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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം

2023 മാർ�് 1, �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�, �രാേരഖ വ��് മ�ി

സം�ാന മാരിെെടം േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

*241 �ീ എം �േകഷ് 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കടൽ വഴി�ളള ചര�് നീ��ിെ� �ാധാന�ം കണ�ിെല��്, വിേശഷി�്
വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖം �വർ�ന സ�മാ��േതാെട സം�ാനെ�
േനാൺ േമജർ േപാർ�കൾ വികസി�ി��തിനായി മാരിെെടം േബാർഡ്
�വർ�നം നട��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ �റ�ഖ�ളിേല�് നിേ�പം ആകർഷി��തി�ം
നിേ�പ സാധ�ത പരിചയെ����തി�ം മാരിെെടം േബാർഡ് നട�ിയ
�വർ�ന�ൾ ഫലം ക�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തീര�ടൽ വഴി�ളള ചര�ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ളള
പ�തികേളാെടാ�ം തെ� വിേനാദസ�ാര സാധ�ത �ടി കണ�ിെല��് ക�ൽ
യാ�ാ സർവീസ് ആരംഭി��തി�ളള സാധ�ത�ം പരിഗണി��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ് െച�് ക���ർ �ംഖലയിൽ ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

*242 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. എ. �ഭാകരൻ
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
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�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േരഖക�െട �ത�ത ഉറ�ാ��തിനാ�ളള റീസർേവ നട�
�േദശ�ളിൽ നിരവധി വർഷ�ളായി െെകവശം വ�െകാ�ിരി�� �മി
േരഖയിൽ ഉളളതി�ം അധികം കാ��പ�ം അത് സർ�ാർ�മി
െെകേ�റിയതെ��് വ��ത��ാ�േ�ാ�ം െെകവശ�ാരന് അവകാശം
നൽ��ിെ�� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  പരിഹരി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി�ി�ളള ഡിജി�ൽ റീസർേവയിൽ ��ടമ��െട
സാ�ി���ിൽ സർേവ മാപ് ത�ാറാ�ി പരാതി പരിഹരി�ാൻ സംവിധാനം
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പര�രാഗതമായി റീസർേവ �ർ�ിയാ�ിയ 116 വിേ��കളിെല ഉൾെ�െട�ളള
�േരഖകൾ ഡിജിെെ�സ് െച�് ക���ർ �ംഖലയിൽ ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ

*243 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ� ല��ം സമയബ�ിതമായി
നിറേവ��തിന് പ�യം മിഷൻ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; അ�് മാസ�ി��ിൽ
നാ�തിനായിരം പ�യ�ൾ വിതരണം െച�െമ� �ഖ�ാപനം നിറേവ��തിന്
നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഗാ�വർഗ�ാർ അധിവസി�� ഊ�കളിെല�ം വനേമഖലകളിെല�ം പ�യ
��ം പരിഹരി�ാൻ വനം വ��മായി േചർ�് നടപടി�മ�ൾ ത�രിതെ���ാൻ
റവന� വ��് �ൻെെകെ���ി�േ�ാ;

(സി) ഒ� വർഷ�ി��ിൽ ലാൻഡ് �ിബ�ണ�കളിൽ െക�ി�ിട�� േക�കെള�ാം
തീർ�ാ��തി�ം �ിബ�ണ�ക�െട �വർ�ന�മത വർ�ി�ി��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഒെഡെപക്-െ� �വർ�നം

*244 �ീമതി െദലീമ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) വിേദശ�് െതാഴിൽ േത��വെര ത�ി�ിനിരയാ�� സംഭവ�ൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ പ�ാ�ല�ിൽ ഓവർസീസ് െഡവലപ്െമ�്
& എംേ�ാെ��് െ�ാേമാഷൻ കൺസൾ��്സ് ലിമി� ഡ്-െ� �വർ�ന�ൾ
ശാ�ീകരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജർ�നിയിേല�് സൗജന�മായി ന�മാെര റി��് െച��േതാെടാ�ം താ�ര�ം
ഉ�വർ�് ൈ��േ�ാെട ജർ�ൻ ഭാഷാപഠന�ിന് �ടി�� സൗകര�ം
ഏർ െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ പഠന�ം േജാലി�ം കാം�ി�� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം വർ�ി�ി��
സാഹചര��ിൽ ഒെഡെപക് അവർ�ായി പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ?

�ൾ െഡ�് റി�േമഷൻ സാേ�തികവിദ�യിൽ േറാഡ് നിർ�ാണം

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

(എ) പര�രാഗതമായി അ�വർ�ി�് വ�� േറാഡ് നിർ�ാണ രീതികൾ
സം�ാന�ിെ� സവിേശഷ സാഹചര��ൾ�് അ�േയാജ�മാ�� തര�ിൽ
പരി�ിതി സൗ�ദപരമായി പരി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ േറാഡ് നിർ�ാണരീതിയായ �ൾ െഡ�് റി�േമഷൻ
സ�ദായം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��േ�ാെയ�ം ഇ�കാരം
നിർ�ി�� േറാ�കൾ ��തൽ കാലം ഈട് നിൽ��തി�� സാധ�തകൾ
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േറാ�കൾ �നർ നിർ�ി�േ�ാൾ �ൻപ് നിർ�ാണ�ിന് ഉപേയാഗി� വ��ൾ
�ന�പേയാഗി�് നിർ�ാണ െചലവ് ����തിന് എഫ്.ഡി.ആർ.
സാേ�തികവിദ� സഹായി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാഡിെല �ഴികൾ �ല�� അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

*246 �ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിവിധ ���ികേളാട�ബ�ി�് വാ�ർ അേതാറി�ി അട��� ഏജൻസികൾ
േറാ�കളിൽ എ��� �ഴികളിൽ വീണ് അപകട�ൾ പതിവാ�� സാഹചര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ബി) എറണാ�ളം, ക�ര�ടിയിൽ ൈപ�് മാ�ാൻ എ�� �ഴിയിൽ വീണ് �വാവ് മരി�
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സംഭവ�ിന് സമാനമായവ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ മ�് വ��ക�മായി േചർ�്
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം േറാ�കളിൽ �ഴികെള��േ�ാൾ അപകട ��റിയി�് േബാർ�കൾ
�ാപി�ാൻ വ�വ� െച��േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് പാലി��െ��്
ഉറ�വ��ാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെല �തന സാേ�തിക വിദ�കൾ

*247 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ സി എ�് ���
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് നിർ�ാണ�ിെ� സാേ�തിക �ണേമ��ം ���ിയിെല
�ണനിലവാര�ം ഉറ�് വ��വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തന സാേ�തികവിദ�കൾ �േയാഗി��തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �ൾ
െഡ�് റി�േമഷൻ സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന്
അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; എഫ്.ഡി.ആർ. സാേ�തികവിദ�െയ �റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� കാലാവ��ം ���തി�ം അ�േയാജ�മായ�ം
ഈ�നിൽ���മായ നിർ�ാണ രീതികൾ അവലംബി��തിന് �ൻഗണന
നൽ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�്പീരിയൻഷ�ൽ �റിസം േക��ൾ

*248 �ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം േ��ായി വളർ�ിെയ���തിന് പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവളം, �മരകം, ആല�ഴ, ��ാർ �ട�ിയ സം�ാനെ� ��ഖ
വിേനാദസ�ാര േക��െള എ�്പീരിയൻഷ�ൽ �റിസം േക��ളാ�ി മാ�ാൻ
പ�തി�േ�ാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�് അനായാസം എ�ിേ���തിന് േറാഡ്
സൗകര��ം ഗതാഗത സൗകര��ം അേതാെടാ�ം സ�ാരികൾ�് മിക�
താമസസൗകര��ം ഉറ�ാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ആകർഷകമാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

*249 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
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�ീ. എം. എം. മണി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വൻേതാതിൽ നിേ�പം നട�ാൻ സാ��ിക േശഷയി�ാ�വർ�ം
വനിതകൾ�ം �ാമീണർ�ം ഉൾെ�െട മിക� െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാൻ
�ാ�ി�� വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ ആകർഷകമായ വ�വസായെമ� നിലയിൽ
വളർ�ിെയ���തിന് ഈ സർ�ാർ നട�� �ധാന �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരെ� വ�വസായമായി �ഖ�ാപി�െകാ�് ഈ േമഖലയിൽ
നിേ�പം ആകർഷി��തി�� സാധ�ത െമ�െ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ൻകാലെ� അേപ�ി�് ��തൽ വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ
കഴി�ത് ��ിരമാ�� തര�ിൽ വിവിധ വിേനാദസ�ാര പ�തികളിൽ
നിേ�പം ആകർഷി��തിന് വ��് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

മാ�ക ഉ�രവാദി� �റിസം വിേ�ജ് പ�തി

*250 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ�ക ഉ�രവാദി� �റിസം വിേ�ജ് പ�തി�െട �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അധിക നിേ�പം േവ�ാ� വിേനാദസ�ാര േമഖലകളിൽ അതത് �േദശെ�
�ീകെള ��തൽ ഉൾെ����തിന് �േത�ക പ�തികൾ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) കാർഷിക �വർ�ന�െള വിേനാദസ�ാര േമഖല�മായി ബ�ി�ി��തിന്
പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ ഫയ�കൾ തീർ�ാ�ാൻ നടപടി

*251 �ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്  കീഴിൽ വ�� ഓഫീ�കളിൽ ഫയ�കൾ
തീർ�ാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ആറ് മാസ�ിൽ ഒരി�െല�ി�ം അദാല�കൾ നട�ി ഫയ�കൾ തീർ�്
ക�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��കളിൽ േറാേബാ�ിക് ലാ�കൾ �ാപി�ാൻ നടപടി

*252 േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ വി േജായി
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാ��ിയ�് ശതമാന�ിലധികം വിദ�ാലയ�ളി�ം ഇ�ർെന�്
ലഭ�മാ�ാൻ സാധ�മായതിെ� ഫലമാ��ായ അ�ാദമിക, അ�ാദമിേകതര
രംഗെ� വി�ലമായ അവസര�ൾ �േയാജനെ���ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
അവേശഷി�� വിദ�ാലയ�ളിൽ �ടി ഇ�ർെന�് ലഭ�മാ�ാ��
�വർ�ന�ൾ�് �ാധാന�ം നൽ��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് �ട�ിയ നവീന സാേ�തിക വിദ�കൾ
�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിചിതമാ��തിന് സം�ാനെ� ��കളിൽ
േറാേബാ�ിക് ലാ�കൾ �ാപി�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇവ�െട �വർ�നം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട �തിഭ കെ��ി അവ പരിേപാഷി�ി��തിന് ആവി�രി�്
നട�ാ�� പ�തികൾ ശാ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഫിൻലൻ�മായി സഹകരണം

*253 �ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ വി െക �ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�െള േ�ാ�ാഹി�ി�� നയം കാര��മമായി
നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലമായി �ൻ വർഷ�ളിെല��േപാെല ഈ വർഷ�ം
��തൽ വിദ�ാർ�ികെള െപാ�വിദ�ാലയ�ളിേല�് ആകർഷി�ാനായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ വർഷം സർ�ാർ, എയിഡഡ് ��കളിേല�് ��തായി എ�ിേ�ർ�
വിദ�ാർ�ികൾ എ�െയ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ിൽ അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� േലാേകാ�രമായ പഠന േബാധന സ�ദായ�ിെ� േമ� ��തൽ
ഫല�ദമാ��തിന് ഫിൻലൻ�മായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
സഹകരണം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം േമഖലയിലാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

എെ� �മി ഡിജി�ൽ സർേവ

*254 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്



7 of 14

�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് റവന� വ��് ആരംഭി�ി�� എെ� �മി ഡിജി�ൽ സർേവ
പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സർേവ നട�� 1550 വിേ��കളിൽ 600-ൽ പരം വിേ��കൾ മലേയാര
േമഖലയിലായതിനാൽ അവിെട വസി�� കർഷക�െട പ�യം ലഭി�ാ�
ൈകവശ�മി സംബ�ി� സർ�ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അതിർ�ികൾ �ത�മ�ാ� �ല�ളിൽ കർഷക�ം സർ�ാർ വ��ക�മായി
തർ��ൾ ഉ�ായാൽ പരിഹാര നടപടികൾ �ൻ��ി ക�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) ജന��െട സംശയ�ൾ �രീകരി�ാ�ം പരാതികൾ പരിഹരി�ാ�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

*255 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് േപാഷക സ��മായ
ഉ�ഭ�ണം നൽ��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാർ�ികൾ�് ആ�യിൽ ര�തവണ പാ�ം ���ം ഉൾ�െട ഭ�ണം
നൽ��തിന് ഇേ�ാൾ ��കൾ�് ലഭി�� �ക പര�ാ�മാേണാ എ�ത്
പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് േക� സർ�ാരിെ�
സഹായം ലഭി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനാ�� �ക കാേലാചിതമായി
വർ�ി�ി�� കാര�ം േക� സർ�ാരിെ� ��യിൽെ���ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിപണിയിൽ ഭ��വ���െട�ം ഗ�ാസിെ��ം വില വർ�ി��
സാഹചര��ിൽ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�ാ�� �ക വർ�ി�ി�് പ�തി
�ട�മി�ാെത നട�ിലാ��തിന് േവ�ി എെ��ാം �ൻക�ത�കൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം തീരേശാഷണം പഠി��തിന് സമിതി

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

(എ) വിഴി�ം തീരേശാഷണം പഠി��തിനായി നിേയാഗി� �േത�ക സമിതി�െട
റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമിതി�െട പഠന�ിൽ വിഴി�ം പ�തി �ലം
തീരേശാഷണ��ായതായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

പ�യം മിഷൻ

*257 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അർഹരായ അേപ�കർ�് �മി വിതരണം
േവഗ�ിലാ��തി�േവ�ി പ�യം മിഷൻ ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മലേയാര, ആദിവാസി േമഖലകളിൽ പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�് അവ�െട
താമസ�ല�ിന് പ�യം അ�വദി��തിന് േവ�ി �േത�ക മാർഗേരഖകൾ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി വീട് നിർ�ി��തിന് സർ�ാർ ധനസഹായം
അ�വദി� ��ംബ�ൾ�് ൈകവശ�മി�് പ�യം അ�വദി��തിന് പ�യം
മിഷൻ ��തൽ �ാധാന�ം നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം - നാവായി�ളം ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ്

*258 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ ഡി െക �രളി
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� സാധ�ത �േയാജനെ���ി തല�ാന
ജി��െട വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി�� വിഴി�ം �തൽ നാവായി�ളം
വെര�� 78 കി.മീ. ഔ�ർ റിംഗ് േറാഡ് വികസന�ിന് ത�ാറാ�ിയി��
പ�തി�െട ഡി.പി.ആർ.-െ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� �ലം ഏെ��േ��ിവ�െമ�ം



9 of 14

�ലേമെ���ലി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി എെ��ം എ�
�കയാണ് സം�ാനം ഇതിനായി നീ�ി വ�ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് നിർ�ാണ�ിനാ�� െടൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ൻ സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാല�് േദശീയപാതാ
വികസന�ിനാ�� �ലം ഏെ����തിനായി ആെക എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�വാ�� പ�തികൾ

*259 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് കാലെ� മാ���ിന് േശഷം സം�ാന�് എ��്� ആേഗാള
വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ിൽ വർ�നവ് ഉ�ായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�വാ�� പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആേഗാളതല�ിൽ കഴി�ളള �റിസം െ�ാഫഷണ�കെള
വളർ�ിെയ�േ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഈ
വിഷയ�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*260 �ീ വി െക �ശാ�്
�ീ വി േജായി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഐ ബി സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ കരാർ വ�വ�യ�സരി�് നിർ�ാണ ക�നി�് �ക
നൽ��ത് സംബ�ി�് ജന�ളിൽ െത�ി�ാരണ ��ി�ാൻ ചില േക��ൾ
വ�ത�് നിര�ാ� വാർ�കൾ �ചരി�ി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� വ�ത െവളിെ���ാൻ �മം നട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ ക�നി�മായി ഒ�െവ� കരാർ �കാരം ക�നി�്
�ക ഗ��ളായി നൽേക��േ�ാ; കരാർ ഒ�ി�ത് എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;
മ�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി എ�േ��് �വർ�ന�മമാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?
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പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*261 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിലവിെല കാ��ാ�കൾ�ം സാധാരണ�ാർ�ം അ��തമായി ഭാവി ല��ം �ടി
പരിഗണി�് െമ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉറ�് വ���തി�ം ബ�സ�ര
സ�ഹ�ിെ� ആവശ�കത�് അ�േയാജ�മായ വിധ�ിൽ ജനാധിപത� േബാധ�ം
ലിംഗ-സാ�ഹ� സമത� േബാധ�ം വളർ�ിെയ��� തര�ി�മാേണാ �തിയ
പാഠ�പ�തി�് �പം നൽ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയതമായ ല��േ�ാെടാ�ം പാഠ�പ�തി നവീകരണ�ിൽ നട� ജനകീയ
ചർ�കൾ േ�ാഡീകരി�് വിദ�ാർ�ിക�െട�ം െപാ�സ�ഹ�ിെ��ം അഭിലാഷം
�തിഫലി�ി�ാൻ നടപടി എ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ാന സ�ഹം വാർെ���കെയ� വിശാല ല���ം ഭാവി െതാഴിൽ
സാധ�തക�ം പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ിൽ പരിഗണനാ േമഖലകൾ ആയി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി െപൻഷൻ

*262 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ�ൾ��
െപൻഷെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി അംഗ�ൾ�� െപൻഷൻ
സമയബ�ിതമായി നൽ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട നിർ�ാണ െതാഴിലാളി േ�മനിധി െപൻഷൻ നിലവിൽ �ടിശിക�േ�ാ;
എ�ിൽ �ടിശിക അടിയ�രമായി നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴിൽ അേന�ഷകെര സംബ�ി�് വിവരേശഖരണം

*263 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ വി ശശി
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െതാഴിലി�ാ� കാര��മമായി പരിഹരി��തിന് െതാഴിൽ
അേന�ഷകെര സംബ�ി�� വിവരേശഖരണം നടേ��തിെ� ആവശ�കത
��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് െതാഴിൽ അേന�ഷകെര സംബ�ി�് അ�� കാല�ായി വിവര
േശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��മായി സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�് മിക� വ�മാനം േന�� �വജന�െള
െതാഴിൽരഹിതരായി േരഖെ���� �വണത നിലവി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�� കാല�ായി നട�ിയ വിവരേശഖരണ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ��തൽ
യാഥാർ�� �ർ�മായ െതാഴിൽനയം ആവി�രി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട താമസ സൗകര�ം

*264 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ ദാതാവ് താമസ സൗകര�ം
ഏർെ���ാ�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ ��ിഹീനമായ ��പാടിൽ താമസിേ��ി
വ��തിനാൽ പകർ�വ�ാധികൾ പടർ�് പിടി��തി�ം മ�് സാ�ഹ� ���ൾ
��ി��തി�ം ഇടയാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ താമസി�� �ല�ളിെല സൗകര��ൾ പരിേശാധി�്
െമ�െ�� ജീവിത സൗകര��ൾ ഉെ��് ഉറ�് വ��ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആഭ��ര �റിസം േമഖലയിെല നവീന പ�തികൾ

*265 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആഭ��ര �റിസം രംഗ�് ഈ സർ�ാരിെ�
കാലയളവി��ായി�� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ് മഹാമാരി ��ി� �തിസ�ി തരണം െച��തിനായി ആഭ��ര
�റിസം േമഖലയിൽ ഈ സർ�ാർ നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ
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വിേനാദസ�ാരിക�െട എ��ിൽ െറേ�ാർഡ് വർ�ന��ാ��തിന്
കാരണമായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര �റിസം േമഖലയിൽ സർ�ാർ നട�ാ�� നവീന പ�തികൾ
സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

അസംഘടിത േമഖലയിൽ �വർ�ി�� െതാഴിലാളികൾ�ാ�� േ�മനിധി
േബാർ�കൾ

*266 �ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) അസംഘടിത േമഖലയിൽ �വർ�ി�� െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനാ��
േ�മനിധി േബാർ�ക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഈ േമഖലയിൽ
െതാഴിലാളികൾ �ഷണ�ിന് വിേധയരാ�� എ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േ�മനിധി േബാർ�കളിൽ അട��തിന് െതാഴിലാളികളിൽ നി�ം ഈടാ��
�ക േബാർഡിൽ അട�ാെത�ം അവർ�് േബാർഡിെ� ഐഡ�ി�ി കാർഡ്
നൽകാെത�ം മാസാമാസം വൻ�ക െതാഴിലാളി സംഘടനകൾ പിരി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) അസംഘടിത െതാഴിലാളികെള സംഘടി�ി�് േ�മനിധി േബാർ�കളിൽ
അട�ാെന� വ�ാേജന ൈമേ�ാ ഫിനാൻസ് �ണി�ക�ം ചാരി�ി
ഇൻ�ി��ഷ�ക�ം �പീകരി�ക�ം ത�ി�കൾ നട�ക�ം െച��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��തൽ �ീകൾ അംഗ�ളാ�� ത�ൽ െതാഴിലാളി േ�മനിധി
േബാർഡിൽ ഇ�വെര�ം ഐ.ഡി. കാർഡ് കാര��മമായി വിതരണം െച�ി�ി�
എ� ആേ�പം പരിേശാധി�േമാ; ത�ൽ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർഡിൽ
അംഗത�ം നൽ��തിന് പകരം ചാരി�ി െസാൈസ�ികളിേല�് അംഗ�െള
േചർ�� എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് പരിഹാരം
കാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

റവന� ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

*267 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� റവന� ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം കാര��മമാ�ാൻ സർ�ാർ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) േകാ�ി റവന� ഓഫീസിൽ ഉേദ�ാഗ�ർ ��മായി അവധി എ��ക�ം ഇ��ലം
െപാ�ജന�ൾ�് ��ി���ാ�ക�ം െച�തായി േകാ�ി എം.എൽ.എ.
മാധ�മ�ൾ�് �ൻപിൽ െവളിെ���ിയ സംഭവ�ിൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സംഭവ�ിൽ വ��തല അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ
അേന�ഷണ�ിെല കെ��ൽ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര യാ��� മാർഗനിർേദശ�ൾ

*268 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�� വിേനാദസ�ാര യാ��് മാർഗനിർേദശ�ൾ
�റെ��വി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത മാർഗനിർേദശ�ൾ ലംഘി��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) മാർഗനിർേദശ�ൾ ലംഘി��വർെ�തിെര സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയിൽ ��തൽ സംരംഭ�ൾ

*269 �ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല ആേഗാള �വണതക�ം സം�ാന�ിെ�
സാഹചര���ം പരിഗണി�് ഈ േമഖലയിൽ ��തൽ കാര��മമായ പ�തികൾ
ആവി�രിേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയിൽ അെപ�് െസാൈസ�ി �ാപി��തി�ം
�ാേദശിക സംരംഭ�െള �ാഥമിക െസാൈസ�ികളായി സംവിധാനം െച�െകാ�്
സമ�മാ�ം െകാ�വ��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയിൽ �ാേദശിക തല�ിൽ ��തൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി��തിന് ��ത മാ�ം സഹായകമാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ടാല�് ഇെ�ാേവഷൻ േകാറിേഡാർ

*270 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ സി എ�് ���
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
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�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ നട�ാ�വാ�േ�ശി�ി��
പ�തികൾ�് വിേദശ സഹകരണം ഉറ�വ��വാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല ഏെതാെ� രംഗ�ളിൽ സഹകരണം ഉറ�ാ�വാൻ
നടപടികൾ �േരാഗമി��െവ�് വ��മാ�േമാ; ഇതി�� കർ�പ�തി
ത�ാറാ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ടാല�് ഇെ�ാേവഷൻ േകാറിേഡാർ വികസി�ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 െഫ�വരി 21, െചാ�
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)].


