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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 1, തി�ൾ

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�ി

ഭാരത് മാല പ�തിയി�ൾെ���ിയ സം�ാനെ� േറാ�കൾ

*391 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഭാരത് മാല പ�തിയി�ൾെ���ി സം�ാനെ� േറാ�കൾ
�നർനിർ�ി��തിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയ േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ; ഈ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണം സംബ�ി�
നിബ�നകൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട �ർ�മായ േമൽേനാ�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
�മതലയിലാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ആേഗാള െടൻഡർ
നടപടികളി�െടയാേണാ ഇതിെ� കരാ�കാെര കെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�െട നിർ�ി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം ആ�നിക
സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ഉറ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

രാജ�ാ�ര �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

*392 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. എ�്. സലാം
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�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) രാജ�േ��� �റി�്  വിസ �ന:�ാപി� പ�ാ�ല�ിൽ രാജ�ാ�ര വിേനാദ
സ�ാരികൾ 2021 നവംബർ ര�ാം വാരേ�ാെട സം�ാനേ��് എ��
സാഹചര�ം പരിഗണി�് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ���ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രാജ�ാ�ര �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആേരാഗ� �റിസം േമഖല�െട
വികസന�ം �ചരണ�ം �ൻനിർ�ി കർ�പരിപാടി ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �റിസം േമഖലയിെല പാര�ര� ചികി� േക��ളിൽ രാജ�ാ�ര �റി�കൾ
കബളി�ി�െ��� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാൻ ഇ�രം േക���െട �ണനിലവാരം
ഉറ�വ��ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േതാ�ം േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന് പാേ�ജ്

*393 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാരിെ� ആേഗാളവ�രണ നയ�ം സാ��ിക മാ���ം �തി�ലമായി
ബാധി� േതാ�ം േമഖല�െട �ന��ീവന�ി�ം സംര�ണ�ി�ം േവ�ി
സം�ാന ഗവൺെമ�് �ാേ�ഷൻ നയം �പീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ േതാ�ം േമഖല�െട സംര�ണ�ി�േവ�ി
േക�, സം�ാന സർ�ാ�കൾ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി, വയനാട് ജി�കളിെല േതാ�ം േമഖലകളിെല െതാഴിലാളികൾ�് േവ�ി
നട�ിയി�� ആ�പ�ികൾ ഇേ�ാൾ �വർ�ി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േതാ�ം േമഖലയിെല കാലാവധി കഴി� േസവന, േവതന കരാർ കാേലാചിതമായി
പരി�രി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ��ി�ിട�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളികൾ�് സഹായ ധനം
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െെന�ണ� വികസന, പരിശീലന പരിപാടികൾ

*394 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
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�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേഗാള തല�ിൽ െതാഴിൽ സാധ�തകൾ �േയാജനെ����തിനായി
സം�ാനെ� െതാഴിലേന�ഷകെര�ം വിദ�ാർ�ികെള�ം സ�രാ��തിനായി
നട�ിവ�� വിവിധ െെന�ണ� വികസന, പരിശീലന പരിപാടികൾ
ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര ഈ േമഖലയിൽ ഉ�ായി��
േന���ം �േരാഗതി�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട �വർ�നം

*395 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� േമഖലയിേല�ൾെ�െട എ�ാതരം െതാഴിലവസര�െള�ം
വിദ�ാഭ�ാസ അവസര�െള�ം ഏേകാപി�ി�� സംവിധാനമായി എംേ�ായ്
െമ�് എ�്േച�കെള മാ�വാൻ േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിലവസര�ൾ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�ാൻ
എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട �വർ�നം ഫല�ദമാ��തിനായി
ൈകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാഫഷണൽ ആൻഡ് എ�ിക��ീവ് എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

ഹയർെസ�ൻഡറി േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*396 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െസ�ൻഡറി വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല��ായ �േരാഗതിേയാെടാ�ം
തെ� ഹയർെസ�ൻഡറി േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര���ം
െമ�െ��േ��തിെ� സാഹചര�ം പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശമാ�േമാ;

(ബി) ഹയർ െസ�ൻഡറി നിലവാര�ി�� ലാബ്, ൈല�റി സംവിധാന�ൾ
െമ�െ����തി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) വളെരയധികം �ലധന നിേ�പം ആവശ�മായ ഈ േമഖല�െട വികസന�ിന്
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േവ�ി �േത�ക ഫ�് �പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാർ�ികളിൽ സംരംഭകത� പരിശീലന�ം ൈന�ണ� പരിശീലന�ം
നൽ��തി�ം ഏെതാ� െതാഴിലിേനാ�� �വതല�റ�െട സമീപനം
െമ�െ��താ��തി�ം സഹായി�� പ�തികൾ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
�േഖന നട�ിലാ�േമാ?

�തിരാൻ �ര�പാത

*397 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ിയ �തിരാൻ
�ര�പാത�െട നിർ�ാണ�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
ഈ സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ാം �ര�പാത �റ�് െകാ��േതാെട ഗതാഗത േമഖലയിൽ ഉ�ായ േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പാത�െട നിർ�ാണ െചലവ് എ�യായി��െവ�ം അതിൽ േക�,
സം�ാന സർ�ാ�ക�െട വിഹിതം എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം ര�ാം �തിരാൻ �ര�പാത�െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ര�ാം �ര�പാത�െട നിർ�ാണം സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന്
എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് അറിയി�േമാ?

പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�് സ�യംെതാഴിൽ

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

(എ) സ�ഹ�ിൽ പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�് െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി�ാ�ൾെ�െട  സ�ഹ�ിെല പാർശ�വത്കരി�െ��വർ�്
സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്
നിലവി��ത്; ��തായി എെ�ാെ� സഹായ�ൾ നൽകാനാണ് ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?
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വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട �േരാഗതി

*399 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന്
കഴി� സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വർഷം ഈ പ�തി സംബ�ി�് േമാണി�റിംഗ് ഉ�ായി��ി�
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ി റിേ�ാർ�് െച��തിനായി ഐ.എ.എസ്.
േകഡറിെല ഉേദ�ാഗ�െന െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�് ഓഫീസറായി നിയമി�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷൻ ക�ി�ി�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

�സ് വൺ �േവശന നടപടികൾ

*400 �ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �സ് വൺ �േവശന�ിന് സം�ാന അടി�ാന�ിൽ ഒ� �ണി�ായി
കണ�ാ�ിയതാണ് നിലവിെല �സ് വൺ �േവശന �തിസ�ി�്
കാരണമായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന അടി�ാന�ിൽ ഒ� �ണി�ായി കണ�ാ��തിന് പകരം താ��്
അടി�ാന�ിൽ കണ�ാ�ിയി�െ��ിൽ ��ത �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ
സാധി�മായി��ിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ താ��ി�ം എ� ��ികൾ�് ഇനി സീ�് ലഭി�ാ�െ��ം ഓേരാ
വിഷയ�ി�ം താ��് അടി�ാന�ിൽ എ� സീ�കൾ ബാ�ി�െ����
കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കളിെല ഇ-േസവന�ൾ

*401 �ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കളിൽ രജി�ർ െച�ി��
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് ഇ-േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം
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സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��ത്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�ബൽ എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് കം കരിയർ ഡവലപ്െമ�് െസ�ർ,
ഭി�േശഷി സൗ�ദ എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�് എ�ിവ�െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�ക�െട ഭാഗമായി െതാഴിൽ മാർ� നിർേ�ശ വിഭാഗം
�വർ�ി��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലയാള�ിള�ം പ�തി

*402 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീ െെ�മറി തലം �തൽ ഹയർ െസ��റി തലം വെര മാ�ഭാഷ
പഠനം നിർബ��ം െമ�െ���മാ�ാനായി �േത�കമായ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; മലയാള�ിള�ം പ�തി
എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി നട�ാ�ാൻ കഴി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ� ഭാഷ എ� നിലയിൽ ഇം�ീഷ് ഭാഷ പഠനം െമ�െ���ാൻ �േത�കമായി
െെകെ�ാ� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; െറലിഷ് ഇം�ീഷ് പ�തിയി�െട
െെകവരി�ാൻ ഉേ�ശി�� ല���ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉപേയാഗി�ാെത കിട�� സർ�ാർ �മി

*403 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ ഉടമ�തയിൽ ഉ��ം ഉപേയാഗി�ാെത കിട���മായ
സം�ാനെ� �മി�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ വികസന �വർ�ന�ൾ�് ആവശ�ാ�സരണം �മി ലഭ�മാ�ാ�ളള
ഇടെപടലിെ� ഭാഗമായി വിവിധ വ��ക�െട ൈകവശം ഉപേയാഗി�ാെത
കിട�� �മി�െട വിവരം േശഖരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാരിെ� വിവിധ ആവശ��ൾ�് �മി േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിനായി
വിവിധ വ��കൾ ത�ി�� �മി ൈകമാ�ം സംബ�ി� നടപടികൾ
ല�കരി�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �റേ�ാ�് �മി, ഉടമ�ർ ഇ�ാ� �മി എ�ിവ സംബ�ി�
വിവര�ൾ േ�ാഡീകരി�് ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഇ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട ൈകവശ�� വ�വകകളിൽ സം�ാന
സർ�ാരി�� നിയമപരമായ അവകാശം സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ എെ��ാം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അമിത �മ� �ലി നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

*404 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അമിത �മ��ലി നിർ�ലാ��തിന് കഴി� സർ�ാർ
ത�ാറാ�ിയി�� കർ� പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികൾ വഴി െെകവരി�ാൻ ഉേ�ശി� ല���ൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ിൽ എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഒ��ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നിർ�ഹണ�ി�െട എെ��ാം ല���ൾ െെകവരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�കൾ ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

*405 �ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
േഡാ. എം.െക . �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�നികയ���ം സാേ�തികവിദ�ക�ം ഉപേയാഗി�്
നിർ�ി�� േറാ�കൾ ഏതാ�ം മാസ�ൾ��ിൽ ഗതാഗത
േയാഗ�മ�ാതായിതീ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�കൾ തക��തിെ� �ധാന കാരണം ആവശ��ിന് ഓടകേളാ ജല
നിർ�മനമാർ��േളാ ഇ�ാ�താെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം ���ൾ പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാ�നിർ�ാണ�ിൽ �ണേമ� ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

െകാവി ഡാന�ര െതാഴിൽ മാ��ൾ

*406 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
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�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െകാവി ഡാന�ര ആേഗാള െതാഴിൽ മാ���ം സാധ�തക�ം േകരള�ിെല വിദ�
േമഖലയിെല െതാഴിൽ അേന�ഷകരിെല�ി�ാൻ ല��മി�� പ�തികൾ
സർ�ാർ ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) െതാഴിൽ േമഖല�െട ഭാവി, െതാഴിൽ �ടിേയ�ം, �തിയ വിപണികൾ, നവ
ൈന�ണ� വികസനം എ�ിവ സംബ�ി�് �േത�ക പരിശീലനം നൽ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ അതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െതാഴിൽ േതടി മ� രാജ��ളിേല�് േപാ��വർ�് പരമാവധി സൗകര��ൾ
ഒ���തി�ം അവർ േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�വാ�ം സർ�ാർ തല�ിൽ
സഹായ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ കരാർ ലംഘന�ിേ�ൽ നടപടി

*407 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ പി സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ ആദ�ഘ� നിർ�ാണ കാലയളവ് �ർ�ിയായി ഒ�ര വർഷം
കഴി�ി�ം ആദ�ഘ� നിർ�ാണം �ർ�ിയാകാ� സാഹചര��ിൽ കരാർ
�കാരം ക�നിയിൽ നി�ം �തിദിനം പ��് ല�ം �പ പിഴ ഈടാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഏത് തീയതി �തൽ പിഴ ഈടാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ിരി��െത�്
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കരാർ വ�വ�കൾ ലംഘി�തിെന�ടർ�് അദാനി ക�നിെ�തിെര കരാർ
�കാര�� നിയമ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ അവ
എ�ായി��െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �� പരിഹാര�ി�� ആർബിേ�ഷൻ നടപടികളിൽ ക�നി�െട�ം
സർ�ാരിെ��ം നിലപാ�കൾ എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ�� െറയിൽേവ ൈലൻ

*408 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�മായി ബ�െ�� െറയിൽേവ ൈലൻ
�ാപി��തി�� നടപടികൾ മ�ഗതിയിലാെണ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത �റ�ഖ�ിനായി െകാ�ൺ െറയിൽ േകാർപേറഷൻ ത�ാറാ�ിയ
ഡി.പി.ആർ. ദ�ിണ േമഖല െറയിൽേവ�െട അംഗീകാര�ിനായി എ�ാണ്
സമർ�ി�ത്; ഇതിൽ കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�� സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡി.പി.ആർ. െ� ഭാഗമായി എൻജിനീയറിങ് െ�യിൽ �ാൻ ദ�ിണ
െറയിൽേവ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിൽ ��ത പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

സവിേശഷ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �തന �വർ�ന�ൾ

*409 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന്
നിലെകാ�� വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ പരിശീലന �ാപനെമ� നിലയിൽ
എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി. ഭി�േശഷി വിഭാഗ��െട വിദ�ാഭ�ാസ ശാ�ീകരണ�ിന്
ആവി�രി� പ�തിക�ം �വർ�ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സവിേശഷ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ �േത�കമായി നട�ാ�ിയ �തന
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) സവിേശഷ വിദ�ാലയ�ളിെല കാ�, �വണ പരിമിതി േനരി��വർ�ാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ; ഇ�രം ��കളിെല ഓൺൈലൻ പഠന
�വർ�ന�ൾ ശാ�ീകരി��തിനായി �േത�കമായി പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം പഠനം

*410 �ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം പ�ാം�ാസ് വെര മലയാളം പഠി�ി�ണെമ�്
സർ�ാർ നി�ർഷി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് ലംഘി��തായി എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം പഠനം ഉറ�ാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�ം േഫാർ റിവർ പ�തി
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*411 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലവർഷം ��മാ�� സാഹചര��ിൽ �ളയം അട���
�ര��ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനായി സ�ീകരി�
�െ�ാ���ൾ എെ�ാെ�യാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ നി�ം ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൻ��ായ �ളയ�ളിൽ നി�ം പാഠം ഉൾെ�ാ�് �ളയം തടയാൻ �ം േഫാർ
റിവർ അട��� ഡ�് മാ�കയി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

മ�സിയ��െട നവീകരണം

*412 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� �റിസം സാധ�തകൾ ��ിൽ��് ��തൽ മ�സിയ�ൾ
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� മ�സിയ��െട നവീകരണം അടിയ�രമായി നട�ാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് നടപടി

*413 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് ഈ സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കീഴിൽ െതാഴിൽ േമഖല ൈകവരി� േന��ൾ
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� െതാഴിൽ രംഗം സജീവമാ��തി�ം അഴിമതിയട���
�വണതകളിൽ നി�് വി��മാ��തി�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�കൾ ഉൾെ�െട െതാഴിൽ വ��ിന് കീഴി�ളള
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ഓഫീ�കളിെല േസവന�ൾ ജേനാപകാര�ദ�ം കാര��മ�മാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

കരിയർ സംബ�മായ ദിശാ�ചക�ൾ

*414 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െസ�ൻഡറി, ഹയർ െസ�ൻഡറി വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�ിയാ��
�റ�് കരിയർ സംബ�മായ സംശയ�ൾ �രീകരി��തി�ം
ദിശാ�ചക�ൾ�ം �േത�ക സംവിധാന��ാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ ഉപരിപഠന, െതാഴിൽ സാധ�തകൾ സംബ�ി�ം മാ�� െതാഴിൽ
സാഹചര��ൾ, വ�വസായ�ൾ, അഭി�ചി അടി�ാനെ���ി�� േമഖല
െതരെ����തിെ� �ാധാന�ം എ�ിവ സംബ�ി�ം വിദ�ാർ�ികളി�ം
ര�ിതാ�ളി�ം അവേബാധം ��ി��തി�ത�� �േത�ക പ�തി
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

അധ�ാപക ശാ�ീകരണ�ി�ളള പ�തികൾ

*415 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പഠന, േബാധന ��ിയ ഫല�ദ�ം
കാേലാചിത�മാ��തിന് അ��ാപക ശാ�ീകരണം ഉറ�വ���തിെ�
ഭാഗമായി �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാപക�െട റിേസാ�് �ൾ ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക േകാ�്
ആരംഭി�ി�േ�ാ; �ീ�ൾ അ��ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
�േത�ക �വർ�ന പ�തി നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയതായി സർവീസിൽ �േവശി�� അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം
നൽ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാരിൈടം േബാർഡ് െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�� േക� സർ�ാർ നീ�ം

*416 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
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�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ ഇ��ൻ േപാർ�് ബി�ി�െട മാരിൈടം േബാർഡ് െറ�േല�റി
അേതാറി�ി �പീകരി��താ�� വാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സർ�ാർ ഈ വിഷയം വിശകലന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ
എ�റിയി�േമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട �പീകരണ�ി�െട എെ��ാം നിയ�ണ�ളാണ് രാജ�െ�
േനാൺ േമജർ �റ�ഖ��െട �വർ�ന�ിൽ െകാ�വരാൻ �മി��െത�്
വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) േനാൺ േമജർ �റ�ഖ��െട നിയ�ണം ഉേ�ശി�്  േക� സർ�ാർ െകാ�വ��
നിയമ�ൾ സം�ാന താത്പര��ൾ�്എതിരാെണ�ിൽ അവെയ
അതിജീവി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ഇ) േനാൺ േമജർ �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിൽ േക�
സർ�ാരിെ� ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ാ�� �മിക് െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ

*417 �ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ വി േജായി
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� നിർ�ാണ, വ�ാപാര, വാണിജ� േമഖലകളിലട�ം അതിഥി
െതാഴിലാളികൾ നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവിഡാന�രം സം�ാനേ��് തിരിെ��� അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�്
േകാവിഡ് പരിേശാധന�ം വാ�ിേനഷ�ം നൽ��തിന് െതാഴിൽ വ��്
�മീകരണ�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് രജിേ�ഷ�ം മ�് സൗകര���ം ഒ���തിന്
െതാഴിൽ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി ജി�ാ െഫസിലിേ�ഷൻ
െസ��കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട വിവിധ ആവശ��ൾ പരിഹരി��തി�ളള �മിക്
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��ക�െട �വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ?

കാരവൻ �റിസം

*418 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
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�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� കാരവൻ �റിസം സംബ�ി�് സർ�ാർ നയം
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�് ഉണർേ�കാൻ കാരവൻ �റിസം എ�കാരം സഹായി�െമ�ം
ഇതി�െട ലഭി�� േന��ൾ എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

റവന� വ��ിെ� �വർ�നം ഡിജി�ലാ��തിന് നടപടി

*419 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��ിെ� �വർ�നം നവീകരി��തിെ��ം
�താര�മാ��തിെ��ം ഭാഗമായി വ��ിെ� എ�ാ ഓഫീ�ക�ം േസവന��ം
ഡിജി�ലാ�ി മാ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ�ം �േത�കമായി െവബ്ൈസ�കൾ
ത�ാറാ��തി�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഓൺൈലനായി ജന�ൾ�്
ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സ�കാര�േമഖലയിൽ െതാഴിൽ െച��വ�െട െതാഴിൽ സംര�ണം

*420 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയിൽ െതാഴിൽ െച��വ�െട െതാഴിൽ സംര�ണ�ിനായി ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവർ�് മിനിമം േവതനം ഉറ�വ���തിൽ എ�േ�ാളം
�േരാഗതി��ായി��്; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല െതാഴിൽപരമായ �ഷണം അവസാനി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 23, ശനി
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

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


