
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 14, വ�ാഴം

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�ി

മി�� �ര�ാ കവച��

*391.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി��  �ര�ാ കവച��െട അഭാവ�ാ�  അപകട��  വ��ി�വ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വീ�ക�െട �കളി�  േലാഹ�കി�ക�  വിരി��ത് അപകടസാധ�തക�  വ��ി��തിന്

കാരണമാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) െക�ിട��െട �കളി�  വിരി�� േലാഹ�കി�കെള മി��ര�ാ കവച�ളാ�ി മാ�ാ�

കഴി�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി�െട വിവര��

*392.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സ��ാ� �മി സംബ�ി� വിവര�� റവന� വ��്

േശഖരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഉടമ�രി�ാ� �മി സംബ�ി�ം �റേ�ാ�് �മി സംബ�ി��� വ��മായ

വിവര�� െെകവശ�േ�ാ;

(സി) േമ�റ� തര�ി�� �മി സംബ�ി�� വിവര��  േ�ാഡീകരി��തി�ം ��ത �മി

സംര�ി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� �മി ഏെതാെ� തര�ി� ഉപേയാഗെ���ാെമ�്

ആേലാചി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ംഖല�െട �ഖഛായ മാ��തി�� �വർ�നം

*393.�ീ.വി. േജായി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� ര�് വ�ഷ�ി��ി� ആറായിരം കിേലാമീ�� േറാഡ് നി��ാണം �ടി ���ിയാ�ി

�ണനിലവാര�ി�ം ൈദ�ഘ��ി�ം സം�ാനെ� േറാഡ് �ംഖല�െട �ഖഛായ മാ�കെയ�

ല��േ�ാെട നട�ിവ�� �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാരി�ിതിക അവേബാധം വ��ി�വ��തിെ� ഭാഗമായി പാറ�െട ലഭ�ത�റവ് നി��ാണ

�േരാഗതിെയ ബാധി�ാതിരി�ാനായി എെ��ി�ം ബദ� മാ���� ആരാ��േ�ാ;

(സി) നി��ാണ�ിെല അപാകത െകാ�ം പാതേയാര�ളിെല കേ����  െകാ�ം ഉ�ാ��

അപകട�� ഒഴിവാ�ാനായി പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് �ാ�് നി��ി�ന��� പ�തി

*394.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) മീ�പിടി� �ാമ�ളിെല മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ���് �ാ�് നി��ി�് ന��� പ�തി

ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഇ�വെര ഉ�െ�ടാ� എ� മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ��  ഉെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� തീരേദശേമഖലയിെല ��വ�  മ��െ�ാഴിലാളി ��ംബ�െള�ം ��ത



പ�തിയി� ഉ�െ���ി വാസ�ഹം നി��ി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

രജിേ�ഷ�വ��് േസവന�� കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*395.�ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ബി.സത��

,, കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ�  വ��ി�  നി�ം ലഭ�മാേക� വിവിധ േസവന��  േവഗ�ി�ം ��മ�രീതിയി�ം

കാര��മതേയാെട�ം ലഭ�മാ��െവ�റ�ാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആധാര രജിേ�ഷ� നടപടിക� ക����വ��രി��തി�ം നടപടി�മ�� ലളിത�ം �താര��ം

ആ��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ;  േരഖക�  ഡിജിൈ�സ് െച�� ���ി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളി�  നി�ം അഴിമതി നി��ാ��നം െച��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസന�ിനായി ധാരണാപ�ം

*396.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിനായി സം�ാന സ��ാ� േദശീയപാത വികസന അേതാറി�ി�മായി

എെ��ി�ം ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� കാര��� സം�ാന സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം നട�ിലാ�െമ�ാണ്

ധാരണാപ��ി� ഉറ�് ന�കിയി��ത്;

(സി) േദശീയപാത വികസന�ിന് �ലം ഏെ����തി�ം െട�ഡ�  നടപടിക�

േവഗ�ിലാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) േദശീയപാത വികസന�ിന് ഏെ���� �ല�ിെ� വില�െട  25  ശതമാനം സം�ാനം

വഹി�ണെമ�് േക�ം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) േകരള�ി� �മി�െട വില ��തലാെണ�് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��് സം�ാനെ�

അറിയി�ി�േ�ാ; അതിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ 25 ശതമാനം �ക ന��വാ� സം�ാനം

തീ�മാനി�ത്;



(എഫ്) മ�് പല സം�ാന�ളി�ം �മി�് േകരള�ി�  ഉ�തിേന�ാ�  ഉയ�� വില ഉ�ായി�ം

േദശീയപാത വികസന�ിന് അവരി� നി�ം �ക ഈടാ�ാതിരി�ക�ം സം�ാനേ�ാട് ഇത്

ആവശ�െ��ക�ം െച�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാദമിക മിക�യ���തിന് പ�തി

*397.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി. ഉ�ി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ���തയിേലെ��ി��തിെ� ഭാഗമായി മാനദ�

�കാരം മതിയായ ��ികളി�ാ� സ��ാ�, എയിഡഡ് വിദ�ാലയ��െട കണെ���ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�െയ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിദ�ാലയ�ളിെല അ�ാദമിക മിക�യ���തിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) അംഗീകാരമി�ാെത �വ��ി�� സ�കാര� വിദ�ാലയ��െട �വ��നം അവസാനി�ി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ശാ�,  സാേ�തികശാ� രംഗ�് �തഗതിയി��ാ�� വികാസ�ിന�സരി�്

വിദ�ാ��ിക�െട വി�ാന ച�വാളം വികസി�ി�ാ�  അധ�ാപകെര �ാ�രാ�ാ��

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ�ാ അധ�ാപക��ം ര�ാ� ൈദ�ഘ��� െറസിഡ�ഷ�� അധ�ാപക േകാ�ക� ആരംഭി�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ നയം പരി�രി��തിന് നടപടി

*398.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ�മായി ബ�െ��് െചല��റ� വീട്,  ഹരിത ഭവന��  �ട�ിയ

ആശയ��  െപാ�ജന�ളി�  എ�ി��തിന് ഭവന നി��ാണ വ��് വഹി�� പ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള ഭവനനയം പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  ഇതിനകം

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

(സി) 2018-�ം  2019-���ായ �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഭവന നി��ാണ സ����െള



കാേലാചിതമായി പരി�രി�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) സ��ാരിെ� െെലഫ് പ�തിയി� ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡിന് എെ��ി�ം �മതലകൾ ഉേ�ാ;

ഇെ��ി�  സം�ാനെ� ഭവന നി��ാണ�ിെ� ഏജ�സിെയ ഇതി�  നി�ം മാ�ി

നി���ത് എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി

*399.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�� അട��� �ാപന�� അനധി�തമായി �മി ൈകവശം വ�ിരി��തായി

റവന� വ��് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �മി�് ��ക�ാ�ം ലഭി� �ാപന�� പാ��ക അട�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� �മി�െട കണെ���ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�ഷ�ളായി �ാപന��  ൈകവശം വ� �മി തിരി� പിടി��തിന് റവന� വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�രം �മി വ�ഷ�ളായി ൈകവശം വ� അതത് �ാപന���് പതി�

ന�കാ� തീ�മാന�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വീ�നി��ാണ�ിന് �ീ-ഫാ�ിേ��ിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

*400.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�നി��ാണ�ിന് �ീ-ഫാ�ിേ��ിംഗ് രീതി നട�ാ��തിന് ഭവന നി��ാണ േബാ�ഡ്

തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീ-ഫാ�ിേ��ിംഗ് സാേ�തിക വിദ�യ�സരി�് നി��ി�� വീ�കെള�റി�് പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െട െചലവ് എ�യാ�െമ�് പഠന�ി�

െതളി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത സാേ�തിക വിദ�യ�സരി�� വീ�ക��് എ� ആ��ാണ് കണ�ാ�ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?



�ം േഫാ� റിവ� പ�തി

*401.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ േമഖലകെള െവ�െ�ാ��ി� നി�ം ര�െ���വാ� ഉേ�ശി�െകാ�� �ം േഫാ�

റിവ� പ�തി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െനത�ലാ��സ് സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട നട�ാ�� പ�തി സം�ാന�്

എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ാ��െത�ം നാളി�വെര സ��ാ�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡ�് സംഘം ഇത് സംബ�ി� പഠന�ിനായി സം�ാന�് സ��ശനം നട�ിയി�േ�ാ;

അവ�െട കെ���ക�ം ശിപാ�ശക�ം എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി സം�ാന�ിന് അ�േയാജ�മാ��പ�ം ��ത�  �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാ��് റവന� ഓഫീസ് പ�തി

*402.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സി.���

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിന് കീഴി�ളള ഓഫീ�ക�െട �വ��നം നവീന സാേ�തിക വിദ��െട

സഹായ�ാെട ആ�നികീകരി�് ജന���് ലഭിേ�� േസവനം കാര��മതേയാെട

ന���െവ�റ�ാ�ാ�ളള �ാ��് റവന� ഓഫീസ് പ�തി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വ� െെകമാ�ം ഓ�െെലനായി രജി�� െച�� ദിവസംതെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�്

േപാ�വരവ് െച� ന���തി�ളള സംേയാജിത ഓ�െെല�  േപാ�വരവ് സംവിധാനം

ഫല�ദമായി�േ�ാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� നി�ം താ��് ഓഫീ�കളി� നി�ം ന�േക� വിവിധ സ��ിഫി��ക�

അഴിമതിരഹിതമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം ന�കാ�ളള ഇ-ഡി�ി�് പ�തി�െട

കാര��മതെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ?



സ��ാ� ��ക�െട വികസന ല����

*403.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ�ി�ം നിലവാര വ��നവി�ം ഏ��ം അനിവാര�മായ ഘടകം എ�

നിലയി� ൈ�മറി �ത� ഹയ� െസ��റി തലം വെര�� സ��ാ� ��ക�െട അടി�ാന

പ�ാ�ല വികസന ല���ളി�  ഈ സ��ാ�  നട�ിയി�� �വ��ന��ം

ൈകവരി�വാ� കഴി�ി�� േന���ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈ�മറി �ത�  ഹയ�  െസ��റി വെര�� �ാ�ക�  സം��മായി �വ��ി�വ��

സ��ാ� ��ക�െട ഭരണ നി��ഹണ അധികാരം ഏക �ധാനാധ�ാപകനി� നി�ി�മാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� വിശദാംശ�� എെ�ാെ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

�ൾ െക�ിട��െട ആ�േ�ാസ് േമ��രകൾ മാ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി

*404.�ീ.സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല െപാ�വിദ�ാലയ��ം ആ�േ�ാസ് േമ��രക�� െക�ിട�ളി�

�വ��ി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�േ�ാസ് ഷീ�ക�  വിദ�ാ��ിക��ം അ��ാപക��ം ��തരമായ ആേരാഗ�����

��ി��െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ം അ�മായി ബ�െ��് ��ക�െട ഭൗതിക സാഹചര���

െമ�െ���ാ�� പ�തിക�ം ആവി�രി�ി�ം ഇൗ �ിതിവിേശഷ�ിന് മാ���ാ�ാ�

കഴിയാ�തിന് കാരണെമ�ാണ് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി���ം ആ�േ�ാസ് േമ��രക�� െക�ിട�ളി�

�വ��ി���മായ എ�ാ ��ക�െട�ം േമ��ര മാ�ി �ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ിതി പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

*405.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െജയിംസ് മാത�



,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ിതി കാലാകാല�ളി�  പരിേശാധി��തിന് �തിയ

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ആദ� പരിേശാധനയി� �ന�നി��ിേ��െത�് കെ��ിയ ��ിയ�പ�ിര�് പാല��െട�ം

�ന��രിേ��തായ ഇ���ിെയ�് പാല��െട�ം ���ിക��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക രംഗെ� നവീനതക�  അറി��തി�ം അവ�െട �േയാഗം സം�ാന�്

സാധ�മാ��തി�ം ഉേദ�ാഗ��െട കാര�േശഷി വ��ി�ി��തി�� പരിപാടിെയ�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ���ിക�െട �ണേമ� ഉറ�ാ��തിന് ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിഭാഗെ��ം ആഭ��ര

വിജില�സ് വിഭാഗെ��ം ശ�ിെ���ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

തീരേമഖല�െട സമ�മായ നവീകരണം

*406.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. ആ�സല�

�ീമതി �. �തിഭ

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

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

(എ) തീരേമഖല�െട സമ�മായ നവീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീരേമഖലയിെല ��ക�െട നവീകരണമട�ം ഏെത�ാം േമഖലയിെല വികസനമാണ് കി�ബി

�േഖന നട�ാ��തിന് അ�മതി ലഭി�ി��ത്;

(സി) ��ത �വ��ന���ാ�� വിശദമായ പ�തിേരഖ തീരേമഖലാ വികസന േകാ��േറഷ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ഉപജീവനമാ��ം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി മ��മാ���ക�

ആ�നിക രീതിയി� വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� മാ�ഷിക �ല��� വള��വാ� നടപടി

*407.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.എം.ഉ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് വിദ�ാ��ികളി�  �ല�േബാധം,  സഹാ��തി �ട�ിയ മാ�ഷിക

�ല��� വള���തി�ം സാ�ഹ� �തിബ�ത ഉറ�ാ�� തര�ി� ദിശാേബാധം ന���

കാര��ി�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  പിേ�ാ�ാവ�യിലാെണ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാളയാറി�  പീഡന�ിനിരയായി മരി� െപ���ിക��് െഎക�ദാ�ഢ�ം �ഖ�ാപി�് വര�

േപാ�� തല�ാന ജി�യിെല ഒ� �ളി� പതി�തിെ� േപരി� വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര ശി�ാ

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം അ�ട� നടപടിക�  വിദ�ാ��ികളി�ം സ�ഹ�ി�ം വിഷമതക�

വ��ി�ി��േതാെടാ�ം അവരി� വള��വേര� സാ�ഹിക �തിബ�ത�് തട����ാ��

എ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��കളി� െഎ.ടി. ഓഡി�്

*408.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ളിെല�ം ��കളിെല�ം േ�ാ�് രജി��

ഓ�െെലനായി ��ി��േ�ാ;  വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ആയത് ത�ാറാ��തിന്

നി�േ�ശം ന�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��കളി�  നിലവി�  െഎ.ടി.  ഉപകരണ��െട പരിപാലനം കാര��മമാേണാെയ�്

പരിേശാധി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��കളി� നിലവി� െഎ.ടി ഓഡി�് നട��േ�ാ; ഇെ��ി� ��ത ഓഡി�് നട��തിന്

ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അംഗീകരി�ി�ി�ാ� ഇ-ഗേവണ�സ് ആ�ിേ�ഷ�ക�

ഉപേയാഗി��തി�ം സവിേശഷ െഎ.ടി.  �വ��ന��  നട��തി��� അ�മതി

ന��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

റവന� വ��ി� വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട ആ�നികവ�രണം

*409.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) റവന� വ��ി�  വിവരസാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട നട�� ആ�നികവ�രണ

���ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ��കളി�ം ഓ�െെല�  േപാ�വരവ് സംവിധാനം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീസി�  നി�് ന�� വിവിധ ഇനം സ��ിഫി��ക��് വീ�ിലി��്

അേപ�ി��തി�ം സ��ിഫി��ക�െട �ി�് എ���തി�ം സാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെതാ� വ��ി�ം വീ�ിലി��് തെ� എ�ാ�ര�ി��ളള റവന� െപ�െമ�്

നട�� തര�ി�ളള സംവിധാനം നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ാ വിേ��കളിെല�ം അടി�ാന േരഖക�  ഡിജിെെ�സ് െച��േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;

ത�േ�ര് റി�ാ�ഡ്,  ബി.�ി.ആ�. റി�ാ�ഡ് എ�ിവ�െട ഡിജിെെ�േസഷെ� �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

റവന� വ��ിെ� ആ�നികീകരണം

*410.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരവിനിമയ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗെ���ി റവന� വ��ിെ� ആ�നികീകരണ�ിന്

െച�വ�� ���ികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലാ�ഡ് റി�ാ��സ് േമാഡൈണേസഷ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി നട�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റീസ�േവ സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തി�ം റീസ�േവ സംബ�ി� പരാതി

പരിഹരി��തി�ം ��തായി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േമാേഡ� റി�ാ�ഡ് ��ക� �പീകരി�� പ�തിെയ�റി�് വ��മാ�േമാ?

ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��്

*411.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ സംബ�ി�� ഖാദ� ക�ി�ി റിേ�ാ��് സ��ാ� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഖാദ�  ക�ി�ി അതിെ� റിേ�ാ��് ���േതാതി�  സ��ാരിന് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�



�ണപരമായ മാ�ം നി�േ�ശി�� ര�ാം ഭാഗം സമ��ി��തിന് ��് ആദ� റിേ�ാ��്

നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിയാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� �ണനിലവാര�ക�� ഉ�ാ�െമ�

അ��ാപക സംഘടനക�െട�ം ��  മാേനജ�മാ�െട�ം ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അേത�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത റിേ�ാ��് സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതിയി�� േകസിെ� നിലവിെല അവ�

എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

വ��ക� ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം

*412.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ��ിനായി വിവിധ പ�തിക��് േവഗ�ി� �മി ലഭ�മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� വിവിധ വ��ക�  ത�ി�� �മി ൈകമാ��ിന് നിലവി�  അവലംബി�വ��

നടപടി�മ�� അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തിക��ായി വിവിധ വ��ക�െട ൈകവശ�� �മി ൈകമാ��ിനാ�� നടപടിക�

ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േസവന വ��ക�  ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം െച��തിന് ജി�ാ കള��മാ��് ന�ിയി��

അധികാരപരിധി വ��മാ�േമാ?

മ���ളിെല മായ�ം വിഷാംശ�ം

*413.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.െക. രാജ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) മ���ളിെല വിഷാംശ�ം മായ�ം കെ���തി�ം �റ��തി�മായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഭ�� �ര�ാ വ��മായി േച��് എ�ാ ജി�കളി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) മായം കെ���തിന് ത�രിത പരിേശാധന നട��തിനായി വികസി�ിെ��� േപ�� �ി�്

സാേ�തിക വിദ� വ�ാപകമായി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;



(ഡി) ആയതിെ� ജന�ീതി�ം ഫല�ാ�ി�ം സംബ�ി� കാര��� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

റീസ�േ� നടപടികൾ

*414.�ീ.സി.���

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി.െക.�ശാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  റീസ�േ� ���ീകരി�് എ� വിേ��ക�  റവന� ഭരണ�ിന് ൈകമാറിയി�െ��

കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) റീസ�േ� ���ീകരി� വിേ��ക�  ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ി ഇ-േരഖാ െവബ് േപാ��ലി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റീസ�േ� �വ��ന�ളി�  െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റ�്ഹൗ�ക�െട �വ��നം

*415.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ആ�ണി േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റ�്ഹൗ�ക�െട �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  അവ �തീ�ിത

നിലവാര�ി� �വ��ി��ിെ�� പരാതി പരിഹരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) റ�്ഹൗ�ക�െട പരിപാലന നിലവാരം ഉയ���തി�ം �തിയവ നി��ി��തി�ം

പ�തി�േ�ാ;

(സി) സ��ാരിെ� സമ��മായ ഇടെപട�  െകാ�് തിരി�പിടി�ാ�  സാധ�മായ ��ാലം

െകാ�ാര�ിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ാ�, ആ�വ ഉ�െ�െട ലീസിന് ന�കിയി�� റ�്ഹൗ�ക� ഏെ���ാ�� നടപടി�െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജീവിതം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*416.�ീ.െക. ആ�സല�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി



,, െക. ദാസ� : 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 ജീവിതം െമ�െ���ി അവെര വികസന �ഖ�ധാരയി� എ�ി��തിന്

നട�ാ�ിവ�� പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട താ�ര�ം സംര�ി��തിനായി ഇവ�െട ��ക��ം

സഹകരണ സംഘ���ം ന�കിവ�� സഹായ�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ന�ായവില ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി,  കടലി�  നി�് പിടിെ���� മ���ിെ� വില

നി��യി��തിന് സമിതി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷെ� കീഴി�  ശ�ി�ള�രയി�  �വ��ി����െ�െട��

മ�� സം�രണ േക���െട �വ��നം െമ�െ����തിന് പ�തി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അടി�ാനപരമായ വള���ം അ�ാദമിക നിലവാര�ം

*417.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ നട�ാ�ിയ പരി�ാര��െട ഫലമായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഉ�ായി��

അടി�ാനപരമായ വള���ം അ�ാദമിക നിലവാര�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിവ�� സമാനതകളി�ാ� അ�ാദമിക

വികസന �വ��ന��െട ഫലമായി േദശീയതല�ി�  ലഭി� അംഗീകാര��

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഉ�ായി��തി� നി�ം ��തലായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗെ� വിവിധ േമഖലകളി� നാളി�വെര ൈകവരി� േന��� എെ��ാമാെണ�് �േത�കം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� ഉ�ായ േന��� നിലനിർ�വാ�ം ൈഹെടക് സംവിധാന��െട സ��ീസ്,

റീെ��െ��്, �ാ���ക�, െക�ിട�� �ട�ിയ പ�ാ�ല സൗകര���െട �ന��ാരണം

എ�ിവ�മാ�ം �ട� പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വ�വ�ക� ലംഘി� പാ��മി തിരിെ����

*418.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�



�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വ�ക� ലംഘി� പാ��മി തിരിെ����തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാ�ം അ�വദി�ന�ിയ േക�ക� സംബ�ി� ശരിയായ�ം �ണിേഫാം ആയ�മായ രജി��ക�

��ി��േ�ാ;  അവ കാര��മമായി ൈകകാര�ം െച��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(സി) വായനശാലക�, ആരാധനാലയ��, �ശാനം,  ��ക� �ട�ിയവ കാല�ളായി ൈകവശം

വ�ി�� �മി അേത ആവശ��ിന് ഉപേയാഗി��തിനായി പതി� ന��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെ��� 'എ�ചീ�്' �മി സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� �ാ��് ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തിന് നടപടി

*419.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  �ാ��് ഓഫീ�കളാ�ി മാ��തിന് എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല നടപടി�മ��  �താര�മാ��തി�ം വിവരസാേ�തികവിദ��െട

സഹായ�ാ�  വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�  ആ�നികവ�കരി��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക� ജനസൗ�ദമാ��തി�ം അതിെ� ഭാഗമായി ജീവന�ാ��് ആവശ�മായ

പരിശീലന�� ന���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�സ് േസാ�് െവയ�

*420.�ീ.െക. ദാസ�

,, എസ്.ശർ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം അതിന് ഓ�ൈല�  വഴി

അംഗീകാരം േന��തി�മായി ൈ�സ്  (േ�ാജ�് ഇ�ഫ�േമഷ� ആ�് േകാ�് എ�ിേമഷ�)

എ� േസാ�് െവയ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) ��ത േസാ�് െവയറി�  മെ�െ��ാം സൗകര��ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിനായി ക�ാളി�ി മാന��, ലേബാറ�റി

മാന�� എ�ിവയിെല വ�വ�ക� ക�ശനമായി പാലി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െക�ിട നി��ാണ�ി�  '�ീ�  ബി�ഡിംഗ് ക�െസ��്'

�ാവ��ികമാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

05-11-2019

�േ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)].


