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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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��ടി�ിക ഊ��ിതമായി പിരിെ���ാ� നടപടി

*241.�ീ.സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ടി�ിക യഥാസമയം പിരിെ���ാ�  കഴിയാ� �ിതിവിേശഷം

സ��ാരിന് �തിവ�ഷം വ�േതാതി�� ന���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാടി�ണ�ിന് �ക ഈയിന�ി�  ഒ�േ�� �ാപന�ളി�  നി�ം ഇത്

ഈടാ�ിെയ���തിന് ഈ സ��ാ� എെ��ി�ം �േത�ക നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പാ��ടി�ികയി�  സ�കാര� വ��ിക�ം സ�കാര� �ാപന��ം വ��ിയി�� �ടി�ിക

�േത�കമായി തി�െ���ിയി�േ�ാ;  പാ��ടി�ിക പിരി��ത് ഊ��ിതമാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈകവശ�� �മി

*242.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േക� സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട

ൈകവശ�� �മി സംബ�ി�� വിവര�� സ��ാരിെ� ൈകവശ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈകവശ�ളള വ�വകക�െട വിവരേശഖരണം നട�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) വി���തിേനാ അന�ാധീനെ����തിേനാ േക� സ��ാ�  തീ��െ���ിയ േക�

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �മിയിേ�� സം�ാന സ��ാരി�� നിയമപരമായ അവകാശം

സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

മ��േമഖല�െട സമ�വികസനം

*243.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, 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�് മ��േമഖല�െട സമ�വികസന�ി�ം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട

േ�മ�ി�മായി ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഫിഷറീസ് വ��് പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) തീരേദശെ� അടി�ാന സൗകര���  �േലാം പരിമിതമാെണ�ിരിെ� അത്

വികസി�ി��തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സം�ാന�് മ���ഷി�് ആവശ�മായ മ��വി�് ഉ�ാദി�ി�വാ� നിലവി� കഴി��േ�ാ;

ഇെ��ി� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) 2019-20  െല ബ�ജ�ി�  മ��േമഖലയിെല പ�തിക��ായി എ�് �കയാണ്

നീ�ിവ�ി��ത്;  അതി�  എ� ശതമാനം ഇതിനകം െചലവഴി� എ� കണ�് ലഭ�മാേണാ;

വ��മാ�ാേമാ?

മലേയാര, തീരേദശ ൈഹേവക�

*244.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, രാ� എ�ഹാം

,, സി. െക. ശശീ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കണ�ിവി�ി േറാ�ക� നി��ി�ക�ം നിലവി�� േറാ�ക� വികസി�ി�ക�ം െച�് മലേയാര

ൈഹേവ നി��ി��തി�� �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ; കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

�റ� കാ�ിയ മലേയാര േമഖല�െട പാരി�ിതിക ��ബലാവ� പ�തിെയ ഏെത�ി�ം

തര�ി� ബാധി�ാനിട�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ��് മീ�� ൈറ�് ഓഫ് േവ ലഭ�മായ �ല�ളി� മലേയാര ൈഹേവ�െട പണി ആരംഭി�്



ഈ വ�ഷം തെ� ���ിയാ��തിന് ല��മി�ി�േ�ാ;

(സി) കി�ബിയി� നി�� ആറായിര�ി അ�റ് േകാടി �പ ഉപേയാഗി�് നി��ി�ാ�േ�ശി��

തീരേദശ ൈഹേവ പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

റീസ�െ�യിെല �മേ��ക�

*245.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീസ�െ� നടപടിക�െട ഭാഗമായി റവന� റി�ാ��കളി�  വ�ാപകമായ �മേ��ക�

വ��ിയ��ലം ��ടമക�  അ�ഭവി�� �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ�

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

(ബി) വ� ഉടമ�െട േപര് മാ�ിേ���ക,  ഇനം വ�ത�ാസെ���ി േരഖെ���ക,  വി�ീ��ം

െത�ിെ���ക �ട�ി േരഖകളി�  വ��ിയ �മേ��ക�  തി��ി�ി�ാനായി നിരവധിേപ�

ഇേ�ാ�ം റവന� ഓഫീ�ക� കയറിയിറ�� കാര�ം അറിയാേമാ;

(സി) വ� ഉടമക�െട �രിതം അവസാനി�ി��തി�ം മനഃ���ം �മേ�� വ��ി അനാവശ�

��ി��ക� ഉ�ാ�ിയവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ത�ാറാ�േമാ?

അ��ാപന രംഗ�് ഡിജി�� റിേസാ�ക�െട വിനിേയാഗം

*246.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�് �റിക� സാേ�തികവിദ�ാ സൗ�ദമാ�ി സ�ീകരി�തിെന�ട��് ഇവ�െട ഫല�ദമായ

വിനിേയാഗം എ�െനയാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�േയാജ�മായ ഡിജി��  പഠന വിഭവ��  സ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഡിജി��  റിേസാ�ക�െട

ശരിയായ വിനിേയാഗം ഏ� തര�ിലാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(സി) ഇൗ വിഭവ�� ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തിന് അ��ാപകെര �ാ�രാ�ാ� സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവ�െട ഉപേയാഗം സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��ക� ഉേ�ാ;

�ധാന കെ���ക� അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം



*247.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ണേമ� ഉറ�ാ��തി�ം പരി�ിതി സൗ�ദ നി��ാണരീതിക�  അവലംബി��തി�ം

െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�െട�ം യ���െട�ം ഉപേയാഗം

നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ജ���  നി��ിത മി�ിംഗ് യ�ം ഉപേയാഗി�ളള േകാ�ഡ് ഇ�  േ�സ് റീെെസ�ിംഗ്

നി��ാണരീതി�െട �േത�കത എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ രീതി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം ഇതിനകം ഉപേയാഗി� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഉപേയാഗ�ന�മായ �ാ�ിക് േറാഡ് നി��ാണ�ി�  വ�ാപകമായി ഉപേയാഗെ����ത്

പരിഗണി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ േമഖലയി� �ളയം �ല��ായ നാശന���

*248.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഭവനനി��ാണ േമഖലയി�  �ളയം �ല��ായ നാശന���  എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയെ��ട��് ഈ േമഖല േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഭവനനി��ാണ�ി�  സ�ീകരിേ�� പരി�ിതി സൗ�ദ

നി��ാണ രീതികെള�റി�ം െചലവ് �റ� ഭവനനി��ാണെ��റി�ം െപാ�ജന���്

ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കടലാ�മണഭീഷണി േനരി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��

*249.�ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീ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) കാലാവ�യി��ായ മാ���െട ഫലമായി ഈ വ�ഷം കടലാ�മണ�ിെ� േതാത്

വ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടലാ�മണ�ി� സം�ാന��ാ�� നാശന��� സംബ�ി�് ശരിയായ വിലയി���

നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േവലിേയ� േരഖയി� നി�ം അ�പത് മീ�റി��ി� താമസി��, നിര�രം കടലാ�മണ ഭീഷണി

േനരി�� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള മാ�ി�ാമസി�ി�േമാ;

(ഡി) കടലാ�മണ�ി�  �മി�ം വീ�ം ന�െ��� മ��െ�ാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) കടലാ�മണം �ിരമായി ഉ�ാ�� േമഖലകളി� ഇതിെന �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ീ-െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� മാ��േരഖ

*250.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ീ-െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി പ�തിക�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി എെ��ി�ം മാ�കക� പരിഗണി��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ീ-െെ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് നിലവി�  ഏെത�ാം മാ��േരഖകളാണ്

അടി�ാനമാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��മായ മാ��േരഖക�െട അഭാവം നിലവി�െ��ി� ആവശ�മായ പരിഹാരം കെ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം വിദ�ാ��ി സ�ഹ�ി��ാ�ിയ മാ�ം

*251.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം വിദ�ാ��ി സ�ഹ�ി��ാ�ിയ മാ�െമെ��്

അറിയി�ാേമാ;  പ�ാം �ാസ്,  ഹയ�  െസ��റി എ�ീ പരീ�കളി�  ഈ മാ�ം

�തിഫലി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഈ േന�ം ��ത� മികേവാെട �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തിന് ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട�ം കഴി�ക�

പരിേപാഷി�ി�� വിധ�ി�  അധ�ാപക ഇടെപട�  ഫല�ദമാ�ി�ീ��ാ�

പരിപാടി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിദ�ാ��ി�െട കഴി�ം ദൗ�ബല���ം മന�ിലാ�ി അവ��് വഴികാ�ിയാ�� തര�ി�

അധ�ാപകെര െമ��മാെര� നിലയി�  പരിവ��ി�ി�ാ�  സാധ�മാ�േമാ എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അധ�യന രീതിയി�ം അധ�ാപന നിലവാര�ി�ം ല���ിന��തമായ മാ�ം െകാ�വ��തിന്

പരിശീലന പരിപാടിക�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േമഖലയിെല അഴിമതി നി��ാ��നം

*252.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, സജി െചറിയാ�

,, സി.���

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപാ�മരാമ�് േമഖലയിെല അഴിമതി ���മായി

നി��ാ��നം െച��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��ാ��് എെ��ാം ക�ശന നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയി��ത്;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െപാ�മരാമ�് വിജില�സ് വിഭാഗം വി�ലീകരി�ക�ം ശ�ിെ���ക�ം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് ���ിക�  സംബ�ി�് െപാ�ജന����ാ�� പരാതിക�

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നി��ാണ�ി� പരി�ാര��

*253.�ീ.പാറ�� അ��

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� മാറിവ�� കാലാവ��ം ഇട�ിെട ഉ�ാകാ�� ��തി �ര���ം നി��ാണ

വ��ളായ പാറ, െമ�� എ�ിവ�് േനരി�� ദൗ�ലഭ��ം കണ�ിെല��് ��തിവിഭവ��െട

�ഷണം പരമാവധി �റ�� തര�ി�  േറാഡ് നി��ാണ�ി�  കാതലായ പരി�ാര��

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



(ബി) േറാഡ് ഡിൈസനിംഗ്,  ക����, െമയി�ന�സ് എ�ിവയി�  എ�കാരം മാ�ം

വ��ണെമ� പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� േറാഡ് നി��ാണരീതിെയ�ാ�  �തിയ രീതിക��് െചലവ് അധികരി�െമ�ി�ം

��തിവിഭവ��െട �ഷണം �റ�ാെമ� ആശയം കണ�ിെല��് ഇ�രം നി��ാണരീതിക�

�ചാര�ിലാ�ാ� േവ� �വ��ന�� നട�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള �േരഖ നവീകരണ മിഷ�

*254.�ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മി സംബ�മായ ഇടപാ�കെള�ാം ഓ�ൈലനായി നട�ി�  വ���തിന് േകരള �േരഖ

നവീകരണ മിഷ� എ� േപരി� ഒ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മിഷ�  റവന�,  സ�േ� വ��ക�െട �വ��ന��  ഏേകാപി�ി�് �മിസംബ�മായ

ആവശ���  േവഗ�ി�  നിറേവ�ി�ി��തിന് ജന���് സഹായകരമാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ�ം പരിപാലന�ി�ം മിഷ�  ഏെതാെ� തര�ി�

സഹായകരമാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

*255.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.ശർ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ട��യായി ര� വ�ഷ�ളി��ായ തീ� �ളയ�ി� െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

കീഴി�� പാത�െട പ�തിയിലധികം �രം തക�� േനരി�ത് ���മാ�ം

�ന��രി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�, േനാ� �ാ�, നബാ�ഡ് �ട�ി വിവിധ �ീ�കളി� എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം

അവ�െട വിനിേയാഗ�ിെല �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;  േക�സ��ാ�  എ� �ക

അ�വദി�ി��; വ��മാ�േമാ;

(സി) തക�� േറാ�ക�െട അ����ണികൾ�ം �തിയ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം േകാ�ഡ്

ഇ�െെസ�് റീെെസ�ിംഗ്,  െെവ�് േടാ�ിംഗ് �ട�ിയ നവീന രീതിക�ം കയ�  ജിേയാ െടക്

െെ��, ഉപേയാഗ �ന�മായ �ാ�ിക് �ട�ിയവ�െട ഉപേയാഗ�ം വ�ാപി�ി�ാ�



ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

വിഴി�ം മ��ബ�ന�റ�ഖ നി��ാണം

*256.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എം. വി�െസ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) വിഴി�ം മ��ബ�ന�റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;  നി��ാണ �വ��നം ആരംഭി�് അ�പേ�ഴ് മാസം കഴി�ി�ം ��ത

�വ��നം ���ിയാ�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ��ബ�ന�റ�ഖ വികസന�ിനായി ഫിഷറീസ് വ��് മാ�� �ാ� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മ��ബ�ന�റ�ഖം പണി ആരംഭി�േശഷം നി��ാണമാരംഭി� േബ��,ത�േ�രി

മ��ബ�ന�റ�ഖ��  പണി ���ിയായി വ�ഷ��  കഴി�ി�ം വിഴി�ം

മ��ബ�ന�റ�ഖ നി��ാണം നീ� േപാ��ത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�് ഇതിെ� നി��ാണ

�വ��ന�� ���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ര� സാധ�താ �േദശ��െട �പടം ����

*257.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ട��യായി അതി��മായ മഴ�ം െവ�െ�ാ��ം ഉ��െപാ��ം ഉ�ാ�� സാഹചര�ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ��ം പഠി�വാ� ഏെത�ി�ം വിദ� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� അശാ�ീയമായ �വിനിേയാഗ�ിെ� ഫലമായി ഉ�ാ��

ആപ�കെള�റി�്പഠി��തി�ം പരിഹാരമാ����  നി�േ�ശി��തി�ം ��ത സമിതി�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ര� സാധ�താ �േദശ��െട നിലവി�� �പടം ����തി�ം �ര��� ല�കരി��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

രജിേ�ഷ� വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

*258.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�



�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ� വ��ിെ� �വ��നം കാലാ��തമാ��തിനായി സ�ീകരി� ആ�നികവ��രണ

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആധാരപക��ക�  ഉ�െ�െട�� േരഖക�  സംര�ി��തിന് വ��ി�  ഡിജിൈ�േസഷ�

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഗഹാ�ക��ം ഗഹാ�ക�െട ഒഴി�റി�ം ഇ-ഫയലിംഗ് സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ�രജി�ാ�  ഓഫീ�ക�  അഴിമതിരഹിതമാ��തിന് ആ�നികവ��രണം ഏെതാെ�

തര�ി� സഹായകരമാ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) നവീന സാേ�തിക വിദ��െട അടി�ാന�ി�  ആധാരം രജിേ�ഷ�  നടപടിക�

എ�െനെയാെ� ലളിത�ം �താര��മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട ഈ�� നി��ാണരീതി

*259.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കാല�ളി�  സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നി��ാണരീതി കന�മഴെയ അതിജീവി��

രീതിയി��വയായി��ിെ��തിനാ�  ഓേരാ മഴ�ാല�ം കഴി�ം ��തെ� ഗതാഗത�ി�

��ി��ാ�ിയി�� �ിതി പരിഹരി�ാനായി ഈ�� നി��ാണ രീതി അവലംബി�ാ� നട��

�വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉേദ�ാഗ�െര ആ�നിക നി��ാണരീതിയി�  �ാ�രാ��തി�ം അഴിമതി

അവസാനി�ി��തി�ം ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ�ി�  ഉയ�� �ണനിലവാരം �ല���തി�ം േലാക�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�

ലഭ�മായ ആ�നിക യ� സംവിധാന�െള�റി�ം �തിയ നി��ാണ വിഭവ�െള�റി�ം

നി��ാണ രീതിെയ�റി�ം അറി� പക��തി�ം െപാ�മരാമ�് കരാ�കാ��് േവ�ി അ�ാദമി

�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക പദാവലി വി�ലീകരി�� നടപടി

*260.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം



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

ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ത�ികകളിേല��� പി.എസ്.സി.  പരീ�ക�െട േചാദ�േപ��ക�  മലയാള�ി�  �ടി

ന���തിന് തീ�മാനി� സാഹചര��ി�  വിവിധ വിഷയ�ളിെല സാേ�തിക പദാവലി

വി�ലീകരി�ാ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി. െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക പദാവലി ത�ാറാ�േ�ാ� മലയാള ഭാഷ�െട ലാളിത��ം തനിമ�ം നിലനി��വാ�

��ി�ണെമ�് എസ്.സി.ഇ.ആ�.ടി. �് നി�േ�ശം ന��േമാ; അറിയി�േമാ?

�ഷി�ം താമസ�ി�മായി ന�കിയ പ�യ �മിയി� ഖനനം

*261.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ം താമസ�ി�മായി ന�കിയ പ�യ �മിയി� ഖനനം അ�വദി���മായി ബ�െ��്

എെ��ി�ം തീ�മാനം െെകെ�ാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ബ�െ�� നിയമ�ി�  േഭദഗതിക�

വ��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതിെയ തക��� തര�ി� പ�യ �മിയി� ഖനനം അ�വദി�� ഇൗ നിയമ േഭദഗതി

സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാെട�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�തി

*262.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി��

�തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാളിംഗ് നിേരാധനം�ലം മ��െ�ാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  ദിന�ളി��ാ�� �റവ്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) ഈ േമഖലയിെല അഭ��വിദ�രായ െതാഴി�രഹിത �വജന���് വിദ� പരിശീലന�ം

ധനസഹായ�ം ന�കി ഇതര േമഖലകളി�  ഉപജീവനമാ��ം കെ���തിന് പ�തിക�



ആവി�രി�േമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവേനാപാധിക��് സംര�ണം ന���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന���് സം�ാനം ന�കിയ �മി

*263.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന���ായി ��പ് വി�െകാ��കേയാ ഏെ���് ൈകമാ�കേയാ

െച� �മി ഇ�രം �ാപന��െട സ�കാര�വ��രണേ�ാെട ന�െ��� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ൈകമാറിയ�ം ന�െ����മായ �മി തിരി�പിടി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം സൗജന�മാ�ം വ�വ�ക��് വിേധയമാ�ം േക� സ��ാ�  �ാപന���്

വി�െകാ�� �മി വി�ഴി��തി���പ് എെ��ി�ം തര�ി�� ആേലാചനക�  സം�ാന

സ��ാ�മായി നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ന�േഗഹം സമ� തീരേദശ �നരധിവാസ പ�തി

*264.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ബി.സത��

,, എം. നൗഷാദ്

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

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

(എ) േവലിേയ� പരിധിയി�  നി�ം അ�പത് മീ�റി��ി�� വീ�കളി�  താമസി��വെര

മാ�ി�ാ��ി��തിനായി �ന�േഗഹം സമ� തീരേദശ �നരധിവാസ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കടലാ�മണ�ി�  �മി�ം വീ�ം ന�െ��വെര �നരധിവസി�ി��തിന് നട�ിവ��

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ മ��െ�ാഴിലാളിക��് അവ�െട െതാഴിലിട�േളാട് അ��് എ�ാൽ

തീര�നി�ം �ര�ിതമായ �ര�ി� ൈലഫ് മിഷനി� ഉ�െ���ി വീട് വ� ന���തിന്

നട�� �വ��ന��െട �േരാഗതി എെ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ൈലഫ് മിഷ� മാനദ��ി� ഉചിതമായ ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ;



വ��മാ�ാേമാ?

ക�മാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

*265.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

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

(എ) േതാ��ി�െട ദൗ�ലഭ�ം �ലം ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) േതാ��ി�െട ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ക�മാവ് �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി�് ആഭ��ര ഉ�ാദനം ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലയി�ം സ�കാര�േമഖലയി�ം തരിശായി�ിട�� �ല�ളി�  ക�മാവ് �ഷി

വ�ാപി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി�  �മി പാ��ിെന��് ക�മാവ് �ഷി വ�ാപി�ി��തിെന�റി�്

ആേലാചി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പ�തി ഫല�ദമാെയ�് ക���േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) േതാ��ി�െട ഇറ�മതി ���തിനായി കാഷ� േബാ�ഡ് എ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

നിലവി�  ഇറ�മതി െച�� േതാ��ി ഉപേയാഗി�് കാ��ിെ��ം കാഷ� െഡവല�െമ�്

േകാ��േറഷെ��ം ഫാ�റിക� എ� ദിവസം �വ��ി�ി�വാ� സാധി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�� മ��ബ�ന (നിയ�ണ നി��ഹണ) ബി�

*266.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, 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) േക�സ��ാ� െകാ�വ� സ�� മ��ബ�ന (നിയ�ണ നി��ഹണ) ബി� സം�ാനെ�

പര�രാഗത മ��േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ��്േനാ�ി��  െെമലിന�റം �റിേലെറ കിേലാമീ��  വെര േപായി മീൻ പിടി��

സം�ാനെ� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള ജയിലി� അട�� ��ത ബി�ിെല �തിയ

വ�വ�െ�തിെര സം�ാന സ��ാ� എതി��് അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� അധികാര പരിധി  36  േനാ�ി��  െെമ�  ആ�ണെമ� ആവശ�ം



ഉ�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിേ��� �തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉ�മനം

*267.�ീ.ബി.സത��

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.��ിരാമ� : 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 ഉ�മന�ിനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�ി��

�തനപ�തിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �തിശീ�ഷ മ��ലഭ�ത എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ മെ�� േക�ാ� െവ�ി�റ���ം ഇ�നവില

അടി�ടി വ��ി�ി���ം പര�രാഗത േമഖലെയ എ�കാരെമ�ാം �തി�ലമായി ബാധി���്;

(ഡി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��് ആഴ�ട�  മ��ബ�ന രീതികളി�  ആവശ�മായ

സാേ�തിക പരിശീലന�ം സാ��ിക സഹായ�ം ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗ �വണത

*268.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ��െട പരിസരം ലഹരി �� േമഖലയായി �ഖ�ാപി�� വി��ി പ�തി

സം�ാന�് പരി���മാ�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി��ി പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളി� വ��ി�വ�� ലഹരി ഉപേയാഗ �വണതക� കണ�ിെല��് വി��ി പ�തി

��ത�  കാര��മമായി നട�ാ��തിന് എൈ�സ് വ��മായി േച��് ആവി�രി�ി��

നയപരിപാടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

സാ�രതാ പ�തിക�

*269.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �. ആ�. �ദീപ്



,, ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാ�രതാ നിര�് വ��ി�ി��തിനായി േകരള സം�ാന സാ�രതാ മിഷ�  നട�ാ�ി

വ�� സാ�രതാ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�രതാ മിഷെ� �ട�വിദ�ാേക���  �ിതിെച�� എ�ാ വാ��കളി�ം സാ�രതാ

സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സാ�രതാ �ട�വിദ�ാഭ�ാസ �വ��ന���ായി ��ത�  ഇ����മാെര

നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�ം ഇതിനായി �തിയ േകാ�ക�, ��ക��, പഠന റിേ�ാ��ക� എ�ിവ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�ികജാതി,  പ�ികവ��,  തീരേദശ േമഖലക��് ��ഗണന ന�കി ആരംഭി� �േത�ക

സാ�രതാ പരിപാടിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ� നടപടി

*270.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െജയിംസ് മാത�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�  കാലതാമസം �ടാെത�ം കാര��മമാ�ം

���ീകരി��തിനായി എെ��ാം േമ�േനാ� സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) കി�ബി േ�ാജ�ക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിനായി േ�ാജ�് മാേന�െമ�് �ണി�്

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കി�ബി ���ിക� ഏെ��� നട��തിനായി െപാ�മരാമ�് വ��ി�കീഴി�� െ�ഷ��

പ��സ് െവഹി�ി�ക�െട �വ��നം ��ത�  കാര��മമാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

29-10-2019

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

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


