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േദശീയപാത�െട വികസനം

*91. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരി� നി�് വ�ത��മായി ഈ സ��ാ� അഴിമതിരഹിതമാ�ം കാര��മതേയാെട�ം

നട�ിവ�� വികസന �വ��ന���് നിര�രം വി�ം ��ി�� രാ�ീയ േന�ത��ി��

ചില�  ഉ�െ�െട��വ�െട ഇടെപടലിെ� ഫലമായി മ�ീഭവി� കാസ�േഗാഡ് �ത�

തി�വന��രം വെര�� േദശീയപാത�െട വികസനം ത�രിതെ����തിന് നട�ിയ

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത അേതാറി�ി ഈ വികസന ���ിെയ ഉയ�� ��ഗണനാപ�ിക ഒ�ിൽ നി�ം

ര�ിേല�് തരംതാ��ിയത് പി�വലി�ി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ����  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയ�ി�  േദശീയപാതയി�  ഉ�ായ േക�പാ�ക�  അ����ണി നട�ി

ഗതാഗതേയാഗ�മാേ�� േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��് �ല��� നി�ംഗത

അവസാനി�ി�ാ� േക� സ��ാരി� സ���ം െച��ിവ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള െറയി� െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� പ�തിക�



*92. �ീ.ബി.സത��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര�ം വികസി�ി�് സം�ാന�ിെ� െപാ�വികസന�ിന്

�തി��ാ�കെയ� ല��േ�ാെട േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

െറയി�േവ�മായി േച��് നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� തി�വന��രം-കാസ�േഗാഡ് െസമി െെഹ

�ീഡ് െറയി�പാത�് സം�ാന സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത പാത�ായി

സ�േ� നട�ാ� അ�മതിയായി�േ�ാ;

(ബി) ദ�ിണ െറയി�േവ ജനറ� മാേനജ� �ഖ�മ�ിെയ സ��ശി�േ�ാ� ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് ച��

നട�ക��ാേയാ; പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ആവി�രി�ി�� മ�്പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േക�സ��ാരിെ� കരട് സ�� മ��ബ�ന നിയമം

*93. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക. ദാസ� : 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�വാ�  ഉേ�ശി�� സ�� മ��ബ�ന നിയമ�ിെ� കരടി�

തീര�ട�  മ��ബ�ന�ി�േപാ�ം രജിേ�ഷ� �റേമ േക�സ��ാരിെ� ൈലസ�സ്

േനടിയിരി�ണെമ�� വ�വ� ഉൾെ���ിയിരി��തിെനതിെര സം�ാനെ� പര�രാഗത

മ��െ�ാഴിലാളിക�ം േബാ�പേയാഗി�് മ��ബ�നം നട��വ�ം

എതി��യ��ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന വിഷയമായ മ��ബ�ന�ി�  സം�ാന���� അധികാരം

കവ�െ����താേണാ നി��ി� നിയമെമ�ത് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം ��ത കരട് നിയമ�ി�േമ� എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;  അവേയാട് േക�സ��ാ� അ��ലമായി �തികരി�ി�േ�ാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േറാ�കളിെല അപകട��ാ�� വള�ക�

*94. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�



,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�കളിെല �ിരമായി അപകട��ാ�� വള�ക� നിവ���തി�ം അവിെട ആവശ�മായ

േറാഡ് �ര�ാ �മീകരണ�� ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േദശീയ പാതയിെല �ധാന വള�ക�  നിവ���തിന് �മി ഏെ����  നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� സാ�ഹ�ാഘാത പഠനം ഏത് ഏജ�സിയാണ് നട��ത്;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ സം�ാന പാതക�  േകരള�ിെല ആെക േറാ�ക�െട ഒ�പ� ശതമാനം

മാ�മാെണ�ിരിെ� ഇവിട�ളി�  ഏ��ം ��ത�  അപകട��  നട��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അപകടം പതിവായ �ല�ളി� ആവശ�മായ ��ക�ത�ക� സ�ീകരി�ാ� േപാലീസിെ�റ�ം

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട�ം സഹകരണം ഉറ�വ��വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണേമ�

*95. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15 കാലയളവിൽ നട� േദശീയപഠന സ�േ� �കാരം �� വിദ�ാഭ�ാസ �ണേമ�യി�

േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�  പി�ിലായി�� �ാന�നി�് നിതി ആേയാഗിെ� റിേ�ാ��്

�കാരം �ണേമ�യി� �ട��യായി ര�ാം വ�ഷ�ം രാജ��് ഒ�ാം �ാനം ൈകവരി��

�ിതിയിേല�് ഉയ���തിന് സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നട�ിയ

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസനം,  പഠനാവസരം,  അധ�യനഫലം,  അവസര സമത�ം എ�ീ

േമഖലകളിെല�ാം ��നിരയിെല�ി��തിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� ��കെള മിക��

�ാപന�ളാ�ി�ീ���തിന് കി�ബി ഫ�് ഉ�െ�െട വിനിേയാഗി�െകാ�്

അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി നട�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�വിനിേയാഗം സംബ�ി� വിദ� പഠനം

*96. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്



�ീ.�രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പതിന�് ശതമാനേ�ാളം �േദശം ഉ��െപാ�ൽ ഭീഷണി�ം അ�തെ�

�േദശം �ളയ ഭീഷണി�ം ഉ�താെണ� �ാഥമിക റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�

�വിനിേയാഗം സംബ�ി�് വിദ� പഠനം നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നദികളി�ം കായ�ക�  ഉ�െ�െട�� ജലാശയ�ളി�ം അടി��ടിയ മണ�ം

െചളി�ം നീ�ംെച�വാ�� ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആപ�ഘ��ി�  കാര��മമായി ഇടെപ��തിന് സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിെയ

ശാ�ീകരി�വാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��ിമപാര് നി��ാണം

*97. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) പര�രാഗത രീതിയി�  �ാ�ി�  ഉപേയാഗി�് ��ിമപാര് നി��ി��ത് കട�  ആവാസ

വ�വ��് േകാ�ം ത�െമ�ക�് ഇതിെ� നി��ാണം സ��ാ�  നിേരാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം നിേരാധന ഉ�രവ് �റെ��വി� േശഷ�ം ��ിമപാര് നി��ാണം നട��ത്

വ�ാപകമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േവ�� ശാ�ീയ പഠന��െട അടി�ാന�ിലാേണാ ഈ വിധം നിേരാധന ഉ�രവ്

�റെ��വി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഹാരിസ� �ാേ�ഷെ� ൈകവശ�� �മി

*98. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാരിസ�  �ാേ�ഷ�  അനധി�തമായി ൈകവശം വ�ിരി�� �മി തിരി�പിടി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനാ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ഉ�തതല േയാഗം േച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ��ത േയാഗം

േച��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് െവളിെ���ാേമാ;



(സി) ഈ വിഷയ�ി�  സിവി�  േകാടതിെയ സമീപി�വാ�� നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�

ജി�ാ കള��മാ��് എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ഡി) സിവി� േകാടതിയി� ഈ േകസ് നട��തിന് റവന� വ��ി� �േത�ക െസ� �പീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി േമഖല�െട �ന��ാരണം

*99. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

,, 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�വ�ി േമഖലയി� നിലവി�� �തിസ�ി പരിഹരി�് േമഖലെയ �ന��രി��തിന് േവ�ി

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

(ബി) േതാ��ി ഇറ�മതി�െട നടപടി�മ��  സമ�മായി പരിേശാധി�് അവ ��ത�  �താര��ം

അഴിമതിരഹിത�മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം ���േതാതി� എ�േ�ാ� േതാ��ി ദൗ�ലഭ�ം �ല��ാ��

���� പരിഹരി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസനം

*100.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാതയിര�ി�ി��, വ�ഷ��� ��പ് അ�മതി ലഭി� �തിയ െറയി�പാതക�െട നി��ാണം,

സി�ലിംഗ് സ�ദായ�ിെ� ആ�നീകരണം,  സം�ാന സ��ാ�  െചലവിെ�

പ�വഹി�ാെമ� വ�വ�യി�  േകരള െറയി�  െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  -  െറയി�േവ

സം�� സംരംഭ�� �ട�ി സം�ാന�ിെ� െറയി�േവ വികസന�ിെ�

അടി�ാനാവശ��� എ�ാം നട�് ബജ�ി�ം േക�സ��ാ� അവഗണി�ത് സം�ാന�ിെ�

െപാ� വികസനെ�േ�ാ�ം മ�ീഭവി�ി�� സാഹചര��ി�  അ�ഹമായ പരിഗണന

േനടിെയ��ാ� നട�� �മ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആവശ��ിന് �തിയ വ�ിക�  അ�വദി�ാ��ം ഉ�വയിെല േകാ�ക�  �റ��ം

സം�ാന�് െ�യി�  യാ� ��ഹമാ�ിയ കാര�ം വീ�ം േക�സ��ാരിെ�

��യി�െ���േമാ;

(സി) െറയി�േവ�െട അനാ� കാരണം സമയ�മം പാലി��തി�  രാജ��തെ� ഏ��ം



പി�ിലാണ് തി�വന��രം ഡിവിഷ� എ� ആേ�പം ഉ� സാഹചര��ിൽ യാ��ാ�െട

�രിതം പരിഹരി�ാ�  െറയി�േവ�െട അടിയ�ര ഇടെപട�  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക��� േ�മ പ�തിക�

*101.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ് : 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 േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അതി��മായ മ��വര��യി�  നി�ം അവെര സംര�ി�വാ�  ഒ� സ�ാദ� പാേ�ജ്

നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  ഉപേയാഗി�� വിവിധ തര�ി��

മ��ബ�േനാപകരണ�െള ജി.എസ്.ടി.  യി�  നി�ം ഒഴിവാ�� കാര�ം ജി.എസ്.ടി.

കൗ�സിലി�  െകാ�വ��തിന് ധനകാര� വ��ിേനാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��ബ�ന�ിന് ഉപേയാഗി�� ഇ�ന��െട സ�ിഡി �നരാരംഭി��തി�ം െപ�മി�് വഴി

നിലവി�  ന��� എ��െട അളവ് വ��ി�ി��തി�ം േക� സ��ാരി�  സ���ം

െച��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��ാ� േമഖലയി� പ�യ വ�വ�ക� ലംഘി�വ�

*102.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  േമഖലയി�  പ�യവ�വ�ക�  ലംഘി�വ�െട പ�യം റ�ാ�ി �മി സ��ാരിെ�

ഉടമ�തയിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �മി ഉടമക��തെ� �തിയ പാ�വ�വ�യി�  ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(സി) ഭാവിയി�  പാ�വ�വ� ലംഘി�ിെ��് ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



മീ�പി�� നിയ�ണ നിയമം

*103.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

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

(എ) സ�� മ��ബ�നം ���മാ�ം വ�കിട േകാ��േറ�് ക�നിക��് പതി�െകാ���

തര�ി�  േക� സ��ാ�  ��തായി മീ�പി�� നിയ�ണ നിയമം പാ�ാ�ിെയ��ാ�

�മി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കരട് �പം സ��ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ;

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമ�ിേ��� സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� നിരവധി ���� േനരി�� േകരള�ിെല മ��ബ�ന േമഖലയി� ��ത നിയമം

നട�ിലാ�ക വഴി �രവ�ാപകമായ �ത�ാഘാത�� ഉ�ാ�െമ�തിനാ� സ���ി� പ��്

േനാ�ി��  ൈമ�  വെര�� തീരേദശ േമഖല�െട അവകാശം സം�ാന സ��ാ�ക��്

തെ� ന�കണെമ� രീതിയി�  േക��ിേനാട് ആവശ�െ��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നി��ാണ�ളിൽ നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

*104.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ആ�ണി േജാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ഉേദ�ാഗ��െട�ം കരാ�കാ�െട�ം ��െക�് പാലാരിവ�ം

ഉ�െ�െട വിവിധ േറാ�ക�, പാല��, െക�ിട�� എ�ിവ�െട നി��ാണ�ി� വ�ാപകമായി

നട�ിയി�� അഴിമതി അവസാനി�ി�വാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�കളി�  വിജില�സ് നട�ിയ മി��

പരിേശാധനയി� കെ��ിയ കാര��� സംബ�ി� വിവര�� വ��ി� ലഭ�മാേണാ;

(സി) കി�ബി ഫ��െ�െട ഉപേയാഗി�� നി��ാണ�ളിൽ ഉ�ത നിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ�ി�  വീ� കെ��� സാഹചര��ി�  കരാ�കാരി�  നി�ം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�രി� നി�ം ന�ം ഈടാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?



സ�� പരിധി സംബ�ി� േക� നിയമം

*105.�ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

,, െക.എം.ഷാജി

,, 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) സം�ാന�ിെ� അധികാര പരിധിയി�� പ��് േനാ�ി�� െെമ� സ�� പരിധിയിൽ �ടി

േക�സ��ാരിന് അധികാരം ന��� നി��ി� നിയമ നി��ാണ�ി�  മ��ബ�ന

േമഖലയി��വ�െട �തിേഷധം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികെള �തി�ലമായി ബാധി�� ഈ വിഷയ�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��� അപകട ഇ��റ�സ്

*106.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

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

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി ���മായ അപകട ഇ��റ�സ് പരിര� ലഭ�മാ��തി��

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഏെത�ാം തര�ി�� അപകട�െളയാണ് ��ത ഇ��റ�സ്

പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ഇ��റ�സ് പരിര� ���മായി ലഭ�മാ��തി�ം കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�മായി

ഇ��റ�സ് ക�നിക�മായി േച��് �േത�ക അദാല�ക�  സംഘടി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ലാ�് ൈ�ബ�ണ�ക�െട �വ��നം

*107.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, െക. രാജ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളി�  അവലംബി�േപാ�� നടപടി�മ��  ല�കരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�ളള വിവിധ ലാ�് ൈ�ബ�ണ�ക� സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;



(സി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�കളിെല േക�കെള സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി��തിന് വിേ�ജ് ഓഫീസ�മാ��് അധികാര�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ലാ�് ൈ�ബ�ണ�ക�െട �വ��നം നിരീ�ി�് ��ത�  ഫല�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�

നടപടി�മ�� വ��മാ�േമാ?

േക� വിദ�ാഭ�ാസനയം

*108.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ��ഷ� കട��ി

,, പി.െക. ശശി

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

ന��േമാ:

(എ) ഭരണഘടന�െട അ��� ഉ�െ�ാ�െകാ�് ജനാധിപത�ം,  മതനിരേപ�ത,

അവകാശസമത�ം �ട�ിയ �ല��� പക�� ന�കി രാജ��ിെ� അഖ�ത�ം ഉൾേ�ർ�

വികസന�ം ഉറ�ാ�കെയ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� പരമ�ധാനമായ ല��ം

സാ�ാ��രി��തിന് േവ�� �േചാദനം ന���ത� �തിയ േക� വിദ�ാഭ�ാസനയ�ിെ�

കരട് എ� ആേ�പം ഉ�തിനാ�  അത് സംബ�ി�് സം�ാന�ിെ� കാ��ാട്

േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിെല സാഹചര��ി��െ� �ാ�ത�ം പി�ിരി��ം വിഭാഗീയ�മായ ആശയ��

�ചരി�ി��തി�ളള ഉപാധിയായി പാഠ�പ�തിെയ േക� ഭരണ�ടം വിനിേയാഗി�േ�ാ�

അതിന് അ��ല സാഹചര�ം ഒ��� വിധ�ി�  പാഠ��മം �പെ����തിന്

മാ�ഗെമാ��ാ�ളള �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയേ�ാ�ളള വിേയാജനം േരഖെ���േമാ;

(സി) അടി�ാന �ല���  സംര�ി�െകാ�് ഭാവിേലാകെ� സാധ�തക��് അ��ണമാ��

തര�ി�  സം�ാന തല�ി�  പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  അതിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന േബാ�കെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

*109.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

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

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

(എ) സം�ാന�ിെ� തീര�ളി�  മ��ബ�നം നട�� ഇതരസം�ാന േബാ�കളി�നി�ം

�േസ�് ഫീ ഈടാ�ാ�േ�ാ;

(ബി) നിേരാധി� െപലാജിക് െന�ം േ�ാ�  െന�ം േപാ�� വലക�  ഉപേയാഗി�് ഇതരസം�ാന

േബാ�കൾ പിടി�� െച�മീ�ക� വള�ിനായി ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ഫിഷറീസ് വ��ിെ� അനാ� കാരണം സം�ാന�ിെ� മ��സ��ി�ം �േസ�് ഫീ

�ത�മായി ഈടാ�ാ�തിനാ�  സ��ാ�  വ�മാന�ി�ം ന�ം ഉ�ാ��ത് തടയാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

*110.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, 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��ിെ� ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി  9941  ൈ�മറി ��കളി�  ൈഹെടക് ലാ�ക�  �ാപി��തി��

പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി കി�ബി �േഖന എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(ഡി) ��ത പ�തി�ാവശ�മായ ഉപകരണ��െട വിതരണം ��കളി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� ൈ�മറി അ��ാപക��് �േത�ക ഐ.ടി.  പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�.ഇ.ഡി. െെല�ക� ഉപേയാഗി�� മ��ബ�നം

*111.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

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

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

(എ) എ�.ഇ.ഡി. െെല�ക� ഉപേയാഗി�് മ���െള ആക�ഷി�് നട�� െെല�് ഫിഷിംഗ് �ലം

െച�മീ�ക�ം �� ജീവിക� േപാ�ം നശി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�  ത��െട ആശ� സ��ാരിെന

അറിയി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെല�് ഫിഷിംഗ് ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ��െട വികസനം

*112.�ീ.വി. േജായി

,, എ. �ദീ��മാ�



,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കെള അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യ��ാനായി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി� േശഷം െപാ�വിദ�ാലയ��െട ആ�ി

വികസന�ിനായി കി�ബി �േഖന�ം അ�ാെത�ം ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

എ� �ക�േടതാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�വിദ�ാലയ��െട ആ�ി വികസന�ിനായി ആെക എ�

�ക�െട പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�തിെ� കണ� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) അധ�ാപക�െട �തിയ ത�ിക ��ി��തി�ം ഒഴി�ക�  നിക��തി�ം ടീേ��്

ബാ�ി��ായി��വ�െട െതാഴി� സംര�ണ�ി�ം സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� �ന��ാരണം

*113.�ീ.എം. �േകഷ്

,, സജി െചറിയാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

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

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

(എ) ക�വ�ി വ�വസായ�ിെ� �ന��ാരണ�ിന് ഈ സ��ാ�  നട�ിയ �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറ�മതി െച�� േതാ��ി�് േക�സ��ാ� ��ം ഏ�െ���ിയ�ം യേഥ�ം ക�വ�ി പരി�്

ഇറ�മതി െച�ാ�  അ�മതി ന�കിയ�ം വ�വസായ�ിന് കന� �തിസ�ി

��ി�ി��തിനാ� ഇ� തി��ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) േതാ��ി ഇറ�മതി�് �പീകരി� കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

ഇറ�മതി ���മാ�ം ഇ-െട�ഡ� വഴിയാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

*114.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�ം മ�ിടി�ിലി�ം തക�� സം�ാന പാതക�ം �ധാന ജി�ാ

േറാ�ക�ം �ന�നി��ി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇവ�െട �ന�നി��ാണ�ി�ം അ����ണിക��മായി എ� േകാടി �പ ആവശ�മായി

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ഇതിനാ�� �ക അ�വദി�ണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇ�

സംബ�ി�് േക� സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�യം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

*115.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ��

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�യം ഇ�ാ� ��ത� േപ��് പ�യം ലഭ�മാ�ാ� ഈ സ��ാ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) അ�ഹരായവ��് പ�യം ന�കാ� കഴി�ം വിധം �മി�മായി ബ�െ�� തട���ം ത����ം

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാരിെ� അ�മതി ലഭി��ം വിതരണം െച�ാ��മായ വന�മി�് സമയബ�ിതമായി

പ�യം ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വനംവ��ിെ���െ�െട സം�� പരിേശാധന ആവശ��ളള വന�മി�െട �ലപരിേശാധന

���ിയാ�ി േക�സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി അയ�െകാ���തിന് സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�പതിവ് ച��ളി� ഇ��ി ജി��ായി വ��ിയ േഭദഗതി

*116.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി ജി��് മാ�മായി 1964െല �പതിവ് ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�� �േത�ക സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മ�ിസഭ തീ�മാനം എ��ത് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�യ�മി എ�് ആവശ��ിന് ന�കിേയാ അതിന് മാ�േമ ഉപേയാഗി�ാ� എ�ം ��ത

�മിയി�  വാണിജ� വ�ാപാര �ാപന��  �ട��തി�� െക�ിട��  നി��ി��െത�ം

നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�യ�മിയിെല നി��ാണ �വ��ന���് വിേ�ജാഫീസ�െട എ�.ഒ.സി.



നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാ�ഷിക േമഖലയിെല തക���ലം ��ി��� ഇ��ിയിെല ക�ഷക��് ��ത ഉ�രവ്

തിരി�ടിയായതിനാ� ഇത് പി�വലി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാലയ�ളി� �ാ�് പ�തി

*117.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) ല��േബാധേ�ാെട �ഢനി�യ�� �വ��നം വഴി െപാ� വിദ�ാലയ�ളിേല�് ഗണ�മായ

എ�ം വിദ�ാ��ികെള അധികമായി ആക�ഷി�ാ�  �ാ�മാ�ിയതിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് രാജ��് ഒ�ാം �ാനം കര�മാ�ിയതിെന�ട��് േലാകബാ�്

സഹായേ�ാെട�� �ാ�് പ�തി സം�ാന�് നട�ാ�ാ� േക�ാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

ഈ പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാ �ാസ് �റിക�ം ൈഹെടക് ആ��തി�ം

അടി�ാന സൗകര���  കിടയ�താ��തി�ം നട�ിവ�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

ഗണിത പഠനം അനായാസമാ��തിന് പ�തി

*118.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.ഡി. �േസന�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� ഗണിത പഠനം അനായാസമാ��തിന് ഗണിതം വിജയം,

ഉ�ാസ ഗണിതം എ�ീ പ�തിക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം �ാ�കളിലാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗണിതം വിജയം പ�തി പരി�രി�് ഹയ� െസ��റി തലം വെരയാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക� ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�� അ��ാപക,  ഫാ���ി പരിശീലന��ം

ൈക��ക��ം വ����ക�ം സ�ീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



വിേ�ജ് ഓഫീ�കളിെല ഓ�ൈല� സംവിധാന�ിെല പാളി�കൾ

*119.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവരേശഖരണം ���മാകാ��ം ഓ�ൈല�  സാേ�തിക����ം എ�തി ന�കാ�

രസീതി�ാ��ം വിേ�ജ് ഓഫീ�കെള �തിസ�ിയിലാ�ിയിരി�� സാഹചര��ിന് പരിഹാരം

കെ��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�ൈല� രസീത് മാ�ം ഉപേയാഗി�ണെമ� നി�േ�ശം കാരണം പല വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�ം

നട�� �����് പരിഹാരമായി മാന��  രസീ��ടി ��ത ഓഫീ�കളി�  നി�ം

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ വിേ��കളി�ം വിവരേശഖരണ�ം ഇവ ഓ�ൈലനാ���ം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�േ� ന��  പരിേശാധി�് ആധാര��  രജി��  െച�ാ�  മതിെയ� നി�േ�ശം

�ാവ��ികമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഓ�ൈല� സംവിധാന�ിേല�് മാ�ാ� കഴിയാെത നിരവധി േരഖക� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�

െക�ി�ിട�� സാഹചര��ിന് പരിഹാരം കെ��േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര�

*120.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എം. �േകഷ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) കടലി�  േപാ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര��ായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അപകട�ി�െ��� സാഹചര��ി�  ര�ാ�വ��നം ��രമാകാതിരി�ാ�

മ��െ�ാഴിലാളിക�  �ര�ാ മാനദ���  ക�ശനമായി പാലി�ണെമ�് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) കടലി� ര�ാ�വ��നം നട��തിന് മ��െ�ാഴിലാളികെള ഉ�െ���ി �േത�ക ��ാഡ്

�പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) കടലി�  ഉ�ാ�� അപകട��  �റ��തിനായി മ��െ�ാഴിലാളികെള�ം മ��ബ�ന

യാന�െള�ം �റി�ളള �ത�മായ വിവര�� ന���തിന് സാഗര എ� േപരി� െമാെെബ�



ആ�ിേ�ഷ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

22-10-2019

�േ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)].


