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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 മാർ�് 21, െചാ�

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�ി

�റ�ഖ��െട സമ� വികസനം

*541 �ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
േഡാ. �ജിത് വിജയൻപി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ല�ദ�ീപിേല�� ചര�കട�ിൽ �ധാന പ�� േബ�ർ �റ�ഖ�ിെ� സമ�
വികസന�ിന് മാ�ർ �ാൻ ത�ാറായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആല�ഴ �റ�ഖെ� മിക� മെെറനാ�ം സ�� വിേനാദസ�ാര േക�മാ�ം
വികസി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയി�� സാധ�താ റിേ�ാർ�ിെ� വിശദാംശം
അറിയി�ാേമാ?

െതാഴിലാളിക�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാൻ നടപടി

*542 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. െക. ആൻസലൻ
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ശ�ള �ടിശിക�ം അവധി�ം ആവശ�െ��തിന് വനിതാ െതാഴിലാളിെയ
െന�ാ�ിൻകരയിെല ഒ� �ാപന�ടമ �രമായി മർദി� സംഭവ�ിെ�
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പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാന�് െതാഴിൽ വ��ിെ� എൻേഫാ�്െമ�് വിംഗിെ�
ഇടെപടൽ ��തൽ കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സംഘടിത, അസംഘടിത േമഖലകളിെല െതാഴിലാളിക�െട
നിയമപരമായ അവകാശം സംര�ി�ാൻ നട�� �വർ�ന�ൾ
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െതാഴിലാളി സൗ�ദ ഇടെപട�ക�െട അടി�ാന�ിൽ വ�ാപാര �ാപന�ൾ�്
േ�ഡിംഗ് നൽ�� പ�തി കാര��മമാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ാം �ാസ് പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന സൗകര�ം

*543 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ാം �ാസ് പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന സൗകര�ം
ഒ��ാൻ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് സാധ�മായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സർ�ാർ ൈകെയാഴി� കഴ��ം ൈസനിക ��ം കായം�ളം
എൻ.ടി.പി.സി. േക�ീയ വിദ�ാലയ�ം അതത് �ാപന��െട അധീനതയിൽ
നിലനിർ��തിന് ആവശ�മായ ഇടെപടൽ നട�ാൻ സം�ാന സർ�ാരിന്
കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം വർ�ി�തിന് ആ�പാതികമായി അ��ാപക ത�ികകൾ
അ�വദി�ാ�ം വിവിധ തല�ളി�� അ��ാപക �േമാഷൻ, ൈബ�ാൻസ് ഫർ
ഉൾെ�െട നൽകാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വിദ�ാലയ�ൾ�് േ�ഡിംഗ് ഏർെ����ത് സംബ�ി�്
ചർ�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മനിധി േബാർ�കൾ സംേയാജി�ി�ാൻ നടപടി

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

(എ) െതാഴിൽ വ��ിന് കീഴി�� േ�മനിധി േബാർ�ക�െട സംേയാജനം
സംബ�ി� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന��ിൽ �വർ�ി���ം ആവർ�ന സ�ഭാവ���മായ േ�മനിധി
േബാർ�കൾ ഏകീകരി�� നടപടികൾ ത�രിതെ���േമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാർ�ക�െട �നഃസംഘടന�ം ശാ�ീകരണ�ം സംബ�ി� പഠനം
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നട�ിയത് ആരാെണ�ം ��ത പഠന റിേ�ാർ�ിെ� വിശദാംശ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േ�മനിധി േബാർ�ക�െട സംേയാജന�ി�െട ജീവന�ാ�െട എ�ം
പരിമിതെ��േ��ിവ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േ�മനിധി േബാർ�കൾ വഴി നൽ�� േസവന�ൾ പരമാവധി ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െട ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നദികളിൽ അടി��ടിയ െചളി�ം മണ�ം നീ�ം െച��തിന് നടപടി

*545 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിതീ� മഴ ആവർ�ി��ാ����ലം നദികളിൽ വൻേതാതിൽ
െചളി�ം മണ�ം ച�ചവ�ക�ം അടി�് ജലനിർഗമനം അസാധ�മാ�ി
വർഷകാല�് െവളളെ�ാ��ം േവനൽ�ാല�് ജല ലഭ�ത ഇ�ാതാ�ക�ം
െച��തിനാൽ നദികളിൽ അടി��ടിയ െചളി�ം മണ�ം മ�് മാലിന���ം
നീ�ം െച�് നദിക�െട ജല നിർഗമനം സാധ�മാ��തിനായി റവന� വ��്
നടപടി സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ വർഷ�ം യഥാസമയം നദികളിൽ നി�്
മണൽവാരൽ അ�വദി��േ�ാ; നദീതീര സംര�ണ�ിനായി നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റിവർ മാേനജ്െമ�് ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം കാര��മമാേണാ; ഫ�്
വിനിേയാഗ�ിെ� മാനദ��ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാർഷിക പരീ�കൾ�� �മീകരണം

*546 �ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ. െക. എം. സ�ിൻേദവ്
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരീ�ാ നട�ി�് �ത�മാ��തിന് �തിയ പരീ�ാ മാന�ൽ
�ാബല��ിൽ വ�ി�േ�ാ; ഈ വർഷെ� വാർഷിക പരീ�കൾ
നട��തി�� �മീകരണം �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മധ�േവനൽ അവധി�് ��ായി തെ� അ�� വർഷെ� പാഠ��ക�ം
�ണിേഫാ�ം നൽകാൻ ഈ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാമിന് ആവശ�മായ �ണി സ�മായി�േ�ാെയ�ം
�ണിേഫാം ലഭ�മാകാ� ��ികൾ�് പകരം�ക നൽകാൻ
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തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ാം �ാസ് വെര�� ��ികൾെ��ാം അരി
നൽകാൻ തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ാൻ നടപടി

*547 �ീ. എൻ. എ. െന�ി��് 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
െ�ാഫ. ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
േഡാ. എം. െക. �നീർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിസം േമഖലകളിൽ �ഷണം വർ�ി�വ��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േമഖല�െട വികസന�ിനായി �റിസം െറ�േല�റി അേതാറി�ി
�പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ അേതാറി�ി�െട മ�് ഉേ�ശ�ല���ൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ േമഖലയിൽ �വർ�ി�� േസവനദാതാ�ൾ�് എെ��ാം
നിയ�ണ�ളാണ് ഏർെ���ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

*548 �ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം സംബ�ി�് വിദ�ാഭാസ
വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത പഠന�ിെല �ധാനെ�� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ; പഠനം നട�ിയി�ിെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൾ വിദ�ാർ�ികൾ ലഹരി മ��് മാഫിയ�െട െകണിയിൽ വീ��ത്
തട��തിനായി വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�തന േറാഡ് നിർ�ാണ രീതികൾ

*549 �ീ. പി. വി. അൻവർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം എ� േകാടി �പ�െട േറാഡ്
നിർ�ാണ പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) സം�ാനെ� േറാ�കൾ ഉ�ത നിലവാര�ിൽ നിർ�ി��തിനായി �തന
േറാഡ് നിർ�ാണ രീതിയായ ജിേയാ�ിഡ്, േസായിൽ െനയിലിംഗ് �ട�ിയവ
അവലംബി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ; ൈവ�് േടാ�ിംഗ് സാേ�തികവിദ�
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഈ നിർ�ാണ രീതി�െട
െമ�ം എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളിെല ���തി�് ഇണ�� എെ��ാം �തന
നിർ�ാണ രീതികളാണ് അവലംബി�ാൻ തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;
ബി.എം & ബി.സി. നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ിയ േറാ�ക�െട
ൈദർഘ�െമ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം െമ�െ���ാൻ നടപടി

*550 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം സംബ�ി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െതാഴിൽ സാഹചര���െട ഘടന, െതാഴിൽ �ല�ളിൽ ൈലംഗിക
�ര�ിതത��ിെ� അഭാവം �ട�ിയവ �ീക�െട െതാഴിൽ പ�ാളി��ിെല
പി�ാ�ാവ��് കാരണമാ�� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) െന�ാ�ിൻകരയിലട�ം �ലി �ടിശിക േചാദി�തിെ� േപരിൽ �ീകൾ�്
െതാഴി�ടമക�െട മർദനം ഏൽേ��ിവ� സംഭവ�ൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ീക�െട െതാഴിൽ അ�രീ�ം െമ�െ���ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ

*551 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. എൻ. എ. െന�ി��് 
�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി�ർ െച�തിേന�ാൾ അധികം അതിഥി െതാഴിലാളികൾ
േജാലി െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട രജിേ�ഷൻ �ത�മായി നട�ണെമ� നിർേദശം
പാലി�െ���േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഇ�സംബ�ി� വ�വ�കൾ പാലി�ാ� കരാ�കാർ െ�തിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അതിഥിെ�ാഴിലാളിക�െട വിവര�ൾ േശഖരി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ �ക�െട പരിപാലനം ഉറ�ാ�ാൻ �േത�ക പ�തി

*552 േഡാ. �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��് ആരംഭി�� പ�തികൾ �ർ�ിയാ��ത്
വെര�� ഓേരാ ഘ��ിെല�ം �േരാഗതി ജന�െള�ം ജന�തിനിധികെള�ം
അറിയി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �ർ�ീകരി�� േറാ �ക�െട പരിപാലനം ഉറ�ാ��തിനായി
�േത�ക പ�തി നട�ാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതി�േവ�ി
�േത�കമായി കരാ�കൾ നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ എെ�ാെ� ���ികളാണ് ഉൾെ���െത�ം ഇ�വഴി
എെ�ാെ� േന��ളാണ് ല��മി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�കൾ �ർവ �ിതിയിലാ�ാൻ േമൽേനാ�ം

*553 �ീ ഡി െക �രളി
�ീ. സി. എ�്. ���
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ ഏജൻസികൾ െവ�ിെ�ാളി�� േറാ�കൾ അേത
നിലവാര�ിൽ �ർവ �ിതിയിലാ��െവ�് ഉറ�് വ��ാൻ െപാ�മരാമ�്
വ��് ഉേദ�ാഗ�െര േമൽേനാ��ിന് നിയമി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ നിർ�ാണം

*554 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ന�ാരപടവ് �തൽ പാറ�ാല വെര നിർ�ി�� മലേയാര
ൈഹേവ�െട എ� ഭാഗം പണി �ർ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) അവേശഷി�� ഭാഗം കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�് നിർ�ി�ാൻ
തീ�മാനമായി�േ�ാ; കിഫ്ബി�െട സാ��ികാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം
ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) മലേയാര േമഖലയിെല ���തി�െട �ർബലാവ��ം മഴ�െട ആധിക��ം
ആവർ�ി��ാ�� �ളയ സാഹചര��ം കണ�ിെല��് േസായിൽ െനയിലിംഗ്
ഉൾെ�െട�� ആ�നിക സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�െകാ�� നിർ�ാണ
രീതിയാേണാ അവലംബി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത���് പരിഹരി�ാൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� നടപടി

*555 �ീ .പി. െക. ബഷീർ 
േഡാ. എം. െക. �നീർ 
�ീ. എൻ. ഷം��ീൻ
�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീതി �റ� േറാ�ക�ം വാഹന െപ���ം ഗതാഗത
����ാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏ��ം ��തൽ ഗതാഗത ����ാ�� ജംഗ്ഷ�കെള സംബ�ി�് വ��്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് വ��് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി

*556 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ. പി.പി. �േമാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� മലേയാര സ�ദ് വ�വ��െട സമ� �േരാഗതി ല��മി�്
നട�ിലാ�ി വ�� മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മലേയാര ൈഹേവ�െട നിർ�ാണ�ം അതിേനാട�ബ�ി�� നടപടിക�ം
ത�രിതെ����തിനായി സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�ീ സൗ�ദ വിേനാദസ�ാര പ�തി

*557 �ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ജന��െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ���� രീതിയിൽ
വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ ��ി�ാൻ കഴി� േന��ൾ
��ിരമാ��തി�േവ�ി ആവി�രി�് നട�ിലാ�� �ധാന പ�തികൾ
എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��് വർഷ�ിനകം ��തിനായിരം �ീകൾ�് െതാഴിൽ ലഭ�മാ�� തര�ിൽ
പതിനായിരം വനിതാ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ സൗ�ദ വിേനാദസ�ാര പ�തി വ�ാപകമാേ��തിെ� ആവശ�കത
കണ�ിെല��് �ീകൾ�ായി �േത�കം �ർ പാേ��കൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ �ീ �ര� ഉറ�ാ��തിന് �േത�ക ഊ�ൽ
നൽ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാനായി അ��ാപകർ�ം മാതാപിതാ�ൾ�ം
പരിശീലനം

*558 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിദ�ാർ�ികൾ�് ഒ�െ�ടൽ അ�ഭവെ����ം സ് േനഹ�ം അംഗീകാര�ം
ലഭി�ാതിരി���ം ഇവെര ലഹരി മ��ിന് അടിമയാ��തിന് കാരണമാ��
എ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) മാതാപിതാ��െട�ം അ��ാപക�െട�ം െപാ�സ�ഹ�ിെ��ം കാര��മമായ
ഇടെപടലി�െട മാ�േമ ഇ�ര�ി�� ൈവകാരിക �ശ് ന�ൾ�് പരിഹാരം
കാണാൻ സാധി�െവ�ിരിെ� വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം
സംബ�ി�് ര�ിതാ�ളിൽ േബാധവത്�രണം നട�ാൻ വ��് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി വ���െട ഉപേയാഗം തടയാനായി അ��ാപകർ�ം
മാതാപിതാ�ൾ�ം പരിശീലനം നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര��ാ�� �വർ�ന�ൾ

*559 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര��മായി ബ�െ��് നട��
�വർ�ന�ൾ വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) പര�രാഗത െതാഴിൽ േമഖലയിെല െതാഴിലാളികൾ�് ഈ സർ�ാരിെ�
കാലയളവിൽ നൽകിയി�ളള ആെക ധനസഹായം എ�യായി��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട േ�മ�ിനായി പ�തികൾ
നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

ലഹരി വ���െട ക�ാരിയറായി വിദ�ാർ�ികെള ഉപേയാഗി��ത് തടയാൻ നടപടി

*560 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എം.ഡി.എം.എ. ഉൾെ�െട�� മാരക ലഹരി വ���െട
ക�ാരിയറായി വിദ�ാർ�ികെള ഉപേയാഗി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ആയത് തട��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;
��ത നടപടികൾ കാര��മമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈക�്-ന് േദശീയ �ര�ാരം

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

(എ) സർ�ാർ ഐ.ടി. സംരഭ�ൾ�� െടേ�ാളജി സഭ േദശീയ �ര�ാരം േകരള
ഇൻ�ാ�ക്ചർ ആ�് െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
അവാർഡിനർഹമാ�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��കളിൽ അടി�ാന സൗകര�ം ഏർെ����തിന് �റെമ ത��െട
��പാ��� �� പരിഹാര�ിന് ഉപകാര�ദമായ മാർഗ�ൾ അവതരി�ി�ാൻ
അവസരം നൽകി വിദ�ാർ�ിക�െട കഴി�കൾ പരിേപാഷി�ി�ാൻ പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ാപക�െട ക���ർ ൈവദ��ം വർ�ി�ി��തിന് ൈക�് �േത�ക
പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

*562 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കായൽ �റിസം സാധ�തകെള �േയാജനെ���ാൻ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അൻപത് േകാടിയിേലെറ �പ െചലവഴി�് നിർ�ി� ആല�ഴ െമഗാ �റിസം
സർക��് പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പണികഴി�ി� പേ�ാളം െടർമിന�കൾ
ഉപേയാഗ�ന�മായിരി�കയാേണാ എ�് അറിയി�േമാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി േവഗ�ിൽ �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

റവന� ഇ-സാ�രത പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് റവന� ഇ-സാ�രത പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഏജൻസിക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റവന� വ��ിെ� ഡിജി�ൽ േസവന�ൾ സ�ഹ�ിെല സാധാരണ�ാരായ
ജന�ൾ�് അനായാസമായി ഉപേയാഗെ���വാൻ അവെര
�ാ�രാ�ംവിധമാേണാ ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��് ���ികൾ

*564 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കിഫ്ബി പ�തികളിൽ �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തി�� ഇൻെ��ൻ
വിംഗിെ� �വർ�നം കാര��മമാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��് ���ിക�െട
നിർ�ാണ�ിെല അപാകത കാരണം കരാ�കാ�െട രജിേ�ഷൻ റ�ാ�ി അവെര
കരി��ികയിൽ ഉൾെ���ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപക�െട�ം േഡ�ാേബസ് േചാർ�ിയ സംഭവ�ിൽ
അേന�ഷണം

*565 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ �ൾ വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപകർ
ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാ�െട�ം വിവര�ളട�ിയ ഓൺൈലൻ േഡ�ാേബസ്
പാകി�ാൻ ആ�ാനമായ ഹാ�ർ സംഘം േചാർ�ിയതായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അേന�ഷണ�ിെല
�ധാനെ�� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ൾ വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപകർ ഉൾെ�െട�� ജീവന�ാ�െട�ം
വിവര�ൾ േചാരാതിരി�ാൻ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

*566 �ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി പണികഴി�ി� പേ�ാളം െടർമിന�കൾ
ഉപേയാഗ�ന�മായിരി�കയാെണ�ം ആയത് സാ�ഹ� വി���െട താവളമായി
മാറിെയ��ം വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �വർ�നം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ െ��് െലസ് െടക് േനാളജി

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

(എ) േദശീയപാതാ വിഭാഗ�ിെ� പരിധിയി�� േറാ�കൾ െവ�ിെ�ാളി���മായി
ബ�െ��് േക� േറാഡ് ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ� ���ിയ
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നിർേദശ�ൾ ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് െവ�ിെ�ാളി��കൾ പരമാവധി ഒഴിവാ��തിന് െ��് െലസ്
െടക് േനാളജി ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആല�ഴ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി

*568 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകരള�ിെല കായൽ �റിസം സർക��് പ�തി�െട സാധ�ത �േയാജനെ���ി
ആല�ഴയിൽ െമഗാ �റിസം സർക��് പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി�് വർഷ�ൾ കഴി�ി�ം �ർ�ീകരി�ാൻ
സാധി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് സർ�ാരിന് േകാടിക�െട ന�ം സംഭവി� എ�ത്
വ�തയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �വർ�നം േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െറയിൽേവ േമൽ�ാല��െട നിർ�ാണം

*569 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിേവഗ യാ�ാ സൗകര�െമാ���തി�� �വർ�ന��െട
ഭാഗമായി കിഫ്ബി ഫ�ം െപാ�മരാമ�് ഫ�ം ഉപേയാഗി�് െതാ��ി ഒൻപത്
െറയിൽേവ േമൽ�ാല�ൾ നിർ�ി�ാൻ തീ�മാനി�തിെ� നിലവിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േമൽ�ാല നിർ�ാണ�ിനായി െറയിൽേവ മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി
ലഭ�മായി�േ�ാ; നിർ�ിതികൾ �ീൽ േകാൺ�ീ�് േകാേ�ാസി�് �ക്ചർ
രീതിയിലാേണാ ആ��ണം െച�ിരി��െത�ം ഇതിെ� േന��ൾ
എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) തല�ാനം ഉൾെ�െട�� �ധാന നഗര�ളിെല ഗതാഗത ���്
പരിഹരി��തിന് വ��് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ?
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എം.എൻ. നവ�ഗം ല�ംവീട് പ�തി

*570 �ീ വി ശശി
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിർധനരായ ഭവനരഹിതർ�് വീട് നൽ��തിനായി എം.എൻ.
നവ�ഗം ല�ംവീട് പ�തി ഭവനനിർ�ാണ വ��് വഴി നട�ിലാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിജയകരമായ നട�ി�ിന് സ�� സംഘടനകെള�ം
�ാപന�െള�ം സഹകരി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ� ഗാർഹിക െതാഴിലാളികൾ ഉൾെ�െട�� നിർധനർ�്
�റ� െചലവിൽ �ാ�കൾ നിർ�ി�് നൽ��തിന് ഭവനനിർ�ാണ േബാർഡിന്
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 മാർ�് 12, ഞായർ
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)].


