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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
ആറാം സേ�ളനം
2022 ആഗ�് 30, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ��ൾ

[ആെക േചാദ��ൾ--30]

മ�പടി നൽ�� മ�ിമാർ

െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി

റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി

�റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ� വ��് മ�ി

ജി�ാ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട �വർ�നം

*91 �ീ. എം. എം. മണി
�ീ ഡി െക �രളി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഴെ��തികൾ േനരി��തിന് ജി�ാ �ര�നിവാരണ
അേതാറി�ികെള �ൻ��ി സ�മാ�ിയ�വഴി െക�തി�െട ആഘാതം �റ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാലാവ�ാ �െ�ാ���ൾ നട�ക�ം �ര� സാഹചര��ളിൽ
ഇടെപേട�തി�േവ� മാർഗനിർേദശ�ൾ ഉൾെ�ാ�� ഓറ�് ��് ഓഫ്
ഡിസാ�ർ മാേനജ്െമ�് ���ി �സി�ീകരി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;
അവശ�ഘ��ിൽ ഒഴി�ി�ൽ ഉൾെ�െട അടിയ�ര ഇടെപടലി�േവ�
കാര��മമായ സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ത�മായ ��റിയി�് യഥാസമയം നൽ��തിന് േക� കാലാവ�ാ വ��ിെ�
��റിയി�് സംവിധാനം ��തൽ ആ�നികീകരി��തി�ം
വി�ലീകരി��തി�ം േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ േക� സർ�ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരളെ� ഇ���െട �റിസം ഹ�ാ��തി�� നടപടി

*92 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ



2 of 14

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

(എ) �റിസ�ിെ� വലിയ സാ��ത കണ�ിെല��് േകരളെ� ഇ���െട �റിസം
ഹ�ാ�ി മാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) കായൽ �റിസം, ഫാം �റിസം, പിൽ�ിം �റിസം, ബീ�് �റിസം �ട�ി എ�ാ �റിസം
േമഖലകെള�ം അതിെ� �ാധാന�ം ഉൾെ�ാ�്  ആകർഷകമാ��തിന് �േത�ക
മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �റിസം േക��ളിൽ �ാർ കാ�ഗറിയി�� േടായ ് െല�് സൗകര���ം കെഫ�ീരിയ
ഉൾെ�െട മ�് അടി�ാന സൗകര���ം അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാൻ �േത�ക
പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ.കെള അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ാൻ പ�തി

*93 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഐ.ടി.ഐ.കെള അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ��തി�� പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ��ം ഇതര �േദശ�ളിെല�ം വ�വസായ േമഖല�െട ആവശ�കത�്
അ�സരി�� െെന�ണ� വികസന േക��ളാ�ി ഐ.ടി.ഐ.കെള
മാ�ി�ീർ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; കാലഹരണെ�� േകാ�കൾ നിർ�ലാ�ാ�ം
േകാ�കളിൽ കാലാ��തമായ മാ�ം ഉൾെ�ാ�ി�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ നി�് െെന�ണ�േശഷി ആർജി��വർെ��ാം െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�� തര�ിൽ ഐ.ടി.ഐ.കെള വ�വസായ േമഖല�മായി േനരി�്
ബ�െ���ാൻ പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട�ൾ സംബ�ി� ൈഹേ�ാടതി നിരീ�ണം

*94 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�ൾ ദിനം�തി വർ�ി��െവ�ം ആയത്
അ�വദി�ാനാകിെ���� ൈഹേ�ാടതി�െട വിമർശനം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�ക�െട അ����ണികൾ സമയബ�ിതമായി തീർ�ണെമ�്
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ആവശ�െ��ി�ം ആയത് അർഹി�� ഗൗരവ�ിൽ പരിഗണി�ിെ��
ൈഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതി�െട വിമർശന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ത ��ം
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർമാണം തീരേശാഷണ�ിന് കാരണമാ��േ�ാെയ�്
പഠനം നട�ാൻ നിേയാഗി� വിദ� �ാപന�ൾ ഏെത�ാെമ�ം അവ
എ�ിേ�ർ� നിഗമനം എെ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �തി�ലമായി ബാധി��വെര �നരധിവസി�ി�ാ�ം
ജീവേനാപാധി ന�െ��� പര�രാഗത മ��െ�ാഴിലാളികൾ�് ന�പരിഹാരം
നൽ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ; �േദശവാസിക�െട ജീവിതമാർഗം
െമ�െ����തിന് �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �േദശവാസിക�െട ആശ� പരിഹരി��തി�ം പ�തി ഈ വർഷം തെ�
�ർ�ിയാ��തി�ം നട�� �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ാർ�് റവന� ഓഫീസ് പ�തി

*96 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. െക. െജ. മാക് സി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കള�േറ�ക�ം വിേ�ജ് ഓഫീ�കൾ ഉൾെ�െട�� റവന�
ഓഫീ�ക�ം നവീകരി�ാ�� പ�തി�് �പം െകാ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് ഓഫീ�ക�െട േസവനം ജനസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാമാണ്;

(സി) അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിേനാെടാ�ം ഓഫീസ് സംവിധാന�ിെ�
ആ�നികീകരണ�ിനായി നട�� �വർ�ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ാർ�് റവന� ഓഫീസ് പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?
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�തിയ സം�ാന പാതകൾ നിർമി�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന പാത�െട ഗണ�ിൽെ�� പാതകൾ സം�ാന�്
എ�െയ��െ��് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാനെ�� േറാ�കെള സം�ാന പാതയാ�� പ�തിയിൽ അവസാനമായി
�തിയ േറാ�കൾ ഉൾെ���ിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; േറാ�കെള
സം�ാന പാതയാ��തി�� മാനദ��ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല �ധാനെ�� �റിസം, തീർ�ാടനം, വിദ�ാഭ�ാസം, െതാഴിൽ എ�ീ
േമഖലകെള ബ�ി�ി�� വിധ�ിൽ നിലവിെല വിവിധ േറാ�കൾ ഉൾെ���ി
�തിയ സം�ാന പാതകൾ നിർമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത അ����ണികൾ സംബ�ി�് േദശീയപാത അേതാറി�ി�െട ഉ�രവാദി�ം

*98 �ീ സജി െചറിയാൻ
�ീ. എ. രാജ
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ പാതകളിെല �ഴി അട�ൽ, അ����ണി നട�ൽ എ�ിവ
െച�ാ�� ഉ�രവാദി�ം സം�ാന സർ�ാരിനാെണ�് വ�ാപകമായി
�ചരി�ി��ത് ��യിൽെപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി� നിജ�ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത നിർമാണം, �ഴി അട�ൽ, അ����ണികൾ എ�ിവ�െട നിലവാരം
ഉറ�വ�േ�� ഉ�രവാദി�ം േദശീയപാത അേതാറി�ിയിൽ നി�ി�മാേണാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സി.ആർ.ഐ.എഫ്.ൽ ഉൾെ���ി സം�ാനെ� �ധാനെ�� േറാഡ്
നവീകരണ�ിനായി �േത�ക പ�തി േക� സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ;
��ത പ�തി�് േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ?

േദശീയപാതക�െട നിർമാണ�ം പരിപാലന�ം

*99 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) േദശീയപാതക�െട നിർമാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം േക� സർ�ാർ
ഏജൻസിക�െട ഭാഗ�നി�ം ഉ�ാ�� ��തരമായ അനാ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഔ�്��് ആൻഡ് െപർേഫാമൻസ് േബസ്ഡ് േറാഡ് േകാൺ�ാ�് സംവിധാനം
ഉൾെ�െട സം�ാനെ� മരാമ�് േറാ�ക�െട പരിപാലനം കാര��മമാ�വാൻ
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത സംവിധാന�ി�െട ഏെത�ാം േമഖലയി�� േറാ�കളാണ്
�നർനിർമി�ാൻ ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സംവിധാന�ി�െട െടൻഡർ നടപടി �ർ�ീകരി�� േറാ�ക�െട
വാർഷിക അ����ണികൾ കരാ�കാർതെ� നി�ിത കാലേ��്
നട�ിലാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം സംവിധാന�ി�െട നിർമി�െ��� േറാ�കൾ�് �തി�ല
കാലാവ�യിൽ തകർ� സംഭവി�ാ�ം അ����ണികൾ നട�ിലാ��തിന്
കരാർ ഏെ��� ക�നി�് ഉ�രവാദി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ �നരധിവാസ പാേ�ജ്

*100 �ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർമാണ�മായി ബ�െ��് തേ�ശീയരായ
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസം, ഉപജീവനം, െതാഴിൽ, �ര� �ട�ിയ
േമഖലകളിെല ���ൾ പരിഹരി��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-ൽ വിഴി�ം �റ�ഖ ക�നി സമർ�ി� ഉപജീവന ആഘാത നിർണയ
സമിതി റിേ�ാർ�ി�ൾെ�� ന�പരിഹാര, �നരധിവാസ പാേ�ജിെല ഏെതാെ�
കാര��ളാണ് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നിർമാണ�ിെ� ഫലമായി മ��ബ�ന�ിനിെട സംഭവി��
അപകട�ൾ തട��തിന് ശാശ�ത നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

�മി�െട തരംമാ��ി�� അേപ�ക�െട തീർ�ാ�ൽ

*101 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �മി�െട തരം മാ��തിനായി സമർ�ി�ിരി�� അേപ�കൾ
തീർ�ാ��തിൽ വലിയ കാലതാമസം േനരി�� എ� പരാതി
ഉയർ�ിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�കൾ േവഗ�ിൽ തീർ�ാ��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ൾ
ഏർെ���ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി�ായി വാ�ിയ �മി�െട തരംമാ�ലി�� അേപ�കൾ�്
�ൻഗണന നൽ��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

*102 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി�െട വൻ മികവ് ൈകവരി� സർ�ാർ
��കൾ�് അധിക സഹായം ആവശ�െ��തിേനാട് േക� സർ�ാർ അ��ലമായി
�തികരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ േലാകബാ�്
സഹായേ�ാെട�� �ാർസ് പ�തിയിൽ എ� �കയാണ് അ�വദി�ിരി��ത്;
ഈ പ�തി �കാരം അ��ാപന, പഠന �വർ�ന�ളിൽ ��തൽ മികവിനായി
എെ��ാം പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(സി) �ൾതല അ�ാദമിക മാ�ർ �ാനിന് അ�ിമ അംഗീകാരമായി�േ�ാ; ഓേരാ
വിദ�ാലയെ��ം ഉത്�� �ാപനമാ�� തര�ിലാേണാ മാ�ർ �ാൻ
വിഭാവനം െച�ിരി��തെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� മഴ�ാല �ർവ ���ികൾ

*103 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നട�് വർഷെ� മഴ�ാല �ർവ
���ികൾ�് പണം അ�വദിെ��ി�ം പണികൾ നട�ാ�തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ േറാഡ്, പരിപാലന വിഭാഗ�ൾ ത�ിൽ തർ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�രം സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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വിദ�ാകിരണം പ�തി

*104 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നവേകരളം കർമപ�തി�െട ഭാഗമായ വിദ�ാകിരണം പ�തി �കാരം ��കെള
സാേ�തികവിദ�ാ സൗ�ദമാ��തിനായി നട�ിയ �വർ�ന�െള �റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��തിെ� പതി�ട�ിലധികം േവഗത�� േ�ാഡ്ബാ�് ഇ�ർെന�്
സൗകര�ം ൈഹ�ൾ, ഹയർെസ��റി, വി.എ�്.എസ്.ഇ. ��കളിെല�ാം
ഏർെ���ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ; ഇ�വഴി എെ��ാം േന��ളാണ്
ല��മി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ വിഭവ��െട സമാഹാരമായ സമ� േപാർ�ലിെല വിഭവ�ൾ
ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ാൻ ഇ�വഴി സൗകര�ം ലഭ�മാ�െമ�്
വിലയി���േ�ാ?

േറാ�കൾ െപാളി��തി�� �തിയ മാനദ��ൾ

*105 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാ�കൾ ടാർ െച�തിന് പി�ാെല െവ�ിെ�ാളി�് �ടിെവ� ൈപ�് ഇ��
രീതി�് മാ�ം വ���തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��തായി ടാർ െച� േറാ�കൾ െപാളി��തി�� �തിയ മാനദ��ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �തിയ വാ�ർ കണ�ൻ എ���തി�ം ��തായി ൈപ�് ഇ��തി�മായി
അ����ണികൾ െച�തീർ�തി�േശഷം േറാഡ് �ർവ �ിതിയിലാ��തിെ�
ഉ�രവാദി�ം ആർ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല അ����ണികൾ

*106 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��ിെല െമയി�നൻസ്, േറാഡ് സ് വിഭാഗ�ൾ ത�ി��
തർ�മാണ് �ീ മൺ�ൺ അ����ണികൾ ൈവകാ�ളള കാരണം എ�
ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�ാരണ�ാൽ േറാ�കളിൽ മഴ�ാല�ിന് ��് അ����ണികൾ
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നട�ാ�� െടൻഡർ നടപടികൾ ൈവകിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറാ�കളിെല �ഴികൾ നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�യർ��തിന് നടപടി

*107 �ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ അ�ർേദശീയ നിലവാര�ിേല�്
ഉയർ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിവര സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട േലാേകാ�ര നിലവാര�ി��
േബാധന സ�ദായ�ം പാഠ�പ�തി�ം സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ�ം ൈഹ�ീഡ് ഇ�ർെന�്
കണ�ിവി�ി ഉൾെ�െട�ളള ആ�നിക സാേ�തിക സൗകര��ൾ ഉറ�ാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് �ൾ പ�തി �കാരം െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ�് ലഭി� ഉപകരണ��െട
മിക� പരിപാലനം ഉറ�വ���തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദീകരി�േമാ?

�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണിേഫാം േകാഡ്

*108 �ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീമതി � �തിഭ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സഹവിദ�ാഭ�ാസം നിേഷധി��ത് ബാലാവകാശ��െട�ം ഭരണഘടന
ഉറ�ാ�� ലിംഗ സമത��ിെ��ം ലംഘനമാെണ�് ക�് അ�� അ��യന
വർഷം �തൽ ആൺ, െപൺ ��കൾ നിർ�ലാ�ണെമ� ശിപാർശ സർ�ാരിന്
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണിേഫാം േകാഡ് ഏർെ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചില ��കളിൽ അധി�തർ സ�േമധയാ െജൻഡർ ന��ൽ �ണിേഫാ�കൾ
നട�ിലാ�ിവ��ത് സംബ�ി�് �േത�കമായ നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?
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േറാ�കൾ ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ാൻ നടപടി

*109 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി
നൽ�േമാ:

(എ) ഇട�ളളി-മ��ി  േദശീയപാതയിൽ െന��ാേ�രിയിൽ ര�ടിേയാളം ആഴ�ളള
�ഴിയിൽ വീണ് ൈബ�് യാ��ാരൻ മരി�തിെന �ടർ�് സം�ാനെ� വിവിധ
േറാ�ക�െട നിലവിെല അവ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ പാതകളിെല�ം െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിെല�ം �ഴികൾ �ടി ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നട�വർഷെ� അ����ണികൾ�ായി അ�വദി�
�ക മഴ�ാല�ിന് �ൻപ് ഉപേയാഗി��തിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ�് വീ�
ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) മഴ�ാല�ിന് �ൻപ് േറാ�കൾ അ����ണി നട�ാ�വർ െ�തിെര എെ��ാം
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മഴ�് ��� േറാഡ് അ����ണികൾ

*110 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയപാതയി�ം െപാ�മരാമ�് േറാ�കളി�ം ഉ�ാ�� �ഴികളിൽ വീണ്
നിരവധി േപർ�് ജീവൻ ന�െ��ക�ം സാരമായി പരിേ�ൽ�ക�ം െച��
സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� േറാ�കളിൽ മഴ�് �ൻ�� അ����ണികൾ സമയബ�ിതമായി
നട��തിൽ വീ� വ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ഒെഡെപക് �േഖന വിേദശ െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

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

(എ) ഒെഡെപക് �േഖന വിേദശ േജാലി ലഭി��ത് സംബ�ി�് േകാവിഡാന�രം
എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ഉ�ായി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ; േജാലി ലഭ�തയിൽ
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വർ�ന��ായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ� വിഭാഗം െതാഴിലേന�ഷകർ�് �റേമ അർ�വിദ�, അവിദ�
െതാഴിലാളികളട��� മ�് െതാഴിലാളികൾ�ം ഒെഡെപക് �േഖന വിേദശ
െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിേദശ�് ഉപരിപഠന�ി�� സൗകര�ം ഒെഡെപക് ഏർെ����േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) വിേദശ�് െതാഴിലി�ം ഉപരിപഠന�ി�ം ആവശ�മായ ഭാഷാപഠന�ൾ�്
ഒെഡെപക് സൗകര�ം െച�നൽ��േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഇതിനായി സംവിധാനം
ഏർെ���േമാ?

െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസനം

*112 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ വി ശശി
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വാണിജ� വ�വസായ �േരാഗതിയിൽ ചരി�ാതീത കാലം �തൽ
നിർണായക പ�് വഹി� െച�കിട �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ി�േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര വികസന�ി�ം ചര�് നീ��ി�ം നിർണായക പ�വഹി�ാൻ
ഉത�� തര�ിൽ സം�ാനെ� �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�െകാ�് ക�ൽ
സർവീസ് വർ�ി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട, ഇട�രം �റ�ഖ�ൾ ��തൽ ഉപേയാഗെ���ി കെ�യ് നർ സർവീസ്
വർ�ി�ി��തി�േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഭാരത് മാല പരിേയാജന പ�തിയി�െട േറാഡ് മാർഗം വിവിധ �റ�ഖ�െള
ത�ിൽ ബ�ി�ി��തി�� പ�തി �േരാഗമി�� സാഹചര��ിൽ
�റ�ഖ��െട വികസന �വർ�ന�ൾ ത�രിതെ����തിനാ��
സാധ�തകൾ പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േദശീയപാതക�െട അ����ണി

*113 േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാതകളിൽ �ടെര��ാ�� അപകട�െള�ം �ഴിയിൽ
വീണ് ഒരാൾ മരണെ��തിെന�ം �ടർ�് േദശീയപാതക�െട അ����ണി
നടേ��ത് സം�ാന സർ�ാരാെണ�� നിലയിൽ ചിലർ ചില മാധ�മ��െട
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സഹായേ�ാെട നട�� �ഷ് �ചരണ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�സംബ�ി� വ�താപരമായ യാഥാർ��െമെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േദശീയപാതകളിെല �ഴികൾ അടിയ�രമായി അട�ണെമ�്
േദശീയപാത അേതാറി�ിേയാട് െെഹേ�ാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ; േറാഡിെല
�ഴികൾ അട��തിനായി േദശീയപാത അേതാറി�ി സഹായം
അഭ�ർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േദശീയപാതയിൽ ഇട��ി �തൽ മ��ി വെര�� േറാഡ്
നിർമാണ�ിൽ വൻ �മേ�ട് നട�ി��തായി സി.ബി.ഐ. അേന�ഷണ�ിൽ
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിൽ ���ാരായവർെ�തിെര നിയമ നടപടികൾ
�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��തി �ര��ിൽെ��വർ�� ന�പരിഹാരം

*114 �ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തി �ര��ിൽെ��വർ�� ന�പരിഹാരം കണ�ാ��
രീതി വ��മാ�ാേമാ; സമീപ കാല�് കാലാവ�ാ �ര��ൾ �ടെര��ാ��
സാഹചര��ിൽ അ� സംബ�ി�് മാനദ�ം ത�ാറാ�ാൻ �േത�ക സമിതിെയ
നിേയാഗി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവിൽ ഇ�കാര�� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�െ��ിൽ ��ത സമിതി�െട
�ധാന നിരീ�ണ��ം ശിപാർശക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് �ര�ബാധിത�െട ന�ം �ത�മായി
കണ�ാ�ി അർഹതെ�� ന�പരിഹാരം കാലതാമസമി�ാെത വിതരണം െച�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാതാ വികസനം

*115 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിേ��ം �ിയാ�ക നിലപാ�െകാ�്
സം�ാന�് േദശീയപാതാ വികസനം മിക� രീതിയിൽ നട��തായി
േദശീയപാത�െട �മതല വഹി�� േക� മ�ി ��ാവി�താ�� വാർ�
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് േദശീയപാതാ വികസനം അ�ിമറി�ാൻ ചില
രാ�ീയ ക�ികൾ �മം നട�ിയി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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ഇ�ര�ാരിൽ ചിലർ രാ�ീയ ല��േ�ാെട േദശീയപാതാ വികസന�ിെ�
യശ�് അവകാശെ�ടാൻ നട��തായി പറയെ��� �മ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �മി ഏെ���ലിന് സം�ാന വിഹിതം ന�ിെകാ�ം �മി ഏെ���ലിൽ േനരി�
എതിർ�കെള അ�ഭാവ�ർ�മായ ഇടെപടലി�െട മറികട�ം �മിേയെ���ൽ
�ർ�ിയാ�ാനായി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയപാത 66-െ� വികസന�ിൽ നിലവിൽ െെകവരി�ി�� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർമാണ കരാർ

*116 �ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ ആദ�ഘ� നിർമാണ കാലയളവ് �ർ�ിയായി വർഷ�ൾ
കഴി�ി�ം ആദ�ഘ� നിർമാണം �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?

അനധി�ത ക�ാറിക�െട �വർ�നം തടയാൻ നടപടി

*117 �ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലസൻ��തിെന�ാൾ പ�ിര�ിേയാളം അനധി�ത ക�ാറികൾ
�വർ�ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ാറിക�െട എ�ം വർ�ി�ി�തിനാൽ അവ ഉ�ൾെപാ�ലി�ം �ക��ി�ം
കാരണമാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അനധി�ത ക�ാറിക�െട �വർ�നം തട��തി�ം ൈലസൻ�ളള ക�ാറിക�െട
�വർ�നം നിയ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
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വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ഇടിമി�ൽ �ല��ാ�� �ര��ൾ ല�കരി�ാൻ നടപടി

*118 �ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇടിമി�ൽ �ല��ാ�� �ര���ം മരണ��ം വർ�ി�്
വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇടിമി�ൽ �ല��ാ�� �ര��ൾ ല�കരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ സ�ീകരി േ�� �ര�ാ നിർേ�ശ�ൾ സംബ�ി�്
േബാധവൽ�രണം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േ�ാ�ാഹന�ിന് �തിയ പ�തികൾ

*119 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര,
�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� തനത് സം�ാര�ം കല�ം ഭ�� വിഭവ��ം വിേദശ, ആഭ��ര
വിേനാദസ�ാരികൾ�് അ�ഭവേവദ�മാ�ി വിേനാദസ�ാരം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓണാേഘാഷ�ിന് ഉ�വഛായ പകർ�െകാ�് േലാക ��ള മ�ര�ം പാചക
മ�ര�ം നട�ി ��തൽ വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��ൾ ആകർഷക�ം എ�ിെ�ടാൻ
അനായാസകര�ം ആ��തിേനാെടാ�ം വിേനാദസ�ാരികൾ�് �ര��ം
കാ�കൾ നിർഭയമായി ആസ�ദി�ാ�� സാഹചര��ം ഒ��ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട പരിപാലനം

*120 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര,
�വജനകാര� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിൻ കീഴി�� േറാ�ക�െട പരിപാലനം
കാര��മമാ�ാൻ സർ�ാർ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േറാഡ് െമയി�നൻസ് മാേനജ്െമ�ിെ� ഭാഗമാ�ം മഴ�ാല �ർ�
അ����ണികളാ�ം എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ിയി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ����ണി�് �േത�ക കർമസംഘ�ിന് �പം നൽകിയി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം ലഭി�� പരാതികൾ ഉടനടി പരിഹരി�ാൻ
സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; അ����ണിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ാൻ നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ിൽ േനാഡൽ ഓഫീസർമാെര
നിേയാഗി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 ആഗ�് 17, �ധൻ
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)].


