
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 ഏ�ി� 04, �ധ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി

റവന��ം ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി

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

കേ���മി ഒഴി�ി��

*661. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം കേ���ാരി� നി�് സ��ാ�
�മി ഒഴി�ിെ���തിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ലാ�് േബാ�ഡിെ� �മതലക� വ��മാ�േമാ;  ��ത �മതലക� ലാ�്
േബാ�ഡ് കാര��മമായി നി��ഹി��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതിയി�  നട�� മി��മി േക�കളി�  തീ���ാ��തിനായി
റവന� വ��് സ�ീകരി� നിയമാ��ത നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) താ��് ലാ�് േബാ��ക� �ന:സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; ലാ�് േബാ��കളി�
അവേശഷി�� േക�ക�  തീ��ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;  �മി കേ��ം തട��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ജാ�താ
��ാ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) കേ�����് ��് നി��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം കേ����
തട��തി�  ജാ�ത�റവ് കാ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�ം ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം എ�ചീ�് ആയി �മി
ഏെ���തിെ� വിവര�� അറിയി�േമാ?

മലബാ� �േദശെ� േദശീയപാത വികസനം

*662. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയപാത വികസന�ിനായി മലബാ�  �േദശ�് �ലം
ഏെ����തി�  ജന��  ഏെറ ആശ�യിലാെണ� വിവരം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയപാത�െട �തിയ അൈല�െമ�് അശാ�ീയമാെണ� ആേ�പം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) െകാ�ി െമേ�ാ�് �ലം ഏെ���േ�ാ� ന�പരിഹാരം ന�കിയ രീതിയി�
ന�പരിഹാരം ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  ജന��െട ആശ�ക�ം പരാതിക�ം അടിയ�രമായി
പരിഹരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�വ�ി െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി� സാ��ത

*663. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�വ�ി ഫാ�റിക�െട ആ�നികവ��രണേ�ാെടാ��� അനിവാര�മായ
യ�വ��രണം പര�രാഗത െതാഴിലാളിക�െട െതാഴി�  സാ��തകെള
എ�കാരം ബാധി�െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;
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(ബി) േതാ��ി �ാമം െതാഴിലവസര��  പരിമിതെ����െവ�ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം പരിഹാര നടപടിക�
സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ� പ�തികൾ

*664. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനായി േകരള
സം�ാന തീരേദശ വികസന േകാ��േറഷ�  (െക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി.)
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�-മാനവേശഷി വികസന�ിനായി
െക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി.  എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക�
ഏെ���ി�െ��ം അതി�  ഏെത�ാം �വ��ന��
���ിയാ�ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവയി� നബാ�ഡിെ� ധനസഹായം ലഭി�� പ�തിക� ഉ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘകാലമായി ���ീകരി�ാ� പ�തിക�െട നിലവി�� അവ�
വിലയി��ി അവ സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

സമയബ�ിതമായി െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി�ാ� നടപടി

*665. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ആ�സല�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക��് േവ�ി െപാ�മരാമ�് വ��് നി��ി�� െക�ിട��
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സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�ം നി��ാണ�ിെല �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തി�ം നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി�� �റ�് ൈവദ�തി കണ��ം മ�ം
ലഭി��തിെല കാലതാമസം �ലം ബ�െ�� വ��ക��് �ത�സമയ�്
െക�ിടം ൈകമാറാ� കഴിയാെത വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�  ഒ�
ഇല�ി��  വിഭാഗം �ടി �പീകരി��തിെന സംബ�ി�് സ��ാ�
ആേലാചി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സംേയാജിത മ��ബ�ന വികസന പ�തി

*666. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. രാജേഗാപാല� : 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��െഫഡിെ� കീഴി�� �ാഥമിക സഹകരണ
സംഘ�ളി�  അംഗ�ളായ മ��െ�ാഴിലാളിക��ായി സംേയാജിത
മ��ബ�ന വികസന പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം വാ�ാ സൗകര��ളാണ്
മ��െ�ാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ��ത്;

(സി) മ��േമഖലയിെല വനിതക��് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഇതി� �കാരം സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മ��െ�ാഴിലാളികെള ഇടനില�ാരി�  നി�ം കടബാധ�തയി�  നി�ം
ര�ി��തി�ം അവ�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം ഇ�രം വാ�ക�
വളെര സഹായകരമാ�ം എ�തിനാ� ഈ പ�തി ��ത� വ�ാപി�ി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി നട�� �വ��ന��

*667. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എ�. വിജയ� പി�
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,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ� ഭാഗമായി
െപാ�വിദ�ാലയ�െള ശാ�ീകരി�ാ�  സ��ാ�  നട�� തീ�
�മ��െട ഫലമായി സ��ാ�  ��കളി�  �േവശനം േനടിയ
വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�  കഴി� അ��യനവ�ഷം എ�
വ��നയാണ് ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ��ക�െട ഭൗതിക�ം അ�ാദമിക�മായ �വ��ന�� ��ത�
കാര��മമാ�ി അഭിമാനാ�ഹമായ ഈ േന�ം വ�� അ��യന വ�ഷ�ം
ൈകവരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണപരമായ മാ��� തിരി�റി�് ��ികെള
സ��ാ�  വിദ�ാലയ�ളി�  എ�ി��തി�� �വ��ന�ളി�
ജന�തിനിധിക�, ര�ിതാ��,അ��ാപക�, െപാ�ജന��  എ�ിവ�െട
പരി��� പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�ാ സംവിധാനം

*668. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��െ�ാഴിലാളിക��് �ര�ാ സംവിധാന�ം അപായ ��റിയി�ം
ന���തിനായി വികസി�ിെ��� നാവിക് എ� ഉപകരണം
മ��െ�ാഴിലാളിക��് വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഇതിനകം എ� േപ��്
��ത ഉപകരണം ന�കി;

(ബി) വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�  ഇവ നി��ി�് ന���തിന്
െക�േ�ാ�മായി എെ��ി�ം കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�  കടലി�  േപാ�േ�ാ�ം തിരിെക വ�േ�ാ�ം
യാന�ിെ��ം െതാഴിലാളിക�െട�ം വിവര�� േരഖെ���വാ� കഴി��
െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
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(ഡി) മൈറ�  ആം�ല�സ് നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ� േകാടി �പ�െട
അ�മതിയാണ് ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി െമ�െ����തിന് നടപടി

*669. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി െമ�െ����തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�ഭ�ണം �ണനിലവാരം �ല���തി�ം പ�തി നട�ാ��തി�
�മേ��ക�  ഉ�ാ��ിെ��് ഉറ�് വ���തി�ം ഏ�െ���ിയി��
സംവിധാനം എ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) രാജ��് ഏ��ം മിക� രീതിയി�  ഉ�ഭ�ണ പ�തി നട�ാ��
സം�ാന�് ഇതിനായി സ��ം ൈകയി� നി�് െചലവാ�� �ക �ധാന
അ��ാപക��് �ത�മായി മട�ി ലഭി��ിെ�� ��ം പരിഹരി�ാ�
നടപടിെയ��േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് കാേലാചിതമായ നിയമ േഭദഗതി

*670. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല ഭാഗ�ളി�ം സ��ാ� �മി അനധി�തമായി കേ���
എ� വാ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അനധി�ത കേ����  സമയബ�ിതമായി ഒഴി�ി��തിന്
സാധി�ാതി��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അനധി�ത കേ����  ഒഴി�ി��തിന്  1958െല �സംര�ണ നിയമ�ം
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ച���ം ഫല�ദമ�ാെയ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നിയമ�ി�ം
ച��ളി�ം കാേലാചിതമായ േഭദഗതി െകാ�വ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം റിേ�ാ��് െച� കേ��േക�ക�
േപാ�ം ഫല�ദമായി ഒഴി�ി��തിന് സാധി�ാ�
സാഹചര���ായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കേ���ാ��് ലഭി��തായി പറയെ��� രാ�ീയ പി�ബലം നിലവി��
നിയമ��  ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് വിഘാതമായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� മ���ഷി

*671. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, െ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) ഉ�നാട�  മ���ഷി വ�ാപി�ി��തിന് ധനസഹായ പ�തിക�
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�നാട�  മ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഫല�ദമായ പ�തിക�
ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട ഇ�വശ�ം മര�� വ�പിടി�ി��തി�� പ�തി

*672. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, എ�. ഷം��ീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വര���ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം ഉ�ാ�� ���� തട��തി�ം
വീഥിക�  പരി�ിതി സൗ�ദമാ��തി�ം മരാമ�് വ��് േസാഷ��
േഫാറ�ി വ��മായി േച��് �ധാന േറാ�ക�െട ഇ�വശ�ം മര��
വ�പിടി�ി��തി�� പ�തി ആവി�രി�് നട�ാ�� കാര�ം
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പരിഗണി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  തണ�  മര��  വ�പിടി�ി�� പ�തി എ�് �ത�
ആരംഭി�െമ�ം ഇത് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ��ി�ാ�
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാ�വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വ�േതാതി�  തണ�മര��  �റി�്
മാ��ത് തടയാ� ബ�െ��വ��് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

���ിക�െട നി�വഹണ�ിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

*673. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ �വ��ന�ിെല ആ��ണ പിഴ�ക�ം നട�ി�ിെല
േപാരാ�ക�ം �ലം പല െപാ�മരാമ�് പ�തിക�െട�ം നി�വഹണ�ി�
കാലതാമസ�ം അധിക െചല�ം ഉ�ാ��ത് സംബ�ി�് വിലയി���
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ��് തെ� െെപ�് െെല�ം െെവദ�തി േകബി�ക�ം
േപാ�ക�ം മാ�ി �ാപി�ാ� അനാവശ� സാ��ിക െചല�ം നി��ാണ
ന��ം ഒഴിവാ��തിന് കഴി�െമ� കാര�ം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ിൽ
േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) റവന�,  തേ�ശസ�യംഭരണം,  െക.എസ്.ഇ.ബി,  വാ��  അേതാറി�ി �ട�ിയ
വ��ക�മാ�� ഏേകാപന�ി�േശഷം നി��ാണ ���ിക�
ആരംഭി��തി�ം ഏേകാപനം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ�ി േമഖലയിെല ����

*674. �ീ.അ�� �കാശ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം

resource://app/res/html5.html

8 of 18 Tuesday 27 March 2018 10:41 AM



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

(എ) കാ��ിെ��ം ക�വ�ി വികസന േകാ��േറഷെ��ം കീഴി�� നാ�പത്
ഫാ�റിക�ം സ�കാര�േമഖലയി�� എ��േറാളം ഫാ�റിക�ം അട�്
കിട��ത് �ല�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാ�റ് ശതമാന�ം �ീ െതാഴിലാളിക� പണിെയ��� ഈ േമഖലയി�
െതാഴിലാളിക�  പ�ിണി �ലം ��ി��േ�ാ�ം ഫാ�റിക�  �റ��തി�ം
െതാഴിലാളിക��് ആശ�ാസം എ�ി��തി�ം സാധി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�വ�ി േമഖലയിെല ���� പരിഹരി��തിന് �ാപിതമായ കാഷ�
േബാ�ഡ് േതാ��ി സംഭരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിജയ�ദമായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ആ�ി�� രാജ��ളിെല സീസ� േനാ�ി േതാ��ി സംഭരി�വാ� കാഷ�
േബാ�ഡിെന സ�മാ�വാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��ത്?

�� പാഠ��ക��െട അ�ടി�ം വിതരണ�ം

*675. �ീ.��ഷ� കട��ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. ബാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  പാഠ��ക��  സമയബ�ിതമായി അ�ടി��തി�ം ��
�റ��തിന് ��പ് തെ� വിതരണ�ി�ം ഏ�െ���ിയ �മീകരണ��
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാഠ��ക��  അ�ടി�� ��ക�െട �വ��നം ��ത�
െമ�െ����തി�ം കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഹയ�  െസ��റിയി�  എ�ാ വിഷയ���ം മലയാള�ി�
പാഠ��ക�� ലഭ�മാ��തി�� �മ��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  എ�ാം �ാ�വെര സൗജന�മായി വിതരണം െച��
പാഠ��ക��  പ��ാം �ാ�വെര സൗജന�മാ�� കാര�ം
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പരിേശാധി�േമാ?

ആ�നിക സൗകര���ം ��ി��� മ��മാ���ക�

*676. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.ഉൈബ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം ഹാ�ബ�
എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ മ�� മാ���ക�  ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ന� മ����  �റ� വില�് ഈ മാ���ി�െട ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ �ല�ളിെല ��ി�ം െവടി�ം കാ���ി�ാ�  എെ��ാം
�മീകരണ�� ഏ�െ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ, തീരേദശ ൈഹേവ പ�തിക�

*677. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ,  തീരേദശ ൈഹേവ എ�ീ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�
സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ബജ�ി�  �ക എെ��ി�ം നീ�ിെവ�ി�േ�ാെയ�ം ഏത്
പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാണ് ഈ ൈഹേവക�  നി��ി��െത�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) മലേയാര ൈഹേവ�് േവ�ി നാ�്പാ�് നട�ിയ വിശദമായ പഠനറിേ�ാ��്
�കാരം ഈ ൈഹേവ ആെക എ� കിേലാമീ�റാെണ�ം ഇതിെ� മതി�്
െചലവ് എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തീരേദശ ൈഹേവ സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?
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രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ�

*678. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അടി�ാന സൗകര��ം അ�ാദമിക മിക�ം
വ��ി�ി�ാനായി രാ�ീയ ഉ�ത� ശി�ാ അഭിയാ� (�സ) നട�ാ�ി വ��
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�ം അതിനായി ലഭി�� സാ��ിക സഹായ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �സ ഫ�് ഉപേയാഗി�് സ��ാ�  േകാേള�കളി�  െക�ിട സൗകര�ം
ഉ�െ�െട�� അടി�ാന സൗകര���  വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��  കാല�ളി�  നി�് വ�ത��മായി പ�തി സമയബ�ിതമായി
���ിയാ�ാ� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലക�െട �വ��ന മികവിന് �സ ഫ�് ലഭ�മാേണാ;

(ഇ) വിവിധ സ�വകലാശാലക�െട �വ��ന മികവിന് സ��ാ� നട�ിവ��
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�

*679. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, പി.െക. ശശി
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാ�സ് ആ�് �ി�ജസ് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  ഓഫ് േകരള
ലിമി�ഡിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര�വികസനം ല��മാ�ി ��ത േകാ��േറഷ� ഏെത�ാം
തര�ി�� േജാലികളാണ് ഏെ���് നട�ാ�ി വ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത േകാ��േറഷ� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി ഏെ���
േമ��ാല��െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

*680. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് നട�ാ�� പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സംേയാജിത ഓ�െെല�  േപാ�വരവ് സംവിധാനം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ആയത് എ�ാ വിേ��കളിേല�ം വ�ാപി�ി�േമാ;

(സി) റവന� റി�വറി നടപടിക� ���മാ�ം ഓ�െെല� സംവിധാന�ിേല�്
മാറിയി�േ�ാ;

(ഡി) റവന� െറേ�ാ��സിെ� ഡിജിൈ�േസഷ�  നടപടിക�െട �േരാഗതി
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ-ഓഫീസ് പ�തി�െട വിവര��  െവളിെ���േമാ;  ഇ-ഓഫീസ്
�ംഖലയിേല�് പതിനാല് കള�േറ�കെള�ം ബ�ി�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട പഠന��ിയ

*681. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട പഠന��ിയ ലളിതമാ��തി�ം
അവെര സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�് െകാ�വ��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(ബി) ഇ�രം ��ിക�െട സാ�ഹ� പ�ാളി�ം േ�ാ�ാഹി�ി�െകാ�ം
ആശയവിനിമയം വ��ി�ി�െകാ�ം െപ�മാ�െെവകല�ം
�റ�െകാ�വരാ� സഹായകരമായ ഓ�ിസം പാ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പഠന ��ിയയി�  ��ികെള പെ���ി��തിന് ആവശ�മായ പരിശീലനം
അധ�ാപ��് ന��വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം
സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഓ�ിസം ബാധി� ��ിക�െട മാതാപിതാ���ായി കൗ�സിലിംഗ്,
പരിശീലനം �തലായവ ന���തിന് എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇ�രം
ഓ�ിസം െസ��കളി� ഏ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത
പ�തി�ായി  2018-19  ബജ�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് നി��ാണ ���ിക�െട സമയബ�ിത ���ീകരണം

*682. �ീ.ആ�ണി േജാ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നി��ാണ ���ിക�  ��മ� രീതിയി�
സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നി��ാണ �മതല�� ഉേദ�ാഗ�െര പ�തി���ീകരണം വെര
��ത �മതലയി� നിലനി����െകാ�്അവ� െച�� �വ��ികളി�
��ത� ഉ�രവാദി�ം ഉ�ാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട ഉ�രവാദി�മി�ാ� �ലം പ�തി നട�ി�ി�
സാ��ിക ന���ായാ�  അവരി�  നി�് ന�ം ഇൗടാ��തിന്
നിലവി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി�രാഹിത�ം െകാ��ാ�� ന�ം ഇൗടാ��തിന് ഫല�ദമായ
�ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����തിെന�റി�് സ��ാ�
ആേലാചി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

resource://app/res/html5.html

13 of 18 Tuesday 27 March 2018 10:41 AM



മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ജിവിതനിലവാരം ഉയ���തി�� പ�തിക�

*683. �ീ.സി.മ��ി
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, എ�. ഷം��ീ� : 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 ഭൗതിക സാഹചര���ം ജിവിതനിലവാര�ം
ഉയ���തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ാ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മ��െ�ാഴിലാളിക��് നിലവി�ളള ആ��ല��� വ��ി�ി�് ന�കാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തീരേദശപാത നിർ�ാണം

*684. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എം. വി�െസ�്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം
രജിേ�ഷ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ��ാ�  �ത�  കാസ�േഗാഡ് ����  വെര��
തീരേദശപാത�െട അൈല�െമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  �മി ലഭ�മായ �ല�ളി�  ജി�ാടി�ാന�ി�  ഡി.പി.ആ�.
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) �മി ലഭ�മാ�ാ� �ല�ളി�  ആയത് ഏെ����തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  എ� െഹ��  �ലം ഏെ��േ��ിവ�ം;
അറിയി�േമാ;

(ഡി) കി�ബിയി� നി�ം ഈ പ�തി�് ഇതിനകം എ� �ക അ�വദി�െവ�ം
എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േറാഡ് സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ� എെ��ി�ം �േത�ക
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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വിദ�ാ��ിക��ായി ��് േപ�ണ� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*685. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, സി.���
,, എം. �േകഷ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക��ായി ��്
േപ�ണ� അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഏത് �ാസ് വെര പഠി�� വിദ�ാ��ികെളയാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം അതി��കാരം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്
ലഭി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�  നട�ാ�ി വ� ��ത പ�തി സ��ാ�
ഏെ���് കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി നട�് സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ബജ�ി�
വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�െട കാര��മത

*686. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ��് നട�ിലാ�ിവ�� നയ��െട ഫലമായി അഭ��വിദ�രായ
െതാഴി�രഹിത�െട എ�ം വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� സം�ാന�്
െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി�െട കാര��മത ഉറ�വ�േ��തിെ�
ആവശ�കത ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െതാഴിലധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം
ശാ�ീയമായി �ന:സംഘടി�ി��തി�ം ദീ�ഘവീ�ണേ�ാെട��
പ�തിക� ആ��ണം െച��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
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വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �� വിദ�ാഭ�ാസതലം �ത�േ� പഠനേ�ാെടാ�ം അഭി�ചി�� െതാഴി�
പരിശീലന�ം ഒ�മി�് െകാ�േപാ��തിനാവശ�മായ പ�ാ�ല
സൗകര��� അതത് ��കളി� തെ� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�് അറിയി�േമാ?

ഡിജി�� പാഠ��കം

*687. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.പി.സജീ��
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വലി��� പാഠ��ക��  ദിന�ം �ളി�  െകാ�് േപാ��ത് �ലം
��ിക���ാ�� ആേരാഗ� ���� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇതിന് പരിഹാരെമ� നിലയി� ഡിജി�� പാഠ��കം എ� സംവിധാനം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

മ��സ��ിെ� സംര�ണം

*688. �ീ.ബി.സത��
,, െജയിംസ് മാത�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് മ��ബ�ന�ം
ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിം�ം ക�വ�ി വ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ി�ം മ�� ഉ�ാദന�ം േ�ാ�ം
വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�വ��ത്;

(ബി) സ�ാഭാവിക മ���ജനന �ല�ളി�  സംര�ിത േമഖലക�
�ാപി��തി�ം നിയമവി��മായ മ��ബ�നം തട��തി�ം
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(സി) മ��സ��ിെ� സംര�ണ�ിനായി േ��് ഫിഷറീസ് റിേസാ�സ്
മാേന� െമ�് െസാൈസ�ി  (FIRMA)  നട�� വിവിധ ഗേവഷണ
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  ഫിഷറീസ് മാേന� െമ�് കൗ�സി�ക�െട �വ��നം
��ത� െമ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െറയി�േവ വികസന�ി�� നടപടിക�

*689. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.െക. ശശി
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് െപാ�മരാമ�ം രജിേ�ഷ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െറയി�േവ വികസന�ിന് തിരി�ടിയാ�� തര�ി� േക�
ബജ�് വിഹിതം ഏകപ�ീയമായി െവ�ി�റ�ക�ം സം�ാനം ����ി
ആവശ�െ�� പ�തിക�ം �തിയ െ�യി�ക�ം പാതക�ം െട�മിന�ക�ം
അ�വദി�ാതിരി�ക�ം െച�� െറയി�േവ�െട പ�പാതപരമായ
നടപടിക� തി���തിനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� െറയി�േവ
യാ�ാസൗകര���  വ��ി�ി��തി�ം േ�ഷ�ക�,�ാ�്,സി��
എ�ിവ�െട നവീകരണ�ി�മായി അ�വദി� ���ിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െറയി�േവ വികസന പ�തിക��് െചലവാ�� �ക�െട അ�പത്
ശതമാനം സം�ാന സ��ാ�  വഹി�െമ�് ഉറ�െകാ��ി�ം
െറയി�േവ�ം േക�സ��ാ�ം അവഗണന കാ��ത് തി���തി�ളള
ശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�മി പതിവ് ച��ളി� േഭദഗതി

*690. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് റവന��ം
ഭവനനി��ാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 1964-െല �മി പതിവ് ച��ളി� േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�യം ലഭി��തിന് വ�മാനപരിധി ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈകവശ�ിലി�ാ� �മി പതി�കി�� സംഗതിയി�  ൈകമാ��ി�ളള
കാലപരിധി �റ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�യ�മിയി� �ഷി�ാ� വ�പിടി�ി�� മര��െട അവകാശം �ഷി�ാ��്
തെ� ലഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

26-03-2018

�േ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)].
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