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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�ി

തീരേദശ േമഖല�ായി �ഖ�ാപി� പാേ�ജ്

*91. �ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) ഈ സ��ാ� തീരേദശ േമഖല�ായി �ഖ�ാപി� പാേ�ജിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) തീരേദശ പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി  2020-21  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി��

���ിക�െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) തീരേദശ േമഖലകളി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� �ധാന പ�തിക�ം ആയതിന്

വകയി��ിയ �ക�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) റീബി�ഡ് േകരള ഫ�ി� നി�ം തീരേദശ�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിന്

�ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�യം അ�വദി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

*92. �ീ.പി.വി. അ�വ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം അ�ഹരായവ��് പ�യം അ�വദി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�യവിതരണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  ലാ�ഡ്

ൈ�ബ�ണ�കളി�  േക�ക�  തീ��ാ��തിന് ഏെറ കാലതാമസ��ാ��ത് പരിഹരി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ആരാധനാലയ��  ൈകവശം വ�ിരി�� �മി പതി�് ന�കാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതി�� വ�വ�ക� അറിയി�ാേമാ?

റിസ�േ� നടപടിക�

*93. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� വിേ��കളി� റീസ�േ� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി��്;  ഇ�കാര��

റീസ�േ� നടപടിക�  എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;  ഇതിന് ഉപേയാഗെ���ിയ സാേ�തികവിദ��ം

െചലവായ �ക�ം എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) റിസ�േ� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� ��് സ�ീകരി� സാേ�തികവിദ�കളി� നി�ം വ�ത��മായ

എെ��ി�ം സംവിധാനം ഉപേയാഗി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� െചലവ് എ�കാരം

��പേ�തി� നി�ം വ�ത�ാസെ��ം; വിശദമാ�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരി�ാര��

*94. �ീ.സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��  സമയ�മ�ി�  മാ���  വ��� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സമയ�മ�ി�� മാ�ം വഴി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  ല��മി�� േന���

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സമയമാ�ം ഉ�െ�െട െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഈ സ��ാ� െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��

പരി�ാര�� എെ��ാമാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ?

�തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം



*95. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ കാലം �തിയ നി��ാണം എ� നയം സ�ീകരി��വഴി സം�ാനെ� േറാഡ്

നി��ാണ�ി� വ�ി�� മാ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ി�  �തന സാേ�തിക വിദ�ക�ം കാലാവ� �തിേരാധ സാേ�തിക

വിദ�ക�ം സ�ീകരി�െമ�് �ഖ�ാപി�േ�ാ�ം ഓേരാ മഴ�ാലം കഴി�േ�ാ�ം സം�ാനെ�

േറാ�ക�  തക��് ഉപേയാഗ�ന�മാ�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന� ചി�ക�  ഉപേയാഗി�െകാ�� േറാഡ് നി��ാണ �വ��നം ��ത�

വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തി�  ൈവ�് േടാ�ിംഗ് ഓഫ് േകാ��ീ�് സാേ�തിക വിദ� സം�ാനെ� േറാ�കളി�

ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കട��ീര� നി�ം �ാ�ിക് മാലിന�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി

*96. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�

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

(എ) �ാ�ിക് മാലിന�മടി�് കടലിെ� �ിതി ദയനീയമായ അവ�യിലാെണ��ം കടലിെ�

ൈജവസ��ിെന നശി�ി�െമ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� കട��ീര� നി�ം �ാ�ിക് മാലിന�ം നീ�ം െച��തിന് എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േക� വനം പരി�ിതി കാലാവ� വ�തിയാന മ�ാലയ�ിെ� കീഴി�  േദശീയ കടേലാര

�ചീകരണ യ�െമ� േപരി�ളള പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��േ�ാ; ഇതി�െട കഴി�

വ�ഷം എ� കിേലാ �ാ�ിക് മാലിന�മാണ് നീ�ം െച�ത്;

(ഡി) കട�  �ാ�ിക് വി��മാ��തി�ം അതി�െട ൈജവസ��ിെന സംര�ി��തി���

നടപടിക��് ��ത� പരിഗണന ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�വ�ി വ�വസായ �ന��ീവന�ിനാ�� പാേ�ജ്

*97. �ീമതി �. �തിഭ

�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, രാ� എ�ഹാം



,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം

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

(എ) തക��യിലായി�� ക�വ�ി വ�വസായെ� �ന��രി�ാ�ം അ� വഴി വ�ഷം ��വ�ം

െതാഴി� ഉറ�് വ���തി�ം നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�വ�ി വ�വസായ �ന��ീവന�ിനാ�� പാേ�ജ് �ാവ��ികമാ��തിന് നട�ിയ

�മം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�വ�ി േമഖല�െട സംര�ണ�ിന് �േത�ക പാേ�ജ് േക�സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അതിേ�ൽ അ��ല �തികരണ��ായി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭാഗികമായി സം�രി� ക�വ�ി പരി�് നി�തിരഹിതമായി ഇറ�മതി െച�ാ� േക�സ��ാ�

നൽകിയ അ�മതി പി�വലി� സാഹചര��ി� അട� കിട�� ഫാ�റിക� �റ�ി�ാ� േവ�

ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം

*98. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ�കാരം അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം �നഃ�മീകരി�തിെന

�ട��് ���ിെയാ�് വിദ�ാ��ിക�  ഉ�ായി��ാ�  േപാ�ം ഒ� അ��ാപകെന �ടി

നിയമി�ാെമ� ��  സ��ാരിെ� ഉ�രവ് മാേന�െമ�ക�  ��പേയാഗം െച��

സാഹചര��ി� ഉചിത�ം ശാ�ീയ�മായ മാ�ം പരിഗണി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചില ��ക�  ഈ നി�േ�ശം ��പേയാഗം െച��തിന് വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം െപ��ി�്

കാണി��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെതാഴിവാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� അ��ാപക�  അ��ാപക ബാ�ി�െ��ം അവരി�  എ� േപെര

മാേന�െമ�ക� പി�ീട് ഉ�ായ ഒഴി�കളി� നിയമി�ി�െ��തിെ��ം കണ�ക� ലഭ�മാേണാ;

നിലവി� ആെക എ� സംര�ിതാധ�ാപക��്; അറിയി�ാേമാ?

ആധാ� അധി�ിത �ണീക് ത�േ�� പ�തി

*99. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഒ� വ��ി�് സം�ാന�് എവിെട �മി�െ��ി�ം അത് കെ��ാനാ�� വിധ�ി�

ആധാ� അധി�ിത �ണീക് ത�േ�� പ�തി നട�ാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ���േ�� ത�ാറാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജന���് െമ�െ�� േസവനം ന��തി�ം �േരഖകളി� �ത�ത ൈകവരി��തി�ം �ണീക്

ത�േ�� പ�തി സഹായി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ണീക് ത�േ�� നിലവി� വ��േതാ��ടി വ�ാജേരഖ ചമ�് മെ�ാരാ�െട �മി ത�ിെയ���

�വണത അവസാനി�േമാ;

(ഇ) ഇതിനാവശ�മായ േസാ�് െവയ� ത�ാറായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

*100.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല �ർബലെ���ി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �ലധനാധിപത��ി�ം

വേരണ�വ��രണ�ി�ം വഴിെവ�തായ �ിതി മാ��തിനായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണം

യ�മാെയ��് ഈ സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന��െട ഫല�ാ�ിെയ�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�ായി േക� സർ�ാർ ബജ�ി� നീ�ി െവ� �കയി� ആ�പാതികമായി �റവ്

വ��ിയ�ം വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നിേ�പ�ിനായി പിരി�� െസ�ി� വലിെയാ� പ�്

സം�ാന���് ൈകമാറാെത വകമാ���ം വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല െപാ� �ത��ട�ി�

�റവ് വ���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സമ� ശി�ാ പ�തി �കാരം നട�ിവ�� �വർ�ന��  എെ��ാമാണ്;  പ�തി��

േക� സഹായ�ി�  ഉ�ാ�� �റവ് നിക�ി�ി�ാനായി നിര�ര ഇടെപട�  നട�ി

വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി� ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം

*101.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.ബഷീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� വിേ�ജ് ഓഫീ�കളി�  ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�േവ�ി �േത�ക ത�ിക ��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��് ഓഫീസ് സംവിധാനം ആരംഭി��തി�േവ�ി വിേ�ജ് ഫീ�ഡ് അസി��മാരി�

അ�പത് ശതമാനം േപ��് �േമാഷ� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സംവിധാന�ി�േവ�ി സാേ�തിക സൗകര��� ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹെടക് �� പ�തി

*102.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ യ��ിെ� ഭാഗമാ�� ൈഹെടക് ��  പ�തി നട�ിലാ�ിയ

വിദ�ാലയ�ളി�  ഇതിനകം എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ് �ർ�ിയായത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) നവീകരി� ൈഹെടക് �ാ�് �റിക��് അ�േയാജ�മായ പഠന�വർ�ന�� ചി�െ���വാൻ

ആരംഭി� 'സമ�' േപാർ�� വിജയ�ദമാേണാ;

(സി) സാേ�തിക വിദ��െട �േരാഗതി�് അ�സരി�് നിര�രം െമ�െ���� സംവിധാനം ഇതി�

ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈഹെടക് �� പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�െട ��ിക�െട പഠന നിലവാര�ി��ായി�� മാ�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിലയി��േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് കി�ബിയി� നി�ം ഇതിനകം എ�് ധനസഹായമാണ് ലഭി�ത്;

��ത �ക കി�ബി�് തിരി�് ന�േക��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അ����ണി ���ിയാ�� േറാ�ക��് ഗ�ാര�ി

*103.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�കളി� ശരിയായ രീതിയി� അ����ണി നട�ാ���ലം അപകട��

െപ��� സാഹചര��ി� ഈ വ�ഷം ജ�വരി  31-നകം അ����ണി ���ിയാ�ണെമ�്

േകരള ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�െട അ����ണി ഇതിനകം ���ിയാ�ിെയ�ം േശഷി��ത്

എ�െയ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ����ണി ���ിയാ�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�� േറാ�കളി� ���ിയ മാസ����ി�

വീ�ം �ഴിക��ായി ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതാ�� സാഹചര��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അ����ണി ���ിയാ�� േറാ�ക��് ഒ� നി�ിത കാലേ��് കരാ�കാരി�

നി�ം ഗ�ാര�ി ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാപക-വിദ�ാ��ി അ�പാതം

*104.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) േലാവ� ൈ�മറി ��കളിെല അ��ാപക വിദ�ാ��ി അ�പാതം 1:30 ആ�ി�ം അ�� ൈ�മറി

��കളിേലത് 1:35 ആ�ി�ം 2016 ജ�വരി 29-ന് സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത�സരി�് േകരള വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ച��ളി�

േഭദഗതി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ര�ാമെ� അ��ാപക ത�ിക�് ആ� ��ികെള�ി�ം വ��ി�ണെമ�് ധനവ��്

നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ��ത നി�േ�ശ�ിേ��  െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അഭി�ായം

അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈകവശ �മി പതി�ന��തി�� നിബ�നക�

*105.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ���ം �ശാന���ം ചാരി�ബി�  �ാപന��  ഉ�െ�െട��

�ാപന���ം കലാ-സാം�ാരിക സംഘടനക��ം പതി�ന�ാ�  തീ�മാനി� ൈകവശ

�മി�െട വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചാരി�ബി�  �ാപന���് ൈകവശ �മി പതി�ന��തി�� നിബ�നക�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� ൈകവശ �മി�് ��കപാ�േമാ പാ�േമാ ഉെ��ി�  ആയത് പതി�ന�േമാ;

വ��മാ�േമാ;



(ഡി) ഇ�കാരം പതി�ന��തിന് ഈടാ�� വില സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;  �മി

ൈകവശം ഉ�ായി��െവ�് െതളിയി�ാ�  ഹാജരാേ�� േരഖക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

േദശീയ മെെറ� ഫിഷറീസ് നിയ�ണ പരിപാലന ബി�

*106.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, 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) വളള��  ഉ�െ�െട കടലി�  േപാ�� എ�ാ�രം മ��ബ�ന യാന���ം സം�ാന

രജിേ�ഷന് �റെമ േക�സ��ാരിെ� െെലസ��ം നി�ബ�മാ�� േദശീയ മെെറ�

ഫിഷറീസ് നിയ�ണ പരിപാലന ബി�  േക� സ��ാ�  െകാ�വ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �വ��ി�� യാന�� േകരള മെെറ� ഫിഷറീസ് െറ�േലഷ� നിയമ�കാരം

ഫീസ് അട�് രജി�� െച� സാഹചര��ി� േക� രജിേ�ഷ� �ടി നട�ണെമ� നിബ�ന

മ��െ�ാഴിലാളിക��് അധികബാധ�തയാ�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) യാന�ളിെല പരിേശാധന േക� സം�ാന ഏജ�സിക�  നട��ത് ത�����്

സാധ�ത��ാ�െമ�തിനാ� ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാ� ആവശ�മായ ഇടെപട�ക�

നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െറയി� വികസന പ�തിക�

*107.�ീ.സി.���

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സജി െചറിയാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� അടി�ാന വികസന�ിന് ഗതിേവഗം ��കെയ� ല��േ�ാെട സം�ാനം

�േ�ാ� വ�ി�� �ധാന െറയി�  വികസന പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഈ പ�തികളി�

ഏെത�ാമാണ് �തിയ േക� ബജ�ി� �ാനം പിടി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി-എ�േമലി,  ��വാ��-തി�നാവായ എ�ീ െറയി�  പാതക��ാ�ം അ�ല�ഴ-

എറണാ�ളം പാതയിര�ി�ി�ലി�ം േവ�ി എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാതയിര�ി�ി��  ���ിയാ�ാ��ം സി�ലിംഗ് സംവിധാനം നവീകരി�ാ��ം

യാ��ാ�െട എ��ിന�സരി�� െ�യി�ക�  അ�വദി�ാ��ം �ലം �രിത���മായ



സം�ാനെ� െ�യി�  യാ� അടിയ�രമായി െമ�െ���വാ�  െറയി�േവേയാട്

ആവശ�െ��േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി� �തിയ േഭദഗതിക�

*108.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാപക നിയമനം,  അംഗീകാരം,  ത�ിക നിർ�യം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് േകരള

വിദ�ാഭ�ാസ ച��ളി�  �തിയ േഭദഗതിക�  െകാ�വരാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) േക� വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമ��െട താ��ര����് വി��മായി�� േഭദഗതിക�െട

സാ�തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ �ം വഴി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി��ായി�� േന��െള

�റേകാ�ടി�ി�� നയ�� �ന:പരിേശാധി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളിക�െട സംര�ണം

*109.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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 ഈ സ��ാ�  നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��മായി വ��ം വല���വരാ�ി മ��െ�ാഴിലാളികെള ശാ�ീകരി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;  മ��ബ�ന ഉപകരണ���് സൗജന�മായി ഇ��റ�സ് കവേറജ്

ഏ�െ����േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളി ��ക��് മ��െഫഡ് വഴി പലിശ രഹിത വാ� ന�കി വ��േ�ാ;

(ഡി) മ��ബ�ന േബാ�ക��് ഇ�ന സ�ിഡി ന�കണെമ�ം മെ�� ക�ാ�

വ��ി�ി�ണെമ�ം േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��തിന് അ��ല

�തികരണ��ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

കടലി� കാണാതായ മ��െ�ാഴിലാളിക�



*110.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, െ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) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  കടലി�  കാണാതായ മ��െ�ാഴിലാളികെള സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം വിധ�ി�ളള കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) തിര�ിലിന് േശഷ�ം കെ��ാനാവാ�വ�െട ബ����് ഏെത�ാം വിധ�ി�ളള

സഹായ�ളാണ് നിലവി� ന�കി വ��ത്; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കാണാതായവെര ക�പിടി�ാ�  എെത�ാം വിധ�ി�� അത�ാ�നിക ഉപകരണ��െട

സഹായേ�ാെട അേന�ഷണ�� നട�ിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത അേന�ഷണ�� ���മാ�ം ഫല�ദമാേണാ എ�് പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

കാലവ�ഷെ��തിയി�െ��വ�െട �നരധിവാസം

*111.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�് വ�ഷം ഉ�ായ കാലവ�ഷെ��തിയി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം വീട്

ന�െ��വ��ം വീട് വാസേയാഗ�മ�ാതായവ��ം �നരധിവാസം ന��വാ�  സ��ാരിന്

സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ാെര �നരധിവസി�ി�വാ�  വാസേയാഗ��ം പരി�ിതി�് അ�േയാജ��മായ �മി

കെ��ി അവ��് വീട്/�ാ�് നി��ി� ന�കണെമ�് മാ��നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത മാ��നി�േ�ശ�കാരം ആവശ�മായ �മി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി സ��ാ� �റേ�ാ�് �മി എ�ാ ജി�കളി�ം കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ

ജി�യി�ം എ� ഏ�� �മി കെ��ിെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) കവള�ാറയി�  ഉ��െപാ�ി എ�ാം ന�െ��് നിരാലംബരായവെര സമയബ�ിതമായി

�നരധിവസി�ി��തി�ം അവ��് വാസേയാഗ�മായ �മി കെ���തി�ം എെ��ി�ം വീ�

സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക ഉ�മന�ിനാ�� പ�തിക�



*112.�ീ.പി.െക. ശശി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) അറിവ് ആ��ി��തിേനാെടാ�ം ഓേരാ വിദ�ാ��ി�ം അവ�െട സ�ഗവാസനക�

പരിേപാഷി�ി��തി�ം ആേരാഗ�കരമായ സാ�ഹ�ബ�ം �ല���തിന്

�ാ�ി�ളളവരാ��തി�ം അ�േയാജ�മായ രീതിയിലാേണാ  'സഹിതം'  പ�തി

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട െെവയ�ിക�ം ��ംബപര�ം സാ�ഹിക�മായ ����  മന�ിലാ�ി

പരിഹരി�ാ�  േവ� ഇടെപട�  സാധ�മാ��  'െമ��  ടീ��' പരിപാടി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��കളി�  വടിെയ���ത് തട�െകാ�ളള ഉ�രവ് �റെ��വി� േശഷ�ം നിരവധി

അ��ാപക�  �േത�കി�് അ�  എ�ഡഡ് ��കളിെല അ��ാപക�  വിദ�ാ��ികെള

മാനസികമാ�ം ശാരീരികമാ�ം �തേമ�പി�� കാര�ം പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�ീെെ�മറി �� ശാ�ീകരണം

*113.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീെെ�മറി �� ശാ�ീകരണ�ിന് േവ�ി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീെെ�മറിയി�  േജാലി െച�� അ��ാപക��് സ��ാ�  ശ�ളേമാ മ�് ആ��ല��േളാ

ന�കാെത അ��ാപക ര�ാക�� സമിതി�െട �മലി�  ഉ�രവാദി�ം അടിേ���ി��ത്

�ീെെ�മറി ��ക�െട �ണനിലവാരെ� ബാധി�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�് വ�ഷം �ട��യായി േജാലി െച�� �ീെെ�മറി അ��ാപക��് ശ�ള�ം ആ��ല��ം

ന���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�േരഖക�െട പരിപാലനം

*114.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഒ� ത�േ��  നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇ�െകാ�് ല��മി�� േന�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �േരഖക�െട �ത�മായ പരിപാലന�ിനായി ലാ�ഡ് റിേ�ാ��സ് േമാഡെെണേസഷ� മിഷ�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് എ�ാ വിേ��കളിെല�ം �വിവര��  ഡിജിെെ�സ് െച�് ഓ�െെലനായി

ലഭ�മാ�ാനാ�ളള �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േരഖക�െട �ത�ത�ം ത���� ഒഴിവാ��തി�ം റീസ�േ� അനിവാര�മായതിനാ� ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�ളള ഡിജി�� സ�േ� എ� വിേ��കളി� ���ിയായി�െ��്

വ��മാ�േമാ?

സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�ക�െട നവീകരണ �വർ�ന��

*115.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സബ് രജി�ാ�  ഓഫീ�കളിെല �ലപരിമിതി�ം അഴിമതി�ം പരിഹാരം

��ി�് ഇവെയ ഐ.എസ്.ഒ. നിലവാരം ൈകവരി�ാ� �ാ�മാ�കെയ� ല��േ�ാെട ഈ

സ��ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസവന��  പരമാവധി കാര��മമാ�ം സമയബ�ിതമാ�ം ന���തിന് നട��

ആ�നികീകരണ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീ�ക�െട ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ����തിനായി വാടകെ��ിട�ളി�ം ��

വ�ഷ�ിേലെറ പഴ��ളള െക�ിട�ളി�ം �വ��ി�� സബ് രജി�ാ� ഓഫീ�ക��് പകരം

�തിയ െക�ിട�� നി��ി�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

കാഷ� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

*116.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

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

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

(എ) സം�ാനെ� ക�വ�ി വ�വസായം േനരി�� �ധാന �തിസ�ി േതാ��ി�െട

ലഭ�ത�റവാണ് എ�ത് പരിഗണി�് േതാ��ി ഇറ�മതി െച��തിന് �പീ�തമായ കാഷ�

േബാ�ഡിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;



(ബി) 2019� ��ത േബാ�ഡ് ഏെതാെ� വിേദശ രാജ��ളി� നി�ം േനരി�് േതാ��ി ഇറ�മതി

െച�; ട�ിന് എ�് വില െവ�ാണ് ഇത് ഇറ�മതി െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�ഡ് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സികളി� നി�ം കഴി� വ�ഷം േതാ��ി

സംഭരി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് വില�ാണ് സംഭരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ വ�ഷെ� ക�വ�ി സീസണി�  എ� ട�  ക�വ�ി ആഭ��ര മാ���ി�  നി�ം

സംഭരി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് വിലയി���ത്;

(ഇ) ക�വ�ി വിലനി��യ സമിതി ഇൗ വ�ഷം േതാ��ി�് കിേലാ�ാമിന് എ�യാണ് തറവില

നി�യി�ി�ളളത്;  ��ത വിലനിലവാരം ക�മാവ് ക�ഷക��ം വ�വസായ�ി�ം

അ�േയാജ�മായ ന�ായവിലയാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

േദശീയപാത വികസന�ി�� �മിേയെ���� നടപടി

*117.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത ആ�വരിയാ��തിന് േവ�ി�� െട��  നടപടിക�െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മിേയെ����മായി ബ�െ�� ന�പരിഹാര�ക�െട വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �മിേയെ���ലിെ� �ക�മായി ബ�െ�� സം�ാന വിഹിതം കള��മാ��്

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം േക� വിഹിതം ലഭ�മായി�േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േച��ല-കഴ��ം േദശീയ പാത�െട �മിേയെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� േറാഡ് നി��ാണം

*118.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� േറാഡ് നി��ാണ�ളി� ആ�നിക നി��ാണ

രീതിക� �േയാജനെ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േറാഡ് നി��ാണ�ളി�  ഏെതാെ� �തിയ രീതികളാണ് നട�ിലാ�കെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം �തിയ നി��ാണ രീതി ഉപേയാഗി�് സം�ാന�് ഏെത�ി�ം േറാഡ്



നി��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് �തിയ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

മാന�ലി� ആവശ�മായ മാ��� വ�േ���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ൈകവരി� േന�ം

*119.�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ��ഷ� കട��ി

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കെള അടി�ാന സൗകര� രംഗ�് േലാേകാ�രമാ�ക�ം ഒ�ം അ�ാദമിക രംഗെ�

കാര��മമായ ഇടെപട� വഴി ൈവ�ാനികരംഗ�് മിക� ൈകവരി�ക�ം െച��തി��

ഈ സ��ാരിെ� യ�ം യ�മായി മാറിയതിെന �ട��് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�  മ�്

സം�ാന�െള അേപ�ി�് ഏെറ ��ിെല�ി ഒ�ാം �ാനം കര�മാ�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) അ�ാദമിക മികവ് ൈകവരി�േ�ാ� എ�ാവെര�ം ഉ�േ����തിെ� ഭാഗമായി വ��ിപര�ം

��ംബപര�ം സാ�ഹ�പര�മായ കാരണ�ളാ�  പഠന�ി�  പി�ാ�ം നി���വെര�ടി

��പ�ിയിേലെ��ി��തിന് നട�ിവ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനം ൈകവരി� േന��ിെ� അംഗീകാരെമ�വ�ം േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട��

�ാ�് പ�തി സം�ാന�ിന് ലഭ�മായി�േ�ാ; പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണേമ� പരിേശാധന

*120.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണേമ� പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം

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

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ക�ാളി�ി ക�േ�ാ�  വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തി�ം ���ിക�

നട�േ�ാ��െ� ലാബ് െട�ക�  ഉ�െ�െട നട��തി�ം �മീകരണ��

ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് ���ിക� നട�േ�ാ� ക�ാളി�ി മാന��, ലേബാറ�റി മാന�� എ�ിവയിെല

വ�വ�ക�  ക�ശനമായി പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



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

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-02-2020

�േ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)].


