
1 of 13

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൈല 20, �ധൻ

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� വ��് മ�ി

വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിെല സ�കാര� പ�ാളി�ം

*391 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദ സ�ാര  േമഖലയിൽ സ�കാര� പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാൻ
എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര േമഖലയിൽ സ�കാര� നിേ�പം നട��വർ�് വ�വസായ
േമഖലയിെല സ�കാര� നിേ�പകർ�് നൽ��ത് േപാെല�� എെ��ാം
സഹായ��ം ആ��ല���മാണ് നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴിൽ രംഗ�് �ീകൾെ�തിെര�� �ഷണം തടയാൻ നടപടി

*392 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിൽ രംഗ�് �ീകൾെ�തിെര�� �ഷണം �റ�െകാ�്
വ��തിനായി െതാഴിൽ വ��് ഏർെ���ിയ പരി�ാര�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ�ാര��ിൽ എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിെ� �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴിൽ നിയമ��ം മ�് പരിഹാര മാർ���ം സംബ�ി�് സാധാരണ�ാരായ
�ീ െതാഴിലാളികൾ�് സഹായകരമായ രീതിയിൽ അവേബാധം നട�ാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*393 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ�� െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െതാഴിലി�ാ��െട നിര�് േദശീയ ശരാശരി�മായി താരതമ�ം
െച�ി�േ�ാ; േകാവിഡ് 19-െ� പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴിലി�ാ�
അതി��മായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

*394 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2009 -െല വിദ�ാഭ�ാസ അവകാശ നിയമം നട�ിലാ���മായി
ബ�െ��് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ വ�േ�� പരി�ാര�െള�റി�്
പഠി�ാൻ നിേയാഗി� ഖാദർ ക�ി�ി�െട �വർ�നം ആരംഭി�ത് എ�്
�തലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ി�ി�െട ഒ�ാമത് റിേ�ാർ�ിെല ശിപാർശകൾ എെ��ാമായി��;
റിേ�ാർ�ിെല നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ�ിേയാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) റിേ�ാർ�ിെ� ര�ാം ഭാഗം എ�േ��് സമർ�ി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;
ക�ി�ി�െട �വർ�നം ആരംഭി�് നാലര വർഷം കഴി�ി�ം റിേ�ാർ�്
നൽകാ�തിെ� കാരണം എെ��് അറിയി�േമാ; എ��ം േവഗം റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ാൻ ആവശ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാകിരണം മിഷൻ

*395 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
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�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്
ൈകവരി� േന��ൾ ��തൽ �േ�ാ�് െകാ� േപാ��തിന് വിദ�ാകിരണം മിഷൻ
�േഖന നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് �റെമ അ�ാദമിക മികവിനാ��
�വർ�ന��ം മിഷെ� ഭാഗമായി നട��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� സ�ഹെ� നവീ�ത െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��മായി ബ�ി�ി�്
ഫല�ദമായ ജനകീയ ഇടെപടൽ ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാർ��ൾ
അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദ സ�ാര രംഗ�് നിേ�പ സബ്സിഡി

*396 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�വസായ സംരംഭകർ�് ലഭി�� ആ��ല��ൾ വിേനാദ
സ�ാര േമഖലയിെല സംരംഭകർ�് ലഭി��ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേനാദ സ�ാര രംഗെ� നിേ�പ സബ്സിഡി കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് �റിസം ഫിനാൻസ് േകാർ�േറഷെ� ശാഖ �ാപി�ാൻ േക�
സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈപ�ക �റിസം പ�തി

*397 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആഭ��ര, വിേദശ സ�ാരികൾ�് സം�ാന�ിെ� �ശ� ചാ�തേയാെടാ�ം
ൈപ�ക�ം പാര�ര��ം അ�ഭവേവദ�മാ�ി വിേനാദ സ�ാരം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ആവി�രി� ൈപ�ക �റിസം പ�തിെയ �റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമീപ ജി�കളിെല സാം�ാരിക, ൈപ�ക േക��െള ��ിയിണ�ിെ�ാ��
തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഗതകാല വാണിജ� �താപ�ിെ� േക��ളായി�� �സിരിസ്, ആല�ഴ
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എ�ിവിട�ളിെല ൈപ�ക വിേനാദ സ�ാര വികസന പരിപാടി�െട നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ?

റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ�രണം

*398 �ീ വി ശശി
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�ജന��മായി ഏ��ം ��തൽ സ�ർ�ം �ലർ�� വ�െ�� നിലയിൽ
റവന� വ��ിന് ലഭി�� അേപ�ക�ം പരാതിക�ം സമയബ�ിതമായി
തീർ�ാേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ഓഫീ�കളിൽ പല കാരണ�ളാൽ തീർ�ാ�ാെത കിട�� ഫയ�കൾ
അടിയ�രമായി തീർ�് ക�ി�വാൻ േവ�ി ആരംഭി� ഫയൽ അദാല�്
പരിപാടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ലാൻഡ് ൈ�ബ�ണ�കൾ ഉൾെ�െട�ളള ഓഫീ�കളിൽ
ദീർഘകാലമായി തീർ�ാകാെത കിട�� േക�കൾ അടിയ�രമായി
തീർ�ാ��തിന് �േത�ക അദാല�കൾ നടേ�� സാഹചര�ം പരിേശാധന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ��ിെല ഫയ�ക�ം അേപ�ക�ം യഥാസമയം തീർ�ാ��തിന് റവന�
െസ�േ�റിയ�ിെ� �വർ�നം സഹായകരമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) റവന� വ��ിെ� ആ�നികവ�രണേ�ാെട ഫയ�കളിൻേമൽ �താര��ം
നീതി�ർ�ക�മായ തീ�മാന�ൾ േവഗ�ിൽ ൈകെ�ാ��തിന്
കഴി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡിന് ��തൽ പ�തികൾ

*399 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ഭവന നിർ�ാണ േബാർഡ് വഴി
എ� േ�ാജ�കൾ നട�ാ�ിയി�െ��ം േബാർഡിന് എ� �പ ബജ�്
വിഹിതമായി നൽകിയി�െ��ം ഇതിൽ എ� �പ െചലവഴി�ി�െ����
വിശദാംശം ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ നൽ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട�ം െപൻഷൻകാ�െട�ം ആ��ല��ൾ േപാ�ം ഭവന നിർ�ാണ
േബാർഡിന് വിതരണം െച�ാൻ കഴിയാ� സാഹചര���തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാെയ�ം ഇത്
പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി മറികട��തിന് േബാർഡിന് ��തൽ പ�തികൾ
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ഏൽ�ി�് നൽ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റീ സർേ�

*400 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�കളിൽ റീ സർേ� നടപടികൾ �ർ�ിയായി��്;

(ബി) റീ സർേ� നടപടികൾ �ർ�ിയായ വിേ��കളിെല അപാകതകൾ സംബ�ി�
പരാതികെള�ാം പരിഹരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) റീ സർേ� സംബ�ി� അറിയി�് ലഭി�ാ��െകാ�് േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ
കഴിയാതി�� ��ടമക�െട പരാതികൾ പരിഹരി��തി�ളള നടപടി�മം
വിശദമാ�േമാ?

മാരിൈടം േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

*401 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ വി േജായി
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േനാൺ േമജർ േപാർ�കൾ വികസി�ി�് പര�ാ�മായ സൗകര��ൾ
ഏർെ���ി സ�� വ�ാപാരം വി�ലെ����തിൽ സം�ാന മാരിൈടം
േബാർഡ് നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ വ�വസായ രംഗെ� നിേ�പ സാധ�തകൾ സംരംഭകർ�് ��ിൽ
അവതരി�ി�ാനായി ഓൺൈലൻ നിേ�പക സംഗമം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) താ�ര�പ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തികൾ �വർ�ിപഥ�ിൽ
എ�ി�ാൻ മാരിൈടം േബാർഡ് �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അഴീ�ൽ �ീൻഫീ ൽഡ് ഫീഡർ േപാർ�്, േബ�ർ, െപാ�ാനി �ട�ിയ വാണിജ�
�ാധാന��� �റ�ഖ��െട വികസന പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ�ിന് കർ� പ�തികൾ

*402 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േകരള�ിൽ �ടെര��ാ�� ��തി �ര���െട പ�ാ�ല�ിൽ �ര�
നിവാരണ�ി�ം അതിജീവന�ി�മായി കർ� പ�തികൾ
ആവി�രിേ��തി� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭ�ൾ ഉൾെ�െട�� �ര��െള കാര��മമായി
�തിേരാധി��തി�� േശഷി�ം അവേബാധ�ം ജന�ളിൽ ��ി��തിന്
സർ�ാരിെ� �വർ�ന�ൾ�് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികെള�ം �വാ�െള�ം ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് സാ�ഹ� �ര�ാേസന
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ��തി �ര���ം കാലാവ� വ�തിയാന�ം ��ി�� ���ൾ േനരിടാൻ
കഴി�� വിധം �ൾ, േകാേളജ് വിദ�ാർ�ികൾ ഉൾെ�െട�� �� തല�റെയ
�ാ�രാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

*403 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലേയാര �േദശെ� കാർഷിക, വിേനാദസ�ാര, വാണിജ�
േമഖലകൾ�് ഉേ�ജനം നൽ�� 1256 കിേലാമീ�േറാളം നീള�� മലേയാര
ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�ിനായി ചില േമഖലകളിൽ നി�് വന�മി വി�കി�ാതി��ത്
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യിെല�ം ���ികൾ ജി�ാതല�ിൽ അവേലാകനം നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) മലേയാര �േദശെ� ���തി�െട �േത�കത �ടി പരിഗണി�െകാ�് മഴ�െട
ആധിക�ം അതിജീവി�� തര�ി�� നിർ�ാണ രീതികൾ
അവലംബി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മാ�ഭാഷ പഠനം

*404 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഒ� ദശാ� കാലമായി മലയാള അ�ര മാല അതിെ� പരാ�രാഗതമായ രീതിയിൽ
സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�ി���ായി��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) മാ�ഭാഷ പഠനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന് േവ�ി �ൾ തല�ിൽ
നട�ിലാ�� �വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പാഠ�പ�തി പരി�രി��േതാെടാ�ം മാ�ഭാഷ പഠനം ��തൽ
െമ�െ����തി�ം ��ികളിൽ ഭാഷേയാ�ം സാഹിത�േ�ാ�ം ��തൽ താ�ര�ം
ജനി�ി��തി�ം പര�ാ�മായ പാഠ ഭാഗ�ൾ ഉൾെ����തിന് നിർേ�ശം
നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മലയാള ലിപി പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം
തല�ി�� പരി�ാര�ളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ബി.എം. ആ�് ബി.സി. ടാറിംഗ് 

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

(എ) ബി.എം. ആ�് ബി.സി. ടാറി�ിനായി നാ�റൽ റ�ർ മി�്ഡ് ബി�മിൻ
ഉപേയാഗി��ത് െകാ�� �േയാജന�ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഈ�നിൽ�്
വ�ത�ാസം വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വ�ത�ാസം
മന�ിലാ��തിനായി പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വി.ജി.30 ബി�മി�ം എൻ.ആർ.എം.ബി.�ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ ഒ� കിേലാമീ�ർ
ടാർ െച�ാൻ നിലവിെല േറ�് �കാരം എ� േറ�് വ�ത�ാസം ഉ�ാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വലിയ േറ�് വ�ത�ാസ�ിൽ എൻ.ആർ.എം.ബി. ഉപേയാഗി�േ�ാൾ അതിൽ
േചർ�� റ�ർ സം�ാന�ിെ� �ാേദശിക മാർ��ിൽ നി�് വാ��െവ�്
ഉറ�ാ��തി�ം അ�കാരം റ�ർ കർഷകെര സഹായി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*406 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണേമ� പരിേശാധി��തി�ം
അഴിമതി ഇ�ാതാ��തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തി�ം ���ികൾ നട�േ�ാൾ



(o)ooD erc6nr osql- guaodos (I)s@xm(o)'looQcc oDoollocoo 5t(tsa6)GocoqDm"

Groaflco'l66)ccact

(rD'l) ooJcgo(ocoonD- ota,.J'loofl oflee1oo0nu" ofleccnoroor @dro'lo.Hqorofl rnlorroo
cnl o"la,semo mscrocaa colqcoceeoc?

,407

("At)

(6nn)

(mr)

(od)

cooruf cnaaosnmtlo<0.@
q&'1. q@d[ oomoare0
q!'l orrl 06 dl
q&'1. gloa6.aolq3om<6

qg1. ooogdld ootfqBti: rocoe 6c5nooD c.oJcBJ6BUa66r ooJcgoocoonD--

oJlcff cBfiuflolco oa.gf oggil fiuoco)o ae.!.Js'l rnrde'cac:

fiuocuoco)oonD cocrqooa <oa,ocoa a,c(o6rDo olcoo(I)o.H(ts(scuo (96ruocco)

acerortd.sjqac6TD' .!O(m(d)'l(r)crd rgroruroloo auc.lo-cloJ6dBUa Gro(olcB"loJldoc(r)ca'o

ofl<oo cocor.r" rnldmcemorofloofl gemrnlerocoo o6eo1.g[oencE a,elaorolgcoecl

.lrolrnqcofloo alcena"lgd cocn4aoi qrm" otaro*oroflm@1d cnI."O". (gr0(lr

dDJl.(ru'l. rnlerorcororor'lcerasordrorocoa oreoofl orgcoc6o'l(o)'lgc6rBct

cocol- mldmcdrDorD'ld p.'lcorcolaorm ennqoka altlDiloxurofln$ o6rJeo

gorc()c(,) oj cnJocco 
"3crp;1aclo 

g".tcorco14f o(tsoroG6l1lrc1

ceog oooocor cfl nu6d poaqfl gl)51 ooe 6;orrdroorneun<rE .oooDcoa6rco)cofiD(m-

olluoBoc66)ccac?

@
qgrloorf e oofirf moct 16

@1. o0r.60f6..[tofiuf a
qef. @o0srrl oec{6
qe1. 

"OC. 
m,exro : rocog 6,c6no(m cdcoJ6BB(dd6} o"-rcgooca<oo"-

oJlcfircarDflorc@ oa,rgf otggl oDoolo oq.Js1 rnrdacac:

oco165 rnldmc6gsrnooflooo rd'l uocdro'laoemonlcoo mJcqooJ o.lcocotoflaeio

c@corucoo(T)r9mo,oo(m" ojlp.tol'lroroor'l fiDofiuoc(I)ooro) grurooocalroo Enlmro
a1.srn" cnlccocrdaei" <urqm:ocoocqD c(8c5lucf, oll.ooorfl tscord 

"3m1" ellrsjtd

ruroorcrdao" ere14g<o- tUoBo .'rr:uoflael" gemdqf rncda,coa acoemacoflgcerrsci

grorooorcolroo io'lffDo o'l.sroA orco'lrn:o1ofla, gororoocolrororo cnlocotqrmofloogg

OJojdorDoo os@Dor0G6rBc; "OE'ld 6rool ooooofl cacoem<m- ojl<rooocdocGaDr

ollc(r)cBffu5prco (oo(,(UrD" rdleqos cuo(ooe6Bqo o.tacgilrooqo oldrlr)'l.Jldocoa

rDie,(o'lqor(6(m (r)soJs'lesa ofrnaacaeiccoc?

oooof <rJldooeodlci mge<rIla mmoaoofaoloJ
t4o9 (@'1. oJl.orl.m<6ru6

.408

("O)

(6nn)

(ma)

8of13



9 of 13

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നിർ�ാണ�ിൽ ആ�നിക സാേ�തികവിദ��ം നിർ�ാണ
രീതിക�ം �ാവർ�ികമാ�ിെ�ാ�് ദീർഘകാലം ഈട് നിൽ�� രീതിയിൽ
ഡിെെസൻഡ് േറാ�കൾ നിർ�ി�ാൻ പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� കാലാവ��െട �േത�കത�ം �ഘടന�െട സവിേശഷത�ം �ടി
കണ�ിെല��് അ�േയാജ�മായ ഏെത�ാം നിർ�ാണ രീതികളാണ്
അവലംബി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാല��െട�ം േറാ�ക�െട�ം �ത�മായ പരിപാലനം ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക
വിഭാഗം �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േനാ��ലി നിയ�ി�ാൻ നടപടി

*410 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േനാ��ലി�ം അ�ിമറി�ലി�ം �ർ�മായി നിയ�ി�വാൻ
സർ�ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം എഫ്.സി.ഐ. േഗാഡൗണിൽ കയ�ിറ�് �ലി തർ�െ� �ടർ�്
ഭ�� ധാന� വിതരണം  തട�െ��ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േനാ��ലി അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി

*411 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേരാഗ�പരമായ െതാഴിൽ ബ��ൾ വളർ�ിെയ���തിനായി
േനാ��ലി സ�ദായം അവസാനി�ി� െകാ�് വി�ാപനം
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േനാ��ലി സ�ദായം അവസാനി�ിെ��ി�ം േനാ��ലി ആവശ�െ���തായ
പരാതികൾ ഉയ��തായി ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�കാരം േനാ��ലി ആവശ�െ���വർ െ�തിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

*412 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന വിഹിതേ�ാ� �ടി�� േക�ാവി�ത പ�തി �കാരം ഏത്
�ാ�വെര�� ��ികൾ�ാണ് ഉ�ഭ�ണം നൽകി വ��ത്; ഇത് പ�ാം
�ാ�വെര��വർ�് ലഭ�മാ�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഒ� വിദ�ാർ�ി�് �തിദിനം എ� �പ
െചലവഴി��െവ�് അറിയി�ാേമാ; �ക അപര�ാ�മായതിനാൽ അത്
വർ�ി�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിന് �റെമ ഉ�ഭ�ണം കഴി�� ��ികൾ�് പാ�ം ���ം വിതരണം
െച��േ�ാ; ഈ പ�തി�് േക� സർ�ാരിെ� സഹായം ലഭി��േ�ാ;

(ഡി) ��കളിെല ഉ�ഭ�ണം നി�ിത �ണനിലവാരം �ലർ��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നവേകരളം കർ� പ�തി-2

*413 �ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നവ േകരളം കർ� പ�തി-2 െ� ഭാഗമായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ സർ�ാർ ഉ�മി�� നവീകരണ, ശാ�ീകരണ �വർ�ന�ൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) ഡിജി�ൽ സം�ാര�ിെ� ആവിർഭാവം ��ിക�െട കായിക �മതയിൽ
േശാഷണം വ��� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ� ��വൻ ��ിക�െട�ം
കായിക �മത വർ�ി�ി��തി�ത�ം വിധം കായിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ�
മാ��തിനായി സമ� പരിപാടി ത�ാറാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട സർ� വാസനകൾ കെ��ി പരിേപാഷി�ി��തിനായി
��തൽ ഫല�ദമായ പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നടപടി

*414 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
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�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയ തല�ിൽ താരതമ�ം െച�േ�ാൾ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നിലവാരം
�ലർ�ാൻ കഴി��ി� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��കളിെല �ിര അ��ാപക�െട �റവ് നിലവാര�കർ��് കാരണമായി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�റിസം േമഖലയിൽ �തിയ പ�തികൾ

*415 �ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ സം�ാന�ളിൽ നി�് വൻ േതാതിൽ �റി�കൾ എ�� സാഹചര�ം
പരിഗണി�് അവർ�് ആവശ�മായ സൗകര��ൾ ഒ���തിന് �തിയ
പ�തികൾ ആരംഭി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം ��ിയ നിലവാര�ി�� �ചി�റി�ം
മ�് അടി�ാന സൗകര���ം ഒ���തിന് �േത�ക നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ സംര�ണം

*416 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ രാജ��് നിലനി�ി�� െതാഴിൽ നിയമ�ൾ അവ�െട
അ�സ�യിൽ മാ�ം വ��ിെ�ാ�് നാല് േകാ�കളാ�ക�ം അവ
�ാവർ�ികമാ��തിന് ച��ൾ �പീകരി�് വി�ാപനം ഇറ�ക�ം
െച�തായി അറി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േലബർ േകാ  �ക�െട�ം ച���െട�ം അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�്
ച�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) രാജ�െ��ാ�ം െതാഴി�ം േവതന�ം സംര�ി�ാ�� െതാഴിലാളിക�െട
അവകാശം വികസന�ിന് തട�മാെണ� െത�ായ �ചാരണം
ശ�മായിെ�ാ�ിരി�� സാഹചര��ിൽ സം�ാനെ� െതാഴിലാളിക�െട
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അവകാശ സംര�ണ�ിന് നിയമ പരിര� ഉറ�ി�ാൻ ഏത് വിധ�ിൽ
ഇടെപടാൻ ഉേ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാഥമിക, ദ�ീതീയ തല�ളിെല പഠനം

*417 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാന സ�ഹ നിർ�ിതിെയ� സർ�ാരിെ� മഹദ് ല���ിന് അടി�റ
പാ�� തര�ിൽ �ാഥമിക, ദ�ീതീയ തല�ളിെല പഠനം മിക��താ��തിന്
നട�� �വർ�ന�െള �റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈഹെടക് �ൾ, ൈഹെടക് ലാബ് പ�തിക�െട �ടർ�യായി ഇ-ലാംേഗ�ജ്
ലാ�കൾ �ാപി�ി�േ�ാ; ഇ� വഴി ല��മാ�� േന��ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം മ�രാധി�ിതെമ� നിലയിൽ നി�് സഹകരണ,
സമത�ാധി�ിതമാ�ി പരിവർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈകവശ �മി�് പ�യം

*418 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലേയാര േമഖലകളിൽ റവന�, വനം വ��ക�െട സം��
പരിേശാധന �ർ�ിയായി�� കർഷക�െട ൈകവശ �മി�് പ�യം ന��തിന്
സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി�ം ഇനി നൽകാൻ അവേശഷി��
പ�യ��െട വിശദ വിവര��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�� പരിേശാധന �ർ�ിയായി�ി�ാ� േക�കൾ എ�യാെണ�ം
പരിേശാധന ത�രിതെ���ാൻ ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �രഹിതരായ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് �മി�ം ഉടമ�ാവകാശ
േരഖക�ം നൽ��തിന് നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

*419 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
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�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി നട�ിയി��
�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േതാ�ം േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി െതാഴിൽ �ലേ�ാ അതിന്
സമീപേ�ാ ഭവന സൗകര�ം ഒ���തിനായി ഉേ�ശി��േ�ാ; അസംഘടിത
േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�ായി നട�� ഭവന പ�തി�െട �വർ�നം
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അസംഘടിത േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് ഇൻ�റൻസ് പരിര� നൽ��ത്
സംബ�ി�് സ�ീകരി� �വർ�ന�ൾ വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത പഠന േബാധന �വർ�ന�ൾ

*420 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക നിലവാരം അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന േബാധന �വർ�ന�ൾ വിദ�ാർ�ി േക�ീ�തമായിരിേ��തിെ�
�ാധാന�ം കണ�ിെല��് ആവി�രി�ി�� മാർ��ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ; െപാ� പരീ��െട േചാദ� േപ��കൾ വിലയി���തിൽ
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടി പ�ാളി�ം നൽകി പരീ�ാ �ല�നിർ�യം ��തൽ
ശാ�ീയമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നിര�ര �ല�നിർ�യ ��ിയ ശാ�ീയമാ�ാ�ം വ�നി�െമ�് ഉറ�വ��ാ�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 11, തി�ൾ
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

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




