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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 14, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി

റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി

�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി

േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*391 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നിലവിൽ എെ��ാം
സംവിധാന�ളാ�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�ൽ �കാര�ളള
വ�വ�കൾ പാലി��െവ�് ഉറ�് വ��ി �ണനിലവാര പരിേശാധനാ
സംവിധാനം ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ണനിലവാര വ�വ�ക�െട വിശദാംശം ദർഘാസ് േരഖകളിൽ ഉൾെ���വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

*392 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� �റിസം നയ�ിൽ കാലാ��തമായ എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്
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ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി �േഖന �തിയ �റിസം െഡ�ിേനഷ�കൾ
�പീകരി�ാൻ സാധി�ംവിധം കർ�പ�തി ആവി�രി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

റവന� ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ

*393 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ ജനകീയമാ��തിെ�
ഭാഗമായി റവന� ഇൻഫർേമഷൻ ബ�േറാ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �മി സംബ�മായ ഉ�ര�ക�ം നിയമ േഭദഗതിക�ം വളെര േവഗ�ിൽ
െപാ�ജന��െട അറിവിേലെ��ി��തിന് ��ത ബ�േറാ
സഹായകരമാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റവന� വ��ിെ� �വർ�നം ��തൽ കാര��മ�ം �താര��മാ��തിന്
ആർ.ഐ.ബി.-�െട �വർ�നം സഹായകരമാ�െമ�് കണ�ാ�െ���േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശ ൈഹേവ നിർ�ാണം

*394 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർദി� തീരേദശ ൈഹേവ വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �മി�ം വീ�ം
ന�െ���വർ�ായി തീരേദശ േമഖല�െട �േത�കത കണ�ിെല��് �േത�ക
�നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തീരേദശ ൈഹേവ�െട അൈലൻെമ�് അ�ിമമായി�േ�ാ; �മി ഏെ���ലിനായി
കിഫ്ബി സാ��ിക അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ��ത േറാഡ്
നിർ�ാണ�ി�� �വർ�ന�ൾ ത�രിതെ���ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എം.സി. േറാഡ് വികസനം

*395 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
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�ീ. എം. എം. മണി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഖ� �ധാന പാതയായ എം.സി. േറാഡ് നാ�വരിയാ�ാൻ
ഭരണാ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; ��ത േറാ�വികസന പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ.
ത�ാറായി�േ�ാ; പ�തി�ായി എ� �ക േവ�ിവ�െമ�ാണ്
കണ�ാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എം.സി. േറാഡിന് സമാ�രമായി തി�വന��രം-അ�മാലി �ീൻഫീൽഡ് പാത�്
േക� സർ�ാർ അംഗീകാരം നൽകിയി�േ�ാ; ഈ പാത�െട അൈലൻെമ�്
നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം-അ�മാലി �ീൻ ഫീൽഡ് പാത ഭാരത്  മാല പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം ഉ�േകാടി

*396 �ീമതി � �തിഭ 
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഉ�രവാദി� വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ െെകവരി� േന��ൾ�്
അംഗീകാരെമ� നിലയിൽ ഉ�രവാദി� �റിസം ഉ�േകാടി�െട ആദ�
േവദിയാ�വാൻ സം�ാന�ിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ ഉ�രവാദി� �റിസം �വർ�ന�ൾ
വി�ലീകരി��തിന് ��ത ഉ�േകാടി സഹായകരമാ�െമ�്
�തീ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ാ�ിവ�� �ീ�്, െപ�ർ എ�ീ
പ�തികൾ േലാക ��യാകർഷി�ി�േ�ാ; ��ത പ�തികളി�െട
െെകവരി�ാൻ കഴി� േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സവാരി ഓൺ ൈലൻ വാഹന സർവീസ്

*397 �ീ. എ�്. സലാം
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചില േക��ൾ െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിലി�� അവകാശം
ഹനി�� തര�ിൽ ഇടെപ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന്
അ�േയാജ�മായ സാഹചര�ം ��ി��േതാെടാ�ം അസംഘടിത
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േമഖലയി�ൾെ�െട�� െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാൻ
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ േ�മനിധി േബാർ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമാേ�ാർ വാഹന െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡ് ആരംഭി� േകരള സവാരി ഓൺ
ൈലൻ വാഹന സർവീസ് വിശ�ാസ�ത�� ഓൺ ൈലൻ േസവനദാതാെവ�
നിലയിൽ വളർ�ിെയ��ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളിക�െട�ം യാ��ാ�െട�ം താ�ര�ം പരിഗണി�് േകരള സവാരി
പ�തി സം�ാനെമാ�ാെക വ�ാപി�ി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

*398 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികൾ അട��� വിേനാദസ�ാരികൾ ��ി മരി��
സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട
കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�മാലി മ�� േജ�ാതിസ് െസൻ�ൽ �ളിൽ നി�ം മാ�ള�്
വിേനാദസ�ാര�ിെന�ിയ ��ികൾ ��ിമരി� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൻപ് നിരവധി അപകട�ൾ നട� �ല�ളിൽ വ��മായ അപകട
��റിയി�കൾ ഇ�ാ�താണ് ഇ�ര�ി�� സംഭവ�ൾ ആവർ�ി��ത്
എ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം അപകട�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാർ �ിൽസ് എ�ലൻസ് നട�� �വർ�ന�ൾ

*399 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ��ിെ� ഇതര ഭാഗ�ളിെല�ം ആേഗാളതല�ിെല�ം മിക�
െതാഴിലവസര�ൾ കര�മാ��തിന് സം�ാന ൈന�ണ� വികസന മിഷൻ
നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) വിേദശ െതാഴിൽ സാധ�ത വികസി�ി��തി�ം നഴ് സിംഗ് േമഖലയിൽ
ൈന�ണ� വികസന�ിനാ�ം ഇം�ീഷ് ഭാഷ പരിശീലന�ിനാ�ം േകരള
അ�ാദമി േഫാർ �ിൽസ് എെ�ലൻസ് നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ വ�ി�െ�ടാതിരി�ാ�� സാഹചര�ം ഒ���തിന് ഉ�ത
നിലവാര�ി�� െതാഴിൽ പരിശീലന �ാപന�ൾ�് െകയ്സ്
അെ�ഡിേ�ഷൻ നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈഹെടക് �ൾ പ�തി

*400 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹെടക് �ൾ പ�തി ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി
���ാറായിര�ിലധികം ലാപ് േടാപ് ക����കൾ ഈ അ��യന വർഷം തെ�
ലഭ�മാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈഹെടക് �ൾ പ�തി �കാരം ഉപകരണ�ൾ നൽ��േതാെടാ�ം അവ�െട
ഫല�ദമായ വിനിേയാഗ�ം കാര��മമായ പരിപാലന�ം ഉറ�വ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല ആ�നികീകരി��തി�ം ഇൻഫർേമഷൻ ആൻഡ്
ക��ണിേ�ഷൻസ് െടക് േനാളജിയധി�ിതമാ��തി�ം േകരള ഇൻ�ാ�ക്ചർ
ആൻഡ് െടക് േനാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ നട�� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �കടന മികവ് �ചിക

*401 �ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� വിദ�ാഭ�ാസ മ�ാലയം �സി�ീകരി�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ�
�കടന മികവ് �ചികയിൽ (െപർേഫാമൻസ് േ�ഡിംഗ് ഇൻഡ�് ) 2017-18 �തൽ
നാളി�വെര സം�ാന�ിന് നിര�രമായി മികവ് �ലർ�ാനായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ചികയിെല നിലവാര നിർ�യ�ിനായി പരിഗണി�� എ�ാ
േമഖലകളി�ം മികവ് �ലർ�ാനായി�േ�ാ; ��ത േന�ം അംഗീകരി�ാൻ
ൈവ�ഖ��� ചില േക��ൾ സം�ാനം ര�ാം നിരയിലാെണ�
െത�ി�ാരണാജനകമായ വാർ� ��ി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പാർശ�വൽ�രണമി�ാെത എ�ാവർ�ം മിക� വിദ�ാഭ�ാസെമ� സം�ാന
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ല��ം �ർ�തയിെല��െവ�തിന് േക� സർ�ാർ �റെ��വി� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപ�ത �ചിക ഉേപാത്ബലകമാ��േ�ാ; ഈ ല���ാ�ി�ായി സം�ാനം
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ േ�ഡിംഗ് സംവിധാനം

*402 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ േ�ഡിംഗ് സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിംഗ് കണ�ാ��തി�� മാനദ��ൾ, േയാഗ�തകൾ എ�ിവ
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏത് ഏജൻസി �േഖനയാണ് േ�ഡിംഗ് �ർ�ിയാ�ാൻ നി�യി�ിരി��ത്;
��ത ഏജൻസി�െട �ൻപരിചയം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ േ�ഡിംഗ് ഏർെ����തിൽ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്, അൺ
എയ്ഡഡ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ൾ ഉൾെ��െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാകിരണം പ�തി

*403 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിൽ കഴി� ആറ് വർഷെ�
�വർ�ന ഫലമായി ൈകവരി� േന��ിെ� അടി�ാന�ിൽ അൺ എയ്ഡഡ്,
സ�കാര� വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�ം ഇതര സിലബസ് വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�ം
വിദ�ാർ�ികെള െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് ആകർഷി�ാനായി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േന�ം �ട��തിന് അ�ാദമിക മികവ് േലാേകാ�രമാ�കെയ�
ല��േ�ാെട വിദ�ാകിരണം പ�തിയി�െട നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാലഘ��ിന് അ��തമായ മിക� അ��ാപന�ിനായി അ��ാപക�െട േശഷി
വികസന�ിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം �താര�മാ�ാൻ നടപടി

*404 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
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�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം �താര��ം
കാര��മമാ��തിനായി വിേ�ജ് തല ജനകീയ സമിതികൾ എ�േ�ാളം
സഹായകരമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ, താ��് തല വികസന സമിതിക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
റവന� വ��മായി ബ�െ�� പരാതികൾ പരിഹരി��തിന് ഇവ എ�േ�ാളം
ഫല�ദമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ന വില വർ�നവ് �ലം �യാസം അ�ഭവി�� ഓേ�ാറി�, ടാ�ി ൈ�വർമാെര
സഹായി�ാൻ നടപടി

*405 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ�ന വില വർ�നവ് �ലം �യാസം അ�ഭവി�� ഓേ�ാറി�, ടാ�ി
ൈ�വർമാെര സഹായി��തിന് ഈ സ  ർ�ാ  ർ എെ��ി�ം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന ബജ�ിൽ െപേ�ാളി�ം ഡീസലി�ം ര�് �പ െസസ് ഏർെ���ിയത്
ഓേ�ാറി�, ടാ�ി ൈ�വർമാെര എ�കാരം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ന വില �തി�യ�� സാഹചര��ിൽ െപേ�ാൾ, ഡീസൽ വാഹന�ൾ�്
പകരം ഇല�ിക് വാഹന�ൾ വാ��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
ഓേ�ാറി�, ടാ�ി െതാഴിലാളികൾ�ായി അ�വദി�ിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*406 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ വർഷം െസ�ംബേറാ��ടി �വർ�നസ�മാ�� തര�ിൽ വിഴി�ം
�റ�ഖ നിർ�ാണം ത�രിതഗതിയിൽ നട��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖേ��� െറയിൽ കണ�ിവി�ി േ�ാജ�ിന് േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;
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(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �ലം െതാഴിൽ ന�െ���വെര ഉപജീവന ആഘാത
നിർ�യ സമിതി റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �നരധിവസി�ി�ാനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖം നൽകാനിട�� സാ��ികാവസര�ൾ
വിനിേയാഗി��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ
ഏർെ����തി�ം മാനവേശഷി വികസന�ി�ം പ�തി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണ രീതി നവീകരി��തി�� പ�തി

*407 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�� േറാ�ക�െട ൈദർഘ�ം
എ�െയ�് സം�ാന പാത, �ധാന ജി�ാപാത എ�ിവ തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാ�കൾ തകരാറ് �ടാെത പരിപാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ���തിനായി
ബാധ�താകാലയളവ് കഴി�ി�� േറാ�കൾ�് റ�ിംഗ് കരാർ നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ നിലവിൽ ഇ�വഴി എ� കിേലാമീ�ർ േറാ�ക�െട �ത�മായ പരിപാലനം
ഉറ�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിതീ�മഴേയ�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാനേ��ം അതിജീവി�� തര�ിൽ
സം�ാനെ� േറാ�നിർ�ാണ രീതി നവീകരി��തിനായി പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കെള സംബ�ി�� െപാ�ജന��െട പരാതികൾ��
പരിഹാര സംവിധാനം കാര��മമായി �വർ�ി��േ�ാ; അ����ണിക�െട
�േരാഗതി വിലയി��ാൻ ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിന് നടപടി

*408 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാ    ൈ�മറി ��കളി �ം �ീ ൈ�മറി   �ാ�കൾ
�വർ�ി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ആയത് എ�ാ ��കളി�ം �ട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക�െട ശാരീരിക, മാനസിക വളർ��് സഹായകരമായ എെ��ാം
�മീകരണ�ളാണ് ��ത വിദ�ാലയ�ളിൽ ഏർെ���ിയിരി��ത്;
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശ േമഖലയിെല വിേനാദസ�ാര േക���െട നവീകരണം

*409 �ീ സി എ�് ���
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര, വിേദശ വിേനാദസ�ാരികൾ െപാ�െവ
അംഗീകരി�ി�� വിവിധ ബീ�ക�െട നവീകരണ�ിന് നട�� �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തീരേദശ േമഖലയിെല വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�് ��തൽ സ�ാരികെള
ആകർഷി��തിനായി അടി�ാനസൗകര� വികസനമട�ം നട�ിയി��
�വർ�ന��െട ഫലമായി വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ിൽ
വർ�ന��ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാവളം ബീ�ിെ� സമ� വികസന�ിനായി പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

*410 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2020-െല േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെല നിർേദശ �കാരം ഒ�ാം �ാസിൽ
േച��തിന് ആറ് വയ�് നിർബ�മാ�ണെമ�് േക� സർ�ാർ
അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ നിർേദശം സം�ാന�് നട�ിലാ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
ആയത് നട�ിലാ��തിൽ എെ��ി�ം �ാേയാഗിക ��ി��ക�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�കാരം �ീ  ൈ�മറി തല�ിൽ എെ��ാം മാ��ളാണ്
നിർേദശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

വ�ത�� വ��കെള സംേയാജി�ി�� �റിസം പ�തി

*411 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
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�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിേ�തായ വികസന സാധ�ത �റിസം രംഗ�്
�േയാജനെ����തിനായി വ�ത�� വ��കെള സംേയാജി�ി�് പ�തി
�പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീർ�ാടന �റിസ�ിന് എെ�ാെ� സാധ�തകളാണ് സം�ാന��െത�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള സവാരി പ�തി

*412 �ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മിതമായ നിര�ിൽ �ര�ിതമായ യാ�ാ സൗകര�ം
ഊർ�ിതെ����തി�ം െതാഴിലാളികൾ�് വ�മാനം ഉറ�ാ��തി�മായി
ഈ സർ�ാർ ആരംഭി� േകരള സവാരി പ�തി സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഓൺൈലൻ ടാ�ി പ�തി സം�ാനെ� എ�ാ നഗര�ളി�ം
നട�ാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഒരാൾ�് മാ�ം യാ� െച�ാ�� തര�ിൽ ൈബ�് ടാ�ികൾ എ� ആശയം
േകരള സവാരിയി�െട നട�ിലാ��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കൾ ��തൽ ജേനാപകാര�ദമാ�ാൻ നടപടി

*413 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട �വർ�നം ��തൽ
ജേനാപകാര�ദമാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിൽ ഉൾെ�െട ഉേദ�ാഗാർ�ികെള എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�്
വഴി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��െള േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാൻ നടപടി

*414 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
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�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��െള േലാക നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരികൾ �ഷണം െച�െ���ിെ��് ഉറ�് വ��ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാരികൾ�് മാത�കാപരമായ െപ�മാ�ം ലഭി��െവ�്
ഉറ�വ��ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓേ�ാറി�ാ െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�െട��വർ�് പരിശീലനം നൽകി
വിേനാദസ�ാര �ചാരകരാ�ാൻ �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി
�ാവർ�ികമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ നവീകരി��തി�� �വർ�ന�ൾ

*415 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി െദലീമ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ ��തൽ സ�ാരികെള
ആകർഷി��തിന് �തിയ �റിസം ഉ���ൾ ആവി�രി��തിെ� ഭാഗമായി
െകാ�ി ഉൾെ�െട�ളള �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��െള ബ�ി�ി�െകാ�്
േകാവളം-േഗാവ �യിസ് ക�ൽ യാ� ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റാ�ിംഗി�ം കയാ�ിംഗി�ം സാധ�ത�ളള നദികെള േകാർ�ിണ�ി സാഹസിക
വിേനാദസ�ാര ഇടനാഴി �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) േലാക �റിസം േമഖലയിെല മാ��ൾ ��മായി നിരീ�ി�് �തിയ
അഭി�ചികൾ���തമായി സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ
നവീകരി��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ �േരാഗതി

*416 �ീ വി േജായി
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ െക ആൻസലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�,
�രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ചര�നീ�ം �ഗമമാ��തി�ം
ഗതാഗത സൗകര��ൾ വി�ലീകരി��തി�ം ല��മി�് സർ�ാർ ആരംഭി�ി��
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വിവിധ �വർ�ന��െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ�ായി �മി വി�നൽകിയി�� ജന�ൾ�്
ഉപകാര�ദമാ�� തര�ിൽ എെ�ാെ� �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� െതാഴിൽ െെന�ണ� പരിശീലന�ിനാ��
ക��ണി�ി �ിൽ പാർ�ിെ� നിർ�ാണ�ിെല �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണികൾ യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി

*417 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അശാ�ീയ നിർ�ാണ�ം പരിപാലന വീ��ം �ലം സം�ാനെ� മി�േറാ�ക�ം
സ�ാരേയാഗ�മ�ാെത േശാച�ാവ�യിലാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജല അേതാറി�ി  ൈപ�കൾ �ാപി��തി�ം േകബി�കൾ�് േവ�ി േറാ�കൾ
െവ�ി�റി��തി�ം ��ായി ബ�െ�� വ��ക�െട ഏേകാപനം
ഉ�ാ�ണെമ�� നിർേദശം നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) അ����ണികൾ യഥാസമയം �ർ�ിയാ�ി േറാ�ക�െട േശാച�ാവ�
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട �വർ�ന�മായി ബ�െ��് റവന� വ��ിെ�
�മതലകൾ

*418 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധി�െട �വർ�ന�മായി ബ�െ��് റവന�
വ��ിെ� �മതലകൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�െട അനർഹർ�് �ക േനടിെ�ാ��ാൻ
റവന� വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ ��നി�െവ� ആേരാപണ�ിേ�ൽ പരിേശാധന
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ പരിേശാധനയിെല �ധാനെ�� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?



13 of 13

െമഡി�ൽ വാല� �റിസം

*419 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ വി ശശി
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ�, െമഡി�ൽ വാല� �റിസം ഹ�ാ�ി മാ��തിന് ആേരാഗ�,
വിേനാദസ�ാര വ��കൾ േയാജി�് �വർ�ിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�ര േസവന രംഗ�് മിക� നിലയിൽ �വർ�ി�� �ാപന��െട
േ�ണിെയ സം�ാന�ിെ� മിക� �റിസം േ�ാഡ�ായി അവതരി�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�, സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാ��ടി സർ�ാർ അധീനതയി�� െ�ഷ�ാലി�ി
ആ�പ�ികളി�ം െമഡി�ൽ േകാള�കളി�ം െമഡി�ൽ �റിസം േ�ാജ�കൾ
ആരംഭി��തി�� സാധ�തകൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ആ�പ�ികൾ െമഡി�ൽ വാല� �റിസം േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ��തിന്
നിബ�നകൾ നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ?

റവന� വ��ിൽ ��ാം �� ദിന കർ� പരിപാടി

*420 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാരിെ� ��ാം �റ് ദിന കർ� പരിപാടി�െട ഭാഗമായി റവന�
വ��് �റ് ദിനം ഇ��റ് പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ാം �റ് ദിന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി റവന� വ��ിന് കീഴിൽ എ� െതാഴിൽ
ദിന�ൾ ��ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �ധാന �വർ�ന�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 മാർ�് 5, ഞായർ
എ എം ബഷീർ ,

െസ��റി

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


