിെല സാ��ിക �ഷണം അവസാനി�ി��തിന് മ�� േലലസ�ദായം

പരി�രി�വാൻ സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളികെള ഔേദ�ാഗിക ധനകാര��ാപന�ളിേല�് ആക�ഷി��തിനായി

മ��ബ�നയാന�െള വാ� ഈടായി പരിഗണി�ണെമ�� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളികൾ എ��� വാ�െയ ഇ��റ��മായി ബ�ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക��� ഭവനപ�തി

*110. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ലയ��  േശാചനീയമായ അവ�യിലാെണ�ത് കണ�ിെല��്

െമ�െ�� താമസസൗകര�ം ഒ��ി ന���തിന് ഭവനനി��ാണ വ��ിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി എവിെടെയാെ�യാണ് നട�ാ�ാ� േപാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ീ-ഫാബ് സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�� നി��ാണമാേണാ ��ത ഭവനപ�തിയി�

ഒ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വകയി��ിെയ�് അറിയി�േമാ?

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��്

*111. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ത�  പ��ാം �ാസ് വെര�� വിദ�ാഭ�ാസം ഒ� ഡയറ��െട കീഴിലാ�വാ�ം

എം.എ.ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�വാ�ം ഈ സ��ാ� തീ�മാനി� സാഹചര��ി�

ഈ നി�േ�ശ��  നട�ാ����ലം െഹ�ാ��മാ�ം മ�് അ��ാപക�ം വിദ�ാ�തഥിക�ം

അ�ഭവിേ��ി വ�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ലയനം കാരണം എ�് �ണപരമായ മാ�മാണ് സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�്

വരാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േവ�� ആേലാചനയി�ാെത�ം അ��ാപക�െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ വിച�ണ�െട�ം



അഭി�ായ��  േതടാെത�ം നട�ിലാ�ാ�  േപാ�� ഈ പ�തി ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

നിലവാരം �റ�െമ� പരാതിക�െട നിജ�ിതി പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ കാര���

തിര�ി�് നട�ിലാ��തി� നി�ം പി�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് സംബ�ി� ആശ�ക�

*112. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഖാദ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് എെ��ാം

തീ�മാന�� െെകെ�ാ�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് സ�ലമായ മാ���  െകാ�വ�� റിേ�ാ��് ആയി��ി�ം

ശിപാ�ശകളിേ�� മതിയായ പഠനം നട�ാെത�ം ആശ�ക� പരിഹരി�ാെത�മാണ് റിേ�ാ��്

നട�ിലാ�ാ� േപാ��ത് എ� തര�ി�ളള ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അ��ാപക�ം അ��ാപകസംഘടനക�ം വിദ�ാഭ�ാസവിച�ണ�ം ഉ�യി�ി�ളള

ആശ�ക� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

മ��േമഖലയിെല �ഷണ��

*113. �ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ��ബ�ന�ിേല�െ���വ� സ�കാര�പണമിടപാ�കാരി� നി�ം വാ� എ���തി�െട വ�

സാ��ിക �ഷണ�ിന് വിേധയരാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക� വാ��ായി �ധാനമാ�ം ആ�യി�� മൽസ�േലല�ാരായ ഇടനില�ാ�,

െതാഴിലാളികൾ പിടി�� മ���ിെ� വില�െട  5  �ത�  10  ശതമാനം വെര ക�ീഷ�

പലിശയായി ഈടാ�ി വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��േമഖലയിെല ഇ�രം �ഷണ��  തട��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

'സമ�' േപാ��� പരി�രി��തി�� നടപടിക�

*114. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�



,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി��  'സമ�'  േപാ���  പരി�രി��തി�� നടപടിക�  ���ിയായി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േപാ���  നവീകരി�ക വഴി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് കാതലായ എ�മാ�മാണ്

�തീ�ി��ത്; പരി�രണ�ിനായി െചലവഴി�െ��� �കെയ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

*115. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ� ഫലമായി �ഴലി�ാ�് ഉ�െ�െട�� കാരണ��  െകാ�്

അതിശ�മായ കട�േ�ാഭ�ം മ� ��തി�ര���ം അടി�ടി��ാ��ത് പരിഗണി�്

മ��ബ�ന�ി�േപാ��വ�െട വിവരേശഖരണ�ി�ം അവശ�ഘ��ളിൽ ��റിയി�്

ന���തി�ം േവ� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; അവ�െട ജീവര��ായി എെ��ാം

�ര�ാ ഉപകരണ�� ആണ് ന�കി വ��ത്;

(ബി) കടലി�  അപകട�ി�െ��� മ��െ�ാഴിലാളിക��് അടിയ�ര ൈവദ�സഹായം

എ�ി��തി�ം ര�ാ�വ��നം നട��തി�ം െച� വ�� കാര���  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�ാ��േതാെടാ�ം മ��ബ�ന യാന��െട�ം

ഉപകരണ��െട�ം സംര�ണ�ിനായി ��തായി ഇ��റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

േഡാ.എം.എ.ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

*116. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി ഭരണ നി��ഹണ ഘടനയി�  മാ�ം

വ���തിന് ശിപാ�ശ െച�� േഡാ.എം.എ.ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാ��് സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ��ാം �ാ�് വെര�ളള ��  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� നിയ�ണ�ം ഏേകാപന�ം ഒ�

ഡയറ�േറ�ിന് കീഴിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇതിെനതിെര ഹയ� െസ��റി അ��ാപക സംഘടനക�െട �തിേഷധം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� നട�ിലാ��തിന് ��് വിവിധ സംഘടനക�മായി സ��ാ� ച��

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അ��ാപക�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ത�ീ��ട��ം വയ�ക�ം സംര�ി��തിന് നടപടി

*117. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എം. സ�രാജ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ��ടസംര�ണനിയമം മറികട�െകാ�് ആ�വ ��ണി�രയി�  നിലം

നിക�ാ� ��മ�ിസഭയിെല ഒ� മ�ി�െട േപ�ണ� �ാഫംഗം ചില രാ�ീയ േനതാ���ായി

��ിമേരഖ ചമ�െവ�് കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് നട� നിലം

നിക��കെള�റി�് റവന� വ��് പരിേശാധന നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) കാലാവ�ാവ�തിയാന�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� ത�ീ��ട��ം വയ�ക�ം

സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��ത് ���ിയാേയാ;  സമ�വിവര��  ഉ�െ���ി �േരഖ

ഡിജിൈ�സ് െച�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റിയ എേ��ി� നി�ം �നി�തി സ�ീകരി� നടപടി

*118. �ീ.പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ� മലയാളം ലിമി�ഡ് വി��ം െത�ലയിെല റിയ എേ��ിെ� ൈകവശ���മായ 206

ഏ��  �മി�െട നി�തി സ�ീകരി��തിന് വിേ�ജ് ഓഫീസ��് സ��ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി��േവാ;

(ബി) നി�േ�ശം ന�കിയി��ിെ��ി� നി�തി സ�ീകരി�വാ��ായ സാഹചര�െ���ി അേന�ഷണം

നട�േമാ;



(സി) നി�തി സ�ീകരി��വഴി ��ത �മി സ��ാ�  ഏെ����തിന് എെ��ി�ം തട�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

��ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന് പ�തി

*119. �ീ.പി.െക. ശശി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിനാ�� പ�തിക�െട

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; കി�ബിയി� നി�് ഇതിനായി എ�

�ക അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  ഓേരാ മ�ല�ി�ം ഓേരാ �ളിെന ഉ���

�ാപനം  (െസ��  ഓഫ് എ�ല�സ്)  ആ�ി ഉയ��ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആയിരം വിദ�ാ��ികളിലധിക�� വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ��

പ�തി എ� വിദ�ാലയ�ളി� �ാവ��ികമാ�ാനായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി സഹായം ലഭി�ാ� ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� പ�തിയി�

എ� �ക വകയി��ിയി��്; എ�ഡഡ് ��ക��� മാ�ിംഗ് �ാ�് പ�തി �കാരം എ�

��കളാണ് കര�പ�തി സമ��ി�ി��െത�ം വിശദമാ�േമാ?

െന�വയ� നിക��തിനായി വ�ാജ ഉ�ര�ക�

*120. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�  ത�ീ��ടനിയമം പാ�ാ�ിയ��ല��ായ �ാേയാഗിക��ി��് സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�ം ച��ം നിലവി�  വ�തി�േശഷം െന�വയ�  നിക��തിനായി വ�ാജ

ഉ�ര�ക� വ�ാപകമാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന�വയ�  നിക���മായി ബ�െ�� പരിേശാധനയി�  റവന� വ��ിെ�

ആഭ��രഭരണസംവിധാന�ി�  ഉ�ായ വീ� പരിഹരി��തിന് േപാലീസ് അേന�ഷണം

ഏ�െ���ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

03-06-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


