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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം
2021 നവംബർ 10, �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�ി

െപാ�മരാമ�് പണികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
�ർ�ീകരി��തിന് െട�ർ നടപടികളിൽ ഉൾെ�െട സമ�മായ പരി�ാരം
നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാകിരണം പ�തി

*542 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാകിരണം പ�തിയി�െട �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്
സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ് നൽ�� നടപടി �തിസ�ിയിലാെയ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ��ിക�െട പഠനെ� �തി�ലമായി
ബാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ലാപ് േടാേ�ാ മ�് പഠേനാപകരണ�േളാ ഇ�ാ� ��ികൾ�് അടിയ�രമായി
ഇത് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാകിരണം പ�തി�െട െടൻഡർ നടപടികൾ പരാജയെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
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ഇ�സംബ�ി�് സർ�ാർ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ൈബപാസ് േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

*543 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗതാഗത���ം അപകട��ം ഒഴിവാ�ി യാ� �ഗമ�ം
േവഗ�ി�മാ�ണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി� ൈബപാസ്
േറാ�ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം എവിെടെയ�ാമാണ് ��തായി
ൈബപാസ് േറാ�കൾ നിർ�ി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം-പാരി��ി ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ് നിർ�ാണം ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ിൽ െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ��ായ നാശന�ം

*544 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവർ�ി��ാ�� അതിതീ� മഴ�ം �ളയ�ം ഈ വർഷം
െപാ�മരാമ�് േറാ�കൾ��ാ�ിയി�� നാശന��ിെ� വ�ാ�ി
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തകർ� േറാ�കൾ സത�രമായി �ർ��ിതിയിലാ��തി�ം
�നർനിർ�ി��തി�ം �ന��രി��തി��� ���ികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) മഴെ��തിെയ അതിജീവി�� തര�ിൽ േറാ�ക�െട �പക�ന�ം നിർ�ാണ
രീതി�ം �ാവർ�ികമാ��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
അ�േയാജ� �തന സാേ�തികവിദ�ക�ം നിർ�ാണ രീതി�ം നിർ�ാണ
സാമ�ിക�ം വ�ാപകമാ�ാൻ നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള അ�ാദമി േഫാർ �ിൽ എ�ലൻസ്

*545 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
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�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന�െള െതാഴിലിന് �ാ�രാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി
ജി�കളിൽ ആരംഭി� എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട �വർ�നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) േകരള അ�ാദമി േഫാർ �ിൽ എ�ലൻസ് എ� �ാപന�ിെ� �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല��ം ൈകവരി��തിന് എ�മാ�ം
സാധ�മായി��് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഇടനില�ാരി�ാെത കഴിവിന�സരി�� െതാഴിൽ കെ��ാൻ സഹായകമാ�ം
വിധം െകയിസ് �േത�ക �ിൽ രജി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

െപാ�മരാമ� പണികൾ�് �വർ�ന കല�ർ

*546 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ� േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിെല�ം പരിപാലന�ിെല�ം
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിെന ജനകീയവൽ�രി�്
കരാ�കാരെ��ം േമൽേനാ�ം വഹി� ഉേദ�ാഗ��െട�ം േഫാൺ ന�ർ
ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ��ം ന�നത പരിഹാര ബാധ�ത കാലയളവ്
സംബ�ി�� വിവര��ം െവബ് ൈസ�ിെപാ�മരാമ� പണികൾ ൽ നൽകാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�മരാമ� പണികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��െവ�് ഉറ�്
വ���തി�ം കാലാവ����തമായി മാ�ം നിർ�ാണം നട��തി�ം
�വർ�ന കല�ർ ത�ാറാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ര� നിവാരണ, ല�കരണ സംവിധാനം

*547 �ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തി �ര��ൾ വർ�ി��തിെ� കാരണ�ൾ പഠന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) മഴെ��തിക�ം ��തി �ര���ം വർ�ി� സാഹചര��ിൽ അവെയ
േനരി��തി�ം �ര� ല�കരണ�ി�മായി എെ�ാെ� സജജീകരണ��ം

ൽ



4 of 13

സംവിധാന��മാണ് ഒ��ിയി��െത�ം എെ�ാെ�യാണ് ഒ��ാൻ
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ, ല�കരണ സംവിധാനം െമ�െ���ാൻ
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ൾ

*548 �ീ. വാ�ർ േസാമൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ൾ അവേലാകന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എെ��ാം �വർ�ന�ൾ�ാണ് ��ത അേതാറി�ി
േന�ത�ം നൽ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� കാലാവ� നിരീ�ണ േക�ം സമയാസമയ�ളിൽ നൽ��
��റിയി�കൾ േനരി�് ജന�ളിെല�ി��തിന് നട�ിലാ�ി വ��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ ന�നമർ�െ��ടർ�് ശ�മായ മഴയിൽ േകാ�യം,
ഇ��ി, പ�നംതി� ജി�കളിൽ ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ�ലിൽ സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി നട�ിയി�� �വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��തി �ര��െള �ൻ��ി അറി��തി�� ഉപകരണ�ൾ അേതാറി�ി�െട
നിയ�ണ�ിൽ ഉേ�ാ; അ�തീ�ിത ��തി �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ
ര�ാ�വർ�ന�ൾ നട��തി�� സംവിധാന�ൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��തൽ ആ�നിക �ര� നിവാരണ ഉപകരണ�ൾ വാേ��തിെ� ആവശ�കത
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് വി�ലീകരണം

*549 �ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേ�ജ് ഓഫീസ് �തൽ കളേ��് വെര�� ഓഫീ�കളിൽ
ഏർെ���ിയി�� ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�കൾ സമർ�ി�േ�ാൾ കി�� ക���ർ ന�ർ ഉപേയാഗി�് ഫയ�ക�െട
നിലവിെല �ിതി പരിേശാധി�ാൻ കഴി�ംവിധം ��ത ഇ-ഓഫീസ്
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സംവിധാനം വി�ലീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം വി�ലീകരി��തിനായി മെ�െ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലാളി േ�മം ഉറ�ാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

*550 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േക�സർ�ാർ �പീകരി� േലബർ േകാ ഡിൽ ഐ.എൽ.ഒ. കൺെവൻഷ�കൾ�്
വി��മായ വ�വ�ക��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിെല���തിന് അ��ല സാഹചര�ം ��ി��തി�ം െതാഴിലാളിക�െട
സ�ാത��ം സംര�ി��തി�ം േ�മം ഉറ�ാ��തി�ം സർ�ാർ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

വിദ�ാകിരണം പ�തി

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

(എ) ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര��ൾ ഇ�ാ� ��ികൾ�് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ്
നൽ��തി�� വിദ�ാകിരണം പ�തി�െട െട�ർ നടപടി
�ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� െട�ർ നടപടി റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ��ികൾ�് ഈ വർഷം തെ� ലാപ് േടാപ് നൽകാൻ
കഴി�േമാ; എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

�ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ

*552 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ നട�ാ�തിനാൽ �ൾ
െക�ിട�ൾ ബല�യം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(ബി) �ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ�ാവശ�മായ �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൾ െക�ിട��െട അ����ണികൾ�ായി സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�േമാ?

എഡ�േ�ഷണൽ െടേ�ാളജി ലാബിെ� �വർ�നം

*553 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പഠി��തി�ം പഠി�ി��തി�ം സഹായകരമാ�� വിധ�ിൽ
പഠന �വർ�നം ��തൽ രസകര�ം അനായാസ�മാ��തിന് നവ സാേ�തിക
വിദ��െട സാ��തകൾ �േയാജനെ���� പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാസിേല�ം അനിവാര�മായ ഡിജി�ൽ പഠന വിഭവ�ൾ
ത�ാറാ��തിന് �പം െകാ�� എഡ�േ�ഷണൽ െടേ�ാളജി ലാബിെ�
�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആേരാഗ� ജീവിതൈശലി അ�വർ�ി��തിന് വിദ�ാർഥികെള
�ാ�രാ��തി�ം െെന�ണ� വികസന�ി�ം ഉപ��മായ ഡിജി�ൽ
വിഭവ�ൾ ത�ാറാ��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ൽ

*554 �ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് പ�തികൾ�് സാേ�തിക അ�മതി നൽ��തിൽ
ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഏെ��� ���ികളിൽ അലംഭാവം കാണി�� കരാ�കാർെ�തിെര കർശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഇ�ര�ിൽ �വർ�ി� ഏെത�ി�ം
കരാ�കാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ബേയാ ബബിൾ സംവിധാനം
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*555 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാലയ�ൾ �റ�് �വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ ബേയാ
ബബിൾ സംവിധാനം ഏർെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഓേരാ
ബേയാ ബബിൾ വിഭാഗെ��ം നി�യി��തിന് എെ��ാം മാനദ��ളാണ്
പരിഗണി�ക എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ബേയാ ബബിളി�ം ഉൾെ��� ശാരീരിക മാനസിക ൈവകല����
വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഭി�േശഷി�ാരായ വിദ�ാർഥികൾ�ം �േത�ക പരിഗണന
നൽ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േരാഗവ�ാപനം ഒഴിവാ��തിന് ��ത സംവിധാനം എ�േ�ാളം
സഹായകമാെണ�ം ഈ സംവിധാന�ിെ� �വർ�നം സംബ�ി�്
ര�ിതാ�െള േബാധവാ�ാരാ��തി� േവ�ി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�ം
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാർ�ികൾ�് ��കളിേല�� യാ�ാസൗകര�ം ഉറ�ാ��തിന്
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. നിലവിൽ നി�യി�ിരി�� യാ�ാനിര�് �റ��തിന്
ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ

*556 �ീ. എ. രാജ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം �മി സംബ�മായ ���ൾ�്
പരിഹാരം കാ�വാ�ം �ടിേയ��ാ�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാ�ം
എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഉപാധിരഹിത
പ�യം നൽ��തി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ; ഇതിനായി
ച��ളിൽ േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ� സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത
ല���ിന��തമായി നട�ിവ�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

നാശന��െള അതിജീവി�� േറാഡ് നിർ�ാണം

*557 �ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
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�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ി��ായ ശ�മായ മഴയിൽ െപാ�മരാമ�്
േറാ�കൾ��ായ നാശന��ൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കന� മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം ഗതാഗതം �ട�ിയ െപാ�മരാമ�്
േറാ�കളിൽ ഗതാഗതം �ന:�ാപി��തിന് േവ�ി നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് �ളയ�ം ഉ�ൾെപാ��ം നിര�രം ഉ�ായിെ�ാ�ിരി��
സാഹചര��ിൽ �ളയെ��ം ഉ�ൾെപാ�ൽ�ല�� നാശന��െള�ം
അതിജീവി�� തര�ി�� േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� സാധ�തകൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ളയെ� അതിജീവി�� നിർ�ാണ രീതികൾ സ�ായ�മാ��തിന് േദശീയ,
അ�ർേദശീയ തല�ി�ളള ഗേവഷണ �ാപന��മാ�ം സർ�കലാശാലകളിെല
ഗേവഷണ വിഭാഗ�മാ�ം സഹകരി�് �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന് നടപടി

*558 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന് ആവി�രി�ി�� പരിപാടികെള �റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത�ം �വർ�നാധി�ിത�മായ വിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിെ�
അടി�ാന�ി�� പഠന, േബാധന �വർ�ന�ളി�െട ��ികളിൽ എെ��ാം
�ണപരമായ മാ��ളാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാഭ�ാസ കാ��ാടിെ� �സ�ി�ം �ാധാന��ം ര�ിതാ�ളി�ം
െപാ�സ�ഹ�ി�ം എ�ി��തിനായി എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്
നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ൾ ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് നടപടി

*559 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം ഭരണാ�മതി നൽകിയ �റിസം
പ�തിക�ം അവ�െട �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ��തൽ ആകർഷി�� വിധം �റിസം പ�തികൾ
�തന�ം കാലിക�മാ�ാൻ എെ�ാെ� പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിവ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��ൾ ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

നദികളിെല െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച�ാൻ നടപടി

*560 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നദികളിൽ അടി� �ടിയ മണൽ നീ�ം െച��തിന് നിലവിൽ
എെ��ി�ം നിയ�ണ�ൾ ഏർെ���ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നദികളിൽ അടി��ടിയ മണ�ം െചളി�ം കാരണം നദിക�െട ജല വാഹകേശഷി
�റ�തിനാൽ കഴി� ദിവസ�ളിൽ സം�ാന��ായ ശ�മായ മഴയിൽ
നദികൾ നിറ�ം ഗതിമാറി�ം ഒ�കിയ കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നദികളിെല മണ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�് നീെരാ��് �ഗമമാ�ാൻ അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ കാേലാചിത പരി�രണം

*561 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസം കാേലാചിതമായി നവീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി എെ��ാം പരി�രണ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസ ഘടക��െട പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�ിയി�േ�ാ;
പാഠ�പ�തി�െട സമീപനം, ഉ�ട�ം, ദാർശനിക�ം ചരി�പര�മായ വശ�ൾ
എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ീ െെ�മറി പാഠ�പ�തി, ഡി.എൽ.എഡ്. പാഠ�പ�തി എ�ിവയിൽ ഗേവഷണ
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

�മി തരംമാ��തി�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
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*562 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഡാ�ാബാ�ിൽ ഉൾെ�� �മി തരംമാ��തിന് അനാവശ� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി
ഉപേഭാ�ാവിന് നിയമാ��തം �മി തരംമാ�ി ലഭി�ാൻ േവ� നടപടി�മ�ളിൽ
കാേലാചിത മാ�ം വ��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ�ർമീഡിയ�് �റ�ഖ�ൾ �േഖന�ളള ചര�് ൈകകാര�ം

*563 �ീമതി � �തിഭ 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ചര�് ൈകകാര�ം െച��തിന് സംവിധാന�� ഇ�ർമീഡിയ�്
�റ�ഖ�ൾ ഏെതാെ�യാണ്; ഇവ�െട ചര�് ൈകകാര�ം െച��തി��
�തിവർഷ േശഷി�ം ഉപേയാഗ�ം ത�ിൽ വ�ത�ാസം നിലനിൽ��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�് ഉപേയാഗം െമ�െ����തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��െട �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
�റ�ഖ�ളിൽ നി�� വ�മാന�ിൽ ഏ��റ�ിൽ ഉ�ായി�േ�ാ; വ�മാന
വർ�നവ് ഉ�ാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിൽ പരിര�

*564 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം സ�കാര� േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
െച��വ�െട പരിര� ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടി
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ് �ത േമഖലയിെല െതാഴിൽപരമായ �ഷണം അവസാനി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� േമഖലയിൽ േജാലി െച��വർ�് ഏെതാെ� െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ
മിനിമം േവതനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ�കാര� �ാപന�ളിൽ പരിേശാധന കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;
നിയമ ലംഘനം കെ��ിയ �ാപന�ൾെ�തിെര േ�ാസിക�ഷൻ േക�ം



11 of 13

െ�യിം െപ�ീഷ�ം ഫയൽ െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��കൾ�് ഫി�്നസ്

*565 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ എൻ എ െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാലഘ��ിൽ അട�ി�ി�� ��കൾ വീ�ം �റ�േ�ാൾ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി�ം ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��് വാ�ണെമ�്
നി�ർഷി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫി�്നസ് സർ�ിഫി��ി�ാ� ��കൾ സം�ാന�് �വർ�ി��േ�ാ;

(സി) ��ക�െട അ���പണികൾ നട�ി �മത ഉറ�വ���തിനായി സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ ?

ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�താ േമഖലകെള�റി�് ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ�� നട�ിയ
പഠനം

*566 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത േമഖലകൾ വർ�ി��തായി
ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ�� നട�ിയ പഠന�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;
��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ൾെപാ���ായ േമഖലകളിൽ മ�് �ർണമാ�ം ഉറ�ാ�തിനാൽ �ടർ��
വർഷ�ളി�ം അപകട സാധ�ത ��തലാെണ� റിേ�ാർ�ിെല പരാമർശ�ിെ�
അടി�ാന�ിൽ ��ത േമഖലയിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018, 2019, 2020 വർഷ�ളിൽ ഉ�ൾെപാ��ം മ�ിടി�ി�ം ഉ�ായ �ല�ളിൽ
സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശാ�ീയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ കരി�ൽ ഖനനം

*567 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ് 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) പരി�ിതി �ർബലമായ േമഖലകളിൽ ഉൾെ�െട റവന� �മിയിലട�ം നട��
അനധി�ത കരി�ൽ ഖനനം പരി�ിതി�് വിനാശകരമായ േതാതിൽ
വ�ാപകമായിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ശാ�ീയ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ
നിയ�ണേ�ാെട ഖനനം നട�ാൻ എ�് പ�തിയാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി�് വിനാശകരമാകാെത നിർ�ാണ േമഖലയ�് പാറ ലഭ�മാ���ം
കരി�ൽ ഖനനം െപാ�േമഖലയിലാ���ം സംബ�ി� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മേ�െത�ി�ം തര�ിൽ ഖനന�ിൽ നിയ�ണം സാധ�മാ�േമാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

ഓൺൈലൻ പഠന�ിെ� േപാരാ� കെ��ാൻ നടപടി

*568 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ സി എ�് ��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ�ര വർഷ�ിന് േശഷം ��കൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ
��ിക�െട ഉത്ക��ം ആശ��ം മാ�ിെയ���തിന് �േത�കം പരിപാടി
ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പഠന നിലവാര�ിൽ പി�ാ�ം േപായി എ� ആശ��ം മടി�ം െകാ�്
�ളിെല�ാ�വെരെയ�ാം കെ��ി �ളിെല�ി�ാൻ നട��
�വർ�നെ��റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�� �വർ�കർ ഇ��യിെല മ�് സം�ാന�ളിൽ നട�ിയ �ൾ ��ിക�െട
ഓൺൈലൻ - ഓഫ് ൈലൻ േലണിംഗ് സർേ� �കാരം ഓൺൈലനിൽ �ിരമായി
പഠി�� ��ികൾ നഗര�ളിൽ 24 ശതമാന�ം �ാമ�ളിൽ 8 ശതമാന�ം
മാ�മാെണ� കെ��ലിെ� െവളി��ിൽ സം�ാന�് ഒ�ര വർഷെ�
ഓൺൈലൻ പഠന�ിെ� േപാരാ� കെ��ാൻ മാർ�ം ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പഠന നിലവാരം േകാവിഡ് കാല�ിന് �ൻ��ത് േപാെലയാ�ാൻ പരിപാടി
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�റിസം േമഖല �ര�ിതമാ�ാൻ നടപടി

*569 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക്ഡൗൺ നിയ�ണ�ളിൽ ഇളവ് ന�ിയേ�ാൾ വിേനാദ സ�ാരികൾ�്
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�ര�ിത േക�മായി സം�ാനെ� മാ�വാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

മഴെ��തിയിൽ േറാ�കൾ, പാല�ൾ എ�ിവ��ായ നാശന�ം

*570 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2021 ഒേ�ാബർ മാസം ഉ�ായ കന�മഴയി�ം ഉ�ൾെപാ�ലി�ം
സം�ാനെ� േറാ�കൾ, പാല�ൾ എ�ിവ��ായ നാശന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട അ����ണികൾ നട�ി ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ എ�േ��് പണി �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 നവംബർ 2, െചാ�
എസ് വി ഉ�ി��ൻ നായർ,

െ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)].




