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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
��ാം സേ�ളനം

2021 ഒക് േടാബർ 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�ി

�സ് വൺ സീ�് ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

*241 �ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �സ് വൺ ര�ാം ഘ� അേലാ�്െമ�് �ർ�ിയായേ�ാൾ സീ�്
ലഭി�ാ� ��ികൾ�് �സ് വൺ സീ�് ഉറ�ാ�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉയർ� മാർേ�ാെട എസ്.എസ്.എൽ.സി. പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം
അവർ�് ഇ�െ�� ��കളിൽ ഇ� വിഷയ�ിൽ �േവശനം ലഭ�മാ�ാൻ
നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

സാ�രത �ടർ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

*242 �ീ സി എ�് ���
�ീ വി െക �ശാ�്
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�രത രംഗ�് കഴി� അ�് വർഷം െെകവരി� േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സാ�രത �ടർ വിദ�ാഭ�ാസം സംബ�ി� സം�ാന സർ�ാരിെ� നയെമെ��്
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വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നവ സാ�ര�െട �ടർ വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി നിലവി�ളള
സൗകര��ൾ എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

ഗ�് ഹൗ�ക�െട�ം റ�് ഹൗ�ക�െട�ം നവീകരണം

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

(എ) സം�ാന�് ഗ�് ഹൗ�ക�െട�ം റ�് ഹൗ�ക�െട�ം നവീകരണം
സംബ�ി�് നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഗ�് ഹൗ�കളിെല�ം റ�് ഹൗ�കളിെല�ം താമസസൗകര�ം
വർ�ി�ി��തിന് കർ�പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഗ�് ഹൗ�കൾ, റ�് ഹൗ�കൾ എ�ിവ ഇ�ാ�യിട�ളിൽ �തിയവ
നിർ�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഗ�് ഹൗ�കൾ, റ�് ഹൗ�കൾ എ�ിവിട�ളിൽ നി�� വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

മലേയാര ൈഹേവ പ�തി

*244 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) മലേയാര ൈഹേവ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; പ�തി ഇേ�ാൾ
ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�െമ�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ർ�മാ�ം �ാവർ�ികമാ��േതാെട സം�ാന�ിെ�
ഗതാഗത, വ�ാവസായിക, വാണിജ� രംഗ�ളിൽ എെ�ാെ� മാ��ളാണ്
�തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതർ�് �മി വിതരണം

*245 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
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�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അന�ാധീനെ���ം കാല�ളായി പല�ം ൈക�ട�ി വ�ിരി���മായ എ�
ഏ�ർ �മി ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ഏെ���് �രഹിതർ�്
വിതരണം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ �മി�് അർഹത�ളള എ� േപ�െട അേപ�കളാണ്
ലഭി�ി�ളളെത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏെ��� �മി കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം െച��തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മി തരംമാ� അേപ�കളിേ��� നടപടി

*246 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �മി തരം മാ�ാ�ളള അേപ�കൾ തീർ�ാ��തിൽ വലിയ കാലതാമസം
ഉ�ാ�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല നിയമ �കാരം േഡ�ാബാ�ിൽ ഉൾെ�� �മി തരം മാ��തിന്
ആർെ�ാെ�യാണ് അ�മതി ലഭി��ത്; ആയതി�ളള നടപടി�മ�ൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ റവന� ഓഫീ�കളിൽ �മി തരം മാ��തിനായി ലഭി�ി�ളള
അേപ�കൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ�ാൻ സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��കളിൽ സാ�ഹ� അകലം നട�ിലാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) േകാവിഡ് മാനദ��കാര�� സാ�ഹ� അകലം ��കളിൽ ��ിക�െട സീ�ിംഗ്
അേറ�്െമ�ിൽ ��തൽ ഫല�ദമായി നട�ാ��തിനായി എെ��ി�ം
േമാണി�റിംഗ് സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ഗതാഗത സർ�ീസിെല സീ�ിംഗ് സംവിധാന�ിൽ സാ�ഹ� അകലം
പാലി��തിൽ ഉ�ായതായി പറയെ��� ���ൾ �ാ�് �റികളി�ം
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ഉ�ായാൽ അത് ��ികളിൽ മഹാമാരി പക��തിന് കാരണമാ�േമാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് �റികളിൽ സാ�ഹ� അകലം ഫല�ദമായി നട�ാ��തിനായി പ�തട�
�മീകരണ�ൾ ഏർെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന സംവിധാനം

*248 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി
നിലവി�ളള സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ി നട�� ൈസ�കളിൽ
നി�ം സാ�ി�കൾ േശഖരി�് പരിേശാധി�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാെയ�ം വിശദശമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ ഗേവഷണ �ാപന�ൾ
�വർ�ി��േ�ാെയ�ം ഗേവഷണ �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം ത�രിതെ���ാൻ
നടപടി

*249 �ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ േറാഡ്  ���ികളിൽ ചിലത്
ആരംഭി��തിന് ദീർഘമായ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് സർ�ാരിെ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ.;

(ബി) ��ത ���ിക�െട സാേ�തിക തട��ൾ പരിഹരി�് േറാഡ്  നിർ�ാണം
ത�രിതെ����തിന് സർ�ാർ ൈകെ�ാ�ി�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ.;

(സി) �ന��ാരണ ���ികളിൽ കാലതാമസം ഉ�ാ��തിനാൽ ��ത േറാ�കൾ
സ�ാരേയാഗ�മ�ാ� നിലയിൽ തകർ�യിലാ��ത് നിമി�ം െപാ�ജന�ൾ
അ�ഭവി�� കഠിനമായ യാ�ാ �രിതം പരിഗണി�് ഇ�ാര��ിൽ എ��ം
േവഗ�ി�� പരിഹാര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

�റിസം രംഗെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*250 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
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�ീ എം �േകഷ് 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേദശ-ആഭ��ര �റി�കെള സം�ാനേ��് ആകർഷി��തിനായി
എെ��ാം അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�ം �ചരണ
പരിപാടിക�മാണ് സംഘടി�ി��ത്;

(ബി) �ീൻ കാർെപ�് പ�തിയി�െട എെ��ാമാണ് ല��മി�ിരി��ത്; ഇതി�െട
എ�േ�ാളം േന��ൾ ഉ�ാ�ാൻ കഴി�ി��്; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മൺ�ൺ �റിസ�ിെ� സാ��തകൾ �േയാജനെ����തിന് �േത�ക
പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

റ�് ഹൗ�ക�െട �വർ�നം

*251 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� �മതലയി�� റ�് ഹൗ�ക�െട
�വർ�നം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇവ�് േവ�ിവ�� െചല�കൾ���തമായ
വ�മാനം ലഭി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വാർഷിക അ����ണികൾ സമേയാചിതമായി നട�ാ���ലം റ�്
ഹൗ�കേളാട�ബ�ി�� െക�ിട��ം മ�് നിർ�ിതിക�ം നശി�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഇെതാഴിവാ��തി�േവ�ി അ����ണികൾ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(സി) റ�് ഹൗ�ക�െട �വർ�നം ��തൽ കാര��മമാ��തി�ം
ജനകീയമാ��തി�ം ഓൺൈലൻ ��ിംഗ് ഉൾെ�െട�� സംവിധാന�ൾ
നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) �റിസം വികസന�ിന് സഹായി��രീതിയിൽ റ�് ഹൗ�ക�െട �വർ�നം
ആ�നികവൽ�രി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

തീരേദശ ക�ൽ ഗതാഗത പ�തി

*252 �ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�ൽ ഗതാഗത പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്; ഏെതാെ�
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�റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�െകാ�ാണ് ��ത പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �ാവർ�ികമാ��േതാെട സം�ാന�് ചര�് നീ��ിൽ
എെ��ാം മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ �സ് വൺ ബാ�കൾ അ�വദി�ാൻ നടപടി

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

(എ) �സ് വൺ ര�ാം ഘ� അേലാ�്െമ�് �ർ�ിയായായേ�ാൾ ഒ� ല��ിേലെറ
��ികൾ സീ�് ലഭി�ാെത �റ�് നിൽ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി��തിന് �തിയ �സ് വൺ ബാ�കൾ അ�വദി�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) നിരവധി അർഹരായ ��ിക�െട പഠനം �തിസ�ിയിലായതായി പറയെ���
സാഹചര��ിൽ �തിയ �സ് വൺ ബാ�കൾ അ�വദി�െകാ�് ഇതിന്
പരിഹാരം കാണാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2011-16 -െല സർ�ാരിെ� കാലഘ��ിൽ അർഹരായ ��ിക�െട �സ് വൺ
�േവശനം സംബ�ി�് സമാന സാഹചര���ായേ�ാൾ അ�െ� സർ�ാർ
താത്കാലിക ബാ�കൾ അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് മാലിന�ം ഉപേയാഗി�് േറാഡ് ടാറിംഗ്

*254 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി�ം ആേരാഗ��ി�ം വിപ�ായ �ാ�ിക് മാലിന�ം
ഉപേയാഗി�് എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് ടാർ െച�വാൻ കഴി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന��ം െപാ�മരാമ�ം നിർ�ി�� േറാ�കളിൽ �ാ�ിക്
ഉപേയാഗി�ണെമ� സർ�ാർ ഉ�രവ് അ�സരി�് കഴി� അ�്
വർഷ�ിനിെട എ� െമ�ിക് ടൺ �ാ�ിക് മാലിന�മാണ് േറാഡ് ടാറിംഗിന്
�േയാജനെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� അ�് വർഷ�ിനിെട �ീൻ േകരള ക�നി വഴി െപാ�മരാമ�് വ��ിന്
എ� െമ�ിക് ടൺ െപാടി� �ാ�ി�ാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;
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(ഡി) �ാ�ിക് േചർ�് നിർ�ി�� േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�വാൻ
നിലവിൽ എ�് സംവിധാനമാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ഇത് സംബ�ി�്
�ത�മായ പരിേശാധന നട�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

�സ് വൺ �േവശനം

*255 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �സ് വൺ �േവശന �തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ സർ�ാർ
േമഖലയിെല ��കളിെല ബാ�ക�െട എ�ം വർ�ി�ി��തിന് പകരം അൺ
എയ്ഡഡ് ��കളിെല സീ�കൾ വർ�ി�ി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീ�യിൽ ഉയർ� മാർ�്
േനടിയ സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ�� വിദ�ാർ�ികെള �തി�ലമായി
ബാധി�വാൻ ഇടയാ�െമ�ത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) സർ�ാർ േമഖലയിെല ��കളിെല ബാ�കൾ�് പകരം അൺ എയ്ഡഡ്
��കളിെല സീ�കൾ വർ�ി�ി��ത് െഡാേണഷൻ �വണതെയ
േ�ാ�ാഹി�ി�െമ�് ക���േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് നിയ�ി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ �വർ�ന��െട ഏേകാപനം

*256 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം ത�രിതഗതിയിൽ നട��െവ�് ഉറ�വ��ാ�ം
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി�ാ�ം �മീകരണ�ൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈപ�ക �റിസം പ�തി

*257 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര വികസന�ിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� ൈപ�ക
സംര�ണ പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട പരിഗണനയിൽ വ�� �ധാന ഇട�ൾ
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ഏെതാെ�യാെണ�ം പ�തി�െട �ധാന ല���ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഒ� വിശാലമായ �േദശെ� ചരി� �ാരക�െള വിേനാദസ�ാര�മായി
��ിയിണ�ി പ�തികൾ ആവി�രി��തി�െട വിവിധ േമഖലകളിൽ എെ��ാം
മാ��ളാണ് �തീ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�റിസം േമഖലയിൽ േകരള-തായ് വാൻ സഹകരണം

*258 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �റിസം േമഖലയിൽ േകരള�ം തായ് വാ�ം ത�ി�� സഹകരണം സംബ�ി�്
തായ് വാൻ �തിനിധിക�മായി നട�ിയ ചർ�യിൽ ഉ��ിരി�ി�� നവീന
ആശയ�ൾ സം�ാന�് �ാവർ�ികമാ�ാ��വയാേണാെയ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റിസം േമഖലയിൽ ��തൽ വിേദശ നിേ�പം നട��ത് സംബ�ി�്
തായ് വാൻ �തിനിധിക�മായി ചർ� െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �റിസ�ിെ� ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് തായ് വാ�മായി
സഹകരി�് �തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ആ�നികീകരണം

*259 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ വി േജായി
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� െക�ിട�ൾ, പാല�ൾ എ�ിവ�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ സം�ാന�ിെ� പര�രാഗത നിർ�ാണ സ�ൽ��ൾ��റം
ആ�നിക സാേ�തികവിദ�കൾ അടി�ാനമാ�ി സൗകര��ം സൗ�ര��ം
സംേയാജി�ി�് നട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വിവിധ അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�െട
ഡിൈസനിംഗ് ആ�നികീകരി��തിനായി �പംെകാ�� ഡിൈസൻ വിംഗിെ�
�വർ�നം കാര��മമാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൻകീഴിൽ ഗേവഷണ�ാപനം �വർ�ി��േ�ാ;
എ�ിൽ ഇതിെ� �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ��ദിന കർ� പരിപാടി
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*260 �ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ� പ�തി�െട ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
ആവി�രി�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം െച� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി വിഭാവനം
െച�� �ടർ പ�തികെള �റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*261 �ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� അതി��മായിരി�കയാെണ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ െതാഴിൽ ന�െ��വ�െട കണ�കൾ
ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സർ�ാർ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസി, തീരേദശ േമഖലകളിൽ െതാഴിലി�ാ� ��മാെണ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �വാസികൾ വൻേതാതിൽ തിരി�വ����ല��ാ�� �തിസ�ി ഉൾെ�െട
പരിഹരി��തിന് �േത�ക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��കളിൽ �തന മാ�കയി�� ഫർണി�ർ

*262 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി നിർ�ി��ം ���ി�ണിത�മായ �ൾ
െക�ിട�ളിൽ ��ികൾ�ം അ��ാപകർ�ം �തന മാ�കയി�� ഫർണി�ർ
നൽ��തിനാ�� പ�തികൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?
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�ൾ �റ��തി�� മാർ�േരഖ

*263 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ േനരി�� വിദ�ാഭ�ാസം
�നഃ�ാപി��തി�� ആ��ണ �വർ�ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ിക�െട �ര��് �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�ാേണാ �ൾ �റ��തി��
മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ; മാർ�േരഖ
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�ാ�ാ�ം എ�ാ ��ികെള�ം ��കളിേലെ��ി�ാ�ം
ഏർെ���ിയി�� �മീകരണ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

�മ�െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ നിേഷധി��തിെനതിെര നിയമ വ�വ�

*264 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. ന��മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� വ�വസായ-വ�ാപാര �ാപന�ൾ�്
ത�ൾ�ി���വെര �മ�െതാഴിലാളികളായി നിയമി�ാെമ� ൈഹേ�ാടതി
വിധി�െട �ത�ാഘാതം കണ�ിെല��് േമൽ നടപടി�െട സാധ�ത
പരിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ം രജി�ർ െച�ി�� അർഹരായ െതാഴിലാളികൾ�്
െതാഴി�ടമകൾ െതാഴിൽ നിേഷധി��തിെനതിെര നിയമ വ�വ�
ഏർെ�����ൾെ�െട�� കാര��ൾ പരിഗണി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േനാ��ലി സംബ�മായ പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാൻ ജി�
േലബർ ഓഫീസർമാ�െട ഇടെപടൽ കാര��മമാ�ാൻ േവ� നടപടി��ാ�േമാ;
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ാവസായിക തർ��ൾ പരിഹരി�ാ�� സംവിധാനം ഫല�ദമായി
�വർ�ി��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

�റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*265 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക� നിലവാര�ിൽ യാ�ി നിവാ�ക�ം
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ഗവൺെമ�് ഗ�് ഹൗ�ക�ം നിർ�ി�്  �റ� നിര�ിൽ �റി�കൾ�്
നൽ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ാ �റിസം േക��ളി�ം മിക� �ചിത� നിലവാരം ഉറ� വ��ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� വ��ിക�ം �ാപന��ം ൈകവശം വ�� �രാവ��ൾ

*266 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ�കാര� വ��ികൾ�ം �ാപന�ൾ�ം �രാവ��ൾ ൈകവശം
വ��തി�ം വിപണനം നട��തി�ം അവകാശ�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെ�
ആധികാരികത�ം അവകാശ��ം പരിേശാധി��തി�ം ഉറ�ാ��തി�ം
സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അ�ല�മായ �രാവ���െട േശഖരം സ�കാര� വ��ികേളാ �ാപന�േളാ
ൈകവശം വ��ത് ��യിൽെ��ാൽ വ��ിന് ഏെത�ാം രീതിയിൽ ഇടെപടൽ
നട�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016 �തൽ �രാവ� വ��് ഇ�കാരം നട�ിയ ഇടെപട�ക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

നിതി ആേയാഗിെ� �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര �ചികയിൽ സം�ാന�ിന് മികവ്

*267 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ഥമ ഡിജി�ൽ സം�ാനം എ� േന�ം ൈകവരി�് സം�ാന�ിന് നിതി
ആേയാഗിെ� �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര �ചികയിൽ മികവ്
�ലർ�ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ് വിദ�ാലയ�ളി�ം വിവര
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത ഭൗതിക സൗകര��ൾ ഏർെ���ിയതിേനാെടാ�ം
ഡിജി�ൽ പഠന വിഭവ�ൾ ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തിന് അ��ാപകെര�ം
പഠിതാ�െള�ം �ാ�രാ��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ദിന പരിപാടിയിൽ അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിൽ ൈകവരി� േന�ം
അറിയി�ാേമാ; അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിൽ കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് എ� �ക െചലവഴി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ നൽകാേമാ?

ജി� റവന� അസം�ി

*268 �ീ ഡി െക �രളി
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�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�ജന�ൾ റവന� വ��് മ�ി�് നൽ�� പരാതികൾ
സമയബ�ിതമായി തീർ�ാ��തിന് ജി� അടി�ാന�ിൽ �േത�ക
സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��മായി ബ�െ�� ഓേരാ ജി�യിേല�ം വിഷയ�ൾ
പരിഹരി��തിനായി �പം െകാ�� ജി� റവന� അസം�ി�െട �വർ�ന
രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റവന� അസം�ി�െട പരിഗണന�ായി െപാ� ജന�ൾ�് േനരി�് പരാതി
നൽ��തിന് വ�വ��േ�ാ; ��ത അസം�ി�െട നടപടി�മ��ം
തീ�മാന��ം ജന�െള അറിയി��തിന് സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

തീമാ�ിക് മ�സിയ�ൾ

*269 �ീ. എ. രാജ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ജി��െട�ം തനതായ ൈപ�കം കാ���ി��തി�ം
വ�ംതല�റ�് ൈകമാ��തിേല�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയ�െള േകവലം �ദർശനശാലകൾ എ� നിലയിൽ നി�ം തീമാ�ിക്
മ�സിയ�ൾ എ� �തിയ സ���ിേല�് പരിവർ�നെ���ാ�ത��
തര�ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹാരിസൺ ക�നി�െട �മാണേരഖ

*270 �ീ. നജീബ് കാ��രം
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഹാരിസൺ ക�നി ലിമി� ഡിെ� അധി�തർ 1923-െല അവ�െട �മാണേരഖ
തി��ിെയ�് േഫാറൻസിക് സയൻസ് ലാബ് കെ��ി റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ നടപടി എ��ാൻ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ കാലതാമസം
വ��ിെയ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിെന ഗൗരവമായി
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കാ��േ�ാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� േകസ് വിജിലൻസ് േകാടതിയിൽ ഉ�ായി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ിൽ വ��ിെ� അറിേവാ സ�തേമാ ഇ�ാെത ��ത േകസ്
അവസാനി�ി�ാൻ ചില ഉേദ�ാഗ�ർ നീ�ം നട�ിയതായി പറയെ���
വിഷയ�ിൽ നടപടി�് ത�ാറാ�േമാെയ�റിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2021 ഒക് േടാബർ 11, തി�ൾ
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)].


