
1 of 13

പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2022 �ൈല 4, തി�ൾ

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�ി

റീസർേ�യിൽ കെ��� അധിക �മി

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

(എ) സം�ാന�് നട�� ഡിജി�ൽ റീസർേ�യിൽ സ�കാര� വ��ിക�െട �മി�െട
വി�ീർ�ം ൈകവശ േരഖയിൽ ഉ�തിേന�ാൾ ��തലാെണ�് കെ��ിയാൽ
അധിക �മി ൈകവശ�ാരന് പതി�് നൽ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ിൽ പതി�് നൽ�� �മി�് പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
എെ��ാം നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി പതി�് നൽ��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റീസർേ� നടപടിക�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം സ�കാര� വ��ികൾ
അധികമായി ൈകവശം വ�ി�� �മി�ം അവകാശികൾ ഇ�ാ� �മി�ം സർ�ാർ
�മി�ം കെ��ി ലാൻഡ് ബാ�ിൽ ഉൾെ���ി �രഹിത�ം ഭവന
രഹിത�മായവർ�്  വിതരണം െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ളിമാട് പാലം തകർ�തിേ��� നടപടി

*92 �ീ. അൻവർ സാദ�് 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
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�ീ . സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ളിമാട് പാലം തകർ� സംഭവം ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) പാലം തകർ��മായി ബ�െ��് െപാ�മരാമ�് വിജിലൻസ് വിഭാഗം റിേ�ാർ�്
നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ റിേ�ാർ�ിെല �ധാന
കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര നടപടിെയ��ാൻ
നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി��ായ വീ�കൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പി.ഡ��.ഡി. വിജിലൻസ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്
മട�ിയയ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ളിെല �ീ �ര�

*93 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചില വിേനാദസ�ാര േക��ളിൽ �ീകൾ
��ബലാൽസംഗ�ൾെ�െട�� അതി�മ�ൾ�ിരയാ�� എ� ആേ�പം
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാരിക�െട �ര� ഉറ�ാ��തി�ം �ീകൾ�ം ��ികൾ�ം
എതിെര�� അതി�മ�ൾ തട��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) എ�ാ വിേനാദസ�ാര േക��ളി�ം ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം വനിത
േപാലീസിെ� സാ�ിധ��� എയ്ഡ് േപാ�ക�ം സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക�ം
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ��െട നിലവാരം ഉയർ�� നടപടി

*94 �ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ െക ബി ഗേണഷ് �മാർ
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ��െട �ണനിലവാരം ഉയർ�വാൻ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ഇം�ീഷ് ഭാഷ പരി�ാന�ിന് �േത�കം �ാധാന�ം
നൽ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ചി�റികൾ, കളി�ല�ൾ, ൈല�റികൾ, ലാ�കൾ
എ�ിവ ഉ�ത നിലവാര�ിലാ��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േ�മനിധി േബാർ�ക�െട �വർ�നം

*95 �ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മനിധി േബാർ�ക�െട ഭരണെ�ലവ് �റ�് െമ�െ��
ആ��ല��ൾ ഉറ�വ��� തര�ിൽ േബാർ�ക�െട �വർ�നം
�നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിവിധ േ�മനിധി േബാർ�കളിൽ നി�� ആ��ല�ം
ലഭ�മാ��തി��ായി��തായി പറയെ��� കാലതാമസം ഇ�ാതാ�ാൻ
കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ േ�മനിധി േബാർ �കൾ�ം െപാ�വായ േസാ�് െവയർ �പീകരി�്
അംശദായം ഓൺൈലനായി അട��തി�ം ദ�യാംഗത��ം വ�ാജ അംഗത��ം
ഒഴിവാ��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള േമാേ�ാർ െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാർ ഡിെ� �ടി േന�ത��ിൽ
ഓൺൈലൻ ഓേ�ാ, ടാ�ി സർ�ീസ് �ട��തി�� നടപടി �ർ�ിയായി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

റീസർേ� �ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി

*96 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 1966-ൽ �ട�ിയ റീസർേ� ഇ�വെര എ� വിേ��കളിൽ
�ർ�ിയാ�ാനായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാല് വർഷ�ി��ിൽ എ�ാ വിേ��കളി�ം റീസർേ� �ർ�ിയാ�ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�� പ�തി�് �ാരംഭം �റി�ാനായി�േ�ാ; അതിനായി
ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ��ം മ�ിന െചല�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡിജി�ൽ സർേ� �ർ�ിയാ��േതാെട �േരഖകെള�ാം ഡിജി�ലായി
പരിപാലി�ാ�ം ഏകീ�ത േപാർ�ലിൽ ലഭ�മാ�ാ�ം ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിനായി നട�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�ളിമാട് പാലം തകർ� സംഭവം
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*97 േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ാണ�ിലിരിെ� തകർ� �ളിമാട് പാല�ിെ� ബീ�കൾ �ാപി�േ�ാൾ
പ�തി�െട �മതല�� ഉേദ�ാഗ�ർ �ല��ായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബീ�കൾ �ാപി�േ�ാൾ പ�തി�െട �മതല�� അസി��് എ�ിക��ീവ്
എൻജിനീയേറാ അസി��് എൻജിനീയേറാ �ല��ാകണം എ�് വ�വ�
െച��േ�ാ;

(സി) കരാ�കാരായ ഏജൻസി�െട ജീവന�ാർ മാ�മാണ് ബീ�കൾ
�ാപി���ൾെ�െട�� ��ധാന േജാലികൾ നട�േ�ാൾ �ല�്
ഉ�ായി��� എ�ത് ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(ഡി) പാല�ിെ� ��ധാന ���ി നട�േ�ാൾ ഉ�രവാദെ�� െപാ�മരാമ�്
ഉേദ�ാഗ�ർ �ല�ി�ാ�ത് വീ�യായി കണ�ാ�ി ഉ�രവാദികൾെ�തിെര
കർശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയപാത 66-െ� സമ� വികസനം

*98 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ എം �േകഷ് 
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േദശീയപാത 66- െ� സമ� വികസന�ിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േദശീയ പാത 66- െ� വികസന�ിനായി ആെക എ� �ലമാണ്
ഏെ��േ��െത�ം അതിൽ എ� �ലം ഇതിേനാടകം ഏെ���ി�െ��ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) തല�ാടി �തൽ കാേരാട് വെര എ� റീ�ായി�ാണ് നിർ�ാണം നട��െത�ം
എ�ാ റീ�കളി�ം ���ി കരാറായി�േ�ാെയ�ം നിർ�ാണം എ�േ��് 
�ർ�ിയാ�െമ��� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

*99 �ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട ഉ�മന�ി�േവ�ി ഈ സർ�ാർ
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േതാ�ം െതാഴിലാളിക�െട വിരമി�ൽ �ായം വർ�ി�ി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് �തൽ �ാബല��ിൽ വ�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിർ�ീവാവ�യി�� േതാ��ളിെല െതാഴിലാളിക�െട േ�മപ�തി
ആ��ല���ം െപൻഷ�ം നൽ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�ാദനം നിർ�ിവ� േതാ��ൾ സർ�ാർ ഏെ���് �വർ�നം
ആരംഭി��തിന് െതാഴിൽ വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�ളിമാട് പാലം തകർ� സംഭവം

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

(എ) �ളിമാട് പാല�ിെ� നിർ�ാണഘ��ിൽ ��് ബീ�കൾ തകർ� സംഭവ�ിൽ
അേന�ഷണം നട�ിയി� േ�ാ;

(ബി) പാല�ിെ� ബീം �ാപി�� അവസര�ിൽ പ�തി�െട
േമൽേനാ��മതല�ളള ഉേദ�ാഗ�ർ �ല��ായി� േ�ാ; ഇെ��ിൽ
ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാളിക് ജാ�ി�െട സാേ�തിക തകരാറാണ് പാലം തകരാൻ കാരണെമ�
കരാ�കാ�െട വാദം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പാലം പണി�െട അപാകത�ം അഴിമതി�ം അേന�ഷി�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട �ന��ീവനം

*101 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. എ. രാജ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ര�് വർഷം നി�ലമായി�� വിേനാദസ�ാര വ�വസായെ�
�ന��ീവി�ി��തിന് നട�ിയ �വർ�നം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2022 േമയ് മാസം നട�ിയ േകരള �ാവൽ മാർ�് വിജയകരമായി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര രംഗ�് �തനാ�ഭവം പകർ�് നൽ��
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കാരവൻ �റിസം വി�ലമായ േതാതിൽ നട�ാ��തി�� പ�തിെയ�റി�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല സംരംഭകർ�് നൽ�� േ�ാ�ാഹന��െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളിമാട് പാലം തകർ� സംഭവം

*102 േഡാ. എം.െക . �നീർ 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) നിർ�ാണ�ിലിരി�� �ളിമാട് പാല�ിെ� ബീം തകർ� സംഭവ�ിൽ
മരാമ�് വ��് വിജിലൻസ് വിഭാഗം അേന�ഷണം നട�ി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി� 
േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെല നിഗമന�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; റിേ�ാർ�്
അ�ർ�മാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ �മ േ��കൾ സംബ�ി�്
വ��ിന് �റ�ളള ഏജൻസിെയെ�ാ�് സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ാൻ
ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ബീം തകർ�തി�െട ഉ�ായ ന�ം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*103 �ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ി�� കരാർ �കാരം നിർ�ാണം
�ർ�ീകരിേ��ത് എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ���ി��് ശതമാനം െ�ഡ്ജിംഗ്
േജാലികൾ മാ�മാണ് നാളി�വെര �ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ി��ത് എ�ത്
വ�തയാേണാ; എ�ിൽ ഇ�ാര�ം ഗൗരവ�ർവം കാ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് എ� മീ�ർ �ലി��് നിർ�ിേ����്;
നിലവിൽ എ� മീ�ർ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��്; �ലി��് നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ലി��് നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായി വ�� പാറ�െട അളവ്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ആവശ�മായ പാറ സം�ാന�് ലഭ�മ�ാ�തിനാലാേണാ
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നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ാ�ത്; എ�ിൽ ഈ �തിസ�ി
പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

റവന� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

*104 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേ�ജ് ഓഫീസ് �തൽ െസ�േ�റിയ�് വെര റവന� വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ
�താര�മാ��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം ജനകീയ സമിതി
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ജനകീയ സമിതി�െട �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� വ��ിൽ നി�് സർ�ിഫി��് നൽ��തി�ം േസവന�ൾ
നൽ��തി��� നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിേ�ജ്, താ��് ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം ആ�നിക
സാേ�തിേകാപകരണ��ം സാേ�തിക വിദ��ം ഏർെ���ി
ശാ�ീകരി��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് �തന സാേ�തിക വിദ�

*105 �ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാലാവ��െട�ം ���തി�െട�ം �േത�കതകൾ
കണ�ിെല��് േറാ �കൾ തകരാറി�ാെത ദീർഘകാലം നിലനിൽ�ാനായി
�തിയ നിർ�ാണ സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2026-��ിൽ പതിന�ായിരം കിേലാമീ�ർ േറാഡ് ബി.എം. & ബി.സി.
നിലവാര�ിേല�യർ�ാൻ ല��മി�ി�േ�ാ; ��ത ല��ം
േനടിെയ���തിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലാേകാ�ര സാേ�തിക വിദ�കൾ �േയാജനെ���ാൻ കരാ�കാർ�് �േത�ക
പരിശീലനം നൽകിവ��േ�ാ; മിക� കരാ�കാെര േ�ാൽസാഹി�ി��തിന്
േബാണസ് നൽകാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*106 �ീ. പി.പി. �േമാദ്
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�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ. ആ�ണി േജാൺ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2018 �ത�� ��് വർഷ�ിനിടയിൽ രാജ�െ�ാ�ാെക
അൻപ�ിെയാ�ായിര�ി അ���ി ഇ�പ�ിെയാൻപത് ��കൾ
അട���ിയേ�ാൾ സം�ാന�് അട���ലിെ� വ�ിലായി�� ഇ���ി
���ിേയഴ് െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ സജീവമാ�ാനാെയ�് േക� വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� ഏകീ�ത ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ വിവര സംവിധാനം റിേ�ാർ�് െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം �ൻ സർ�ാരിെ�
�വർ�ന�ിെ� �ടർ�യായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി നട�ിയ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ക���ർ സൗകര��� വിദ�ാലയ��െട ശതമാനം േദശീയ
ശരാശരി�മായി താരതമ�െ���ി അറിയി�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണം

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

(എ) കരാർ �കാരം 2019 ഡിസംബറിൽ �ർ�ിയാ േ��ിയി�� വിഴി�ം
അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാൻ
കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(ബി) േശഷി�� ���ികൾ എെ��ാമാണ്; ഇതിൽ സം�ാന സർ�ാർ െചേ��
���ികൾ എെ��ാമാണ്;

(സി) കരി��ിെ� ലഭ�ത�റവ് �ലം �ലി��് നിർ�ാണം തട�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*108 �ീ െ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�് േദശീയപാതക�െട വികസന�ിന് നിലവിൽ നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െകാ�ം-െചേ�ാ� േദശീയപാതയിെല �ഗമ ഗതാഗത�ി�� അപര�ാ�തകൾ
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പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

�ളിമാട് പാലം തകർ� സംഭവം

*109 �ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ളിമാട് പാല�ിെ� ��് ബീ�കൾ നിർ�ാണ�ിനിെട തകർ�ത്
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; ��ത സംഭവ�ിൽ നിർ�ാണ
�മതല��ായി�� ക�നി�െട ഭാഗ�നി�ം വീ� സംഭവി� എ�
ആേരാപണം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബീ�കൾ ഉറ�ി�േ�ാൾ ൈഹേ�ാളിക് ജാ�് തകരാറായതാണ് ബീ�കൾ
തകരാൻ കാരണം എ� ക�നി�െട വാദം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; ഈ വാദം
അേന�ഷണെ� ബാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ �ര� ഉറ�ാ�ാെത നിർ�ാണം നട�ിയതാണ് പാലം
തകരാ��ായ കാരണം എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സമാന സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട േ�മം

*110 �ീ എ. സി. െമായ് തീൻ 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ ഇതര സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളിക�െട േ�മം �ൻനിർ�ി
നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന �ടിേയ� െതാഴിലാളികൾ�് െമ�െ�� താമസ സൗകര�ം �ദാനം
െച��തിനായി അ�ാ ഘർ പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക�െട സാ�ഹ� �ര�, െതാഴിലവകാശ�ൾ,
മദ��ിെ��ം മയ�മ��ിെ��ം ഉപേഭാഗം �ട�ിയവ സംബ�ി�്
േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�ായി ആവാസ് എ� േപരിൽ ആേരാഗ�
ഇൻ�റൻസ് പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നിർ�ാണ �ല�ളിെല �ര� �ൻക�ത�കൾ

*111 െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
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�ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം നിർ�ാണം നട�� �ല�ളിൽ േവ��
െവളി��ം ��റിയി�് സംവിധാന�ം ഇ�ാ�തിനാൽ അപകട മരണ�ൾ
ഉ�ാ��ത് ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ �ല�ളിൽ �ര� �ൻക�തൽ ഏർെ����തിന് േ�ാേ�ാേ�ാൾ
�പീകരി�ണെമ� ആവശ��ിേ�ൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ അനാ� കാണി��വർെ�തിെര സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��
നടപടികൾ എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

�മി�െട തരംമാ�ൽ േവഗ�ിലാ�ാൻ നടപടി

*112 �ീ. രാമച�ൻ കട���ി
�ീ േതാമസ് െക േതാമസ്
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സർ�ാർ പല �ാവശ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി�ം �മി തരംമാ�ൽ സംബ�ി�
അേപ�കൾ തീർ�കൽ�ി��തിൽ ഉ�ാ��തായി പറയെ��� കാലതാമസം
ഒഴിവാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അർഹതെ��വർ�്  എ��ം േവഗം �മി തരംമാ�ി കി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ കരി��ിെ� ലഭ�ത

*113 �ീ . പി . ഉൈബ�� 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ കരി��്
ലഭി�ാ�ത് നിർ�ാണെ� �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് പരിഹരി��തിനായി അയൽ സം�ാന�ളിൽ നി�്  കരി��്
എ�ി��തിന് സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

എ�ാവർ�ം �മി, എ�ാ �മി�ം േരഖ, എ�ാ േസവന��ം �ാർ�്

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

(എ) എ�ാവർ�ം �മി, എ�ാ �മി�ം േരഖ, എ�ാ േസവന��ം �ാർ�് എ� ല��ം
ൈകവരി��തിനായി സം�ാനെ� മി��മി കെ���തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിേദശ ക�നിക�െട ൈകവശ�ി���ം േരഖകളി�ാ��മായ �മി
ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മലേയാര േമഖലയിെല �രഹിതർ�് പ�യം നൽ��തിനായി �പം നൽകിയി��
കർ� പരിപാടികൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആദിവാസി വിഭാഗ�ിൽെ�� ��വൻ ജന�െള�ം �മി�െട
അവകാശികളാ��തിന് റവന� വ��് വിഭാവനം െച�ി�� പ�തികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സിൽവർ ൈലൻ പ�തി

*115 �ീമതി െക.െക.രമ
�ീ. ടി.സി�ിഖ്
�ീമതി.ഉമ േതാമസ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സിൽവർ ൈലൻ പ�തി�െട ഭാഗമായ ക�ിടൽ നിർ�ിെ�ാ�്
ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് ഇറ�ാ��ായ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജിേയാ ടാഗ് സംവിധാനം വഴി അതിരടയാളം േരഖെ���ാ�ം സാ�ഹികാഘാത
പഠന�ിന് ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാ�മാേണാ ��ത
ഉ�രെവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാ�ഹികാഘാത പഠനം നട�ാൻ ക�ിടൽ ആവശ�മി� എ�ാേണാ ഈ ഉ�രവ്
�ചി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാത വികസനം

*116 �ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ സി എ�് ���
�ീ. എ�്. സലാം
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാലയളവിൽ േദശീയപാത
വികസന�മായി ബ�െ��് നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ അവേലാകനം
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െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േദശീയപാത വികസന�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ���ൽ നടപടി�മ�ൾ
�ർ�ിയായി�േ�ാ; ഏെ��� �മി�് ന�പരിഹാരം നൽ��ത് സംബ�ി�
�വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സർ�ാരിെ��ം ഈ സർ�ാരിെ��ം കാലയളവിൽ നാഷണൽ ൈഹേവ
അർബൻ ലി�ിെല േറാ �ക�െട പരി�രണ�ി�ം ഉപ പാതക�െട�ം സർ�ീസ്
േറാ   �ക�െട�ം നിർ�ാണ, പരിപാലന�ി�മായി നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ാവർ�ം �മി, എ�ാ �മി�ം േരഖ, എ�ാ േസവന�ം �ാർ�്

*117 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) 2026-��ിൽ എ�ാവർ�ം �മി, എ�ാ �മി�ം േരഖ, എ�ാ േസവന�ം �ാർ�്
എ� ല��ം നിറേവ�ാനായി നട�� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിെല�ി ഒ� വർഷ�ിനകം എ� പ�യ�ൾ
നൽകിയി�െ�� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ നൽ�േമാ;

(സി) ലാൻഡ് �ിബ�ണൽ ��ാെക ദീർഘകാലമായി െക�ികിട�� േക�കൾ
തീർ�ാ��തിന് ഇടെപടൽ ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) ജി� റവന� അസം�ി കാര��മമായി നട��േ�ാ; ഇതിെ�
�ടർനടപടികൾ�ായി �േത�ക സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ?

��കളിൽ ലഭ�മാ�� ഭ�ണ സാധന��െട �ണനിലവാരം

*118 �ീ. േ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) ��കളിൽ ലഭ�മാ�� അരി�െട�ം മ�് ഭ�ണ സാധന��െട�ം �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�് ഉറ�് വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കായം�ളം ടൗൺ ഗവ. �.പി. സ് �ളിെല ��ികൾ�് ഭ�� വിഷബാധേയ� സംഭവം
ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ; സ് �ളിൽ നി�് ഉ�ഭ�ണം കഴി� 20 ��ികെള
ആ�പ�ിയിൽ �േവശി�ി� സംഭവ�ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ൾ ��ികൾ�് നൽ�� ഭ�ണ�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



13 of 13

�സ് വൺ, ഐ.ടി.ഐ. സീ�കൾ

*119 �ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േകാവിഡ് ��ി� �തിസ�ി അതിജീവി�െകാ�് �ശംസനീയമായ രീതിയിൽ
എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീ� നട�ി അഭിമാനകരമായ പരീ�ാഫലം ഉ�ായത്
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �വർ�ന േന�മായി വിലയി���േ�ാ;

(ബി) മിക� രീതിയി�� വിജയം കര�മാ�ിയവർെ��ാം ഇ�വിഷയ�ൾ
പഠി�വാ�� അവസരം ലഭ�മാ�ാൻ �േത�ക �� പതി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) വിജയികൾെ��ാം ഉപരിപഠന�ിന് അവസരം ലഭി��തിന് പര�ാ�മായ �സ്
വൺ, ഐ.ടി.ഐ. സീ�കൾ നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിഴ ി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം

*120 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴ ി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം 2022 ഡിസംബറിൽ �ർ�ിയാ�ണെമ�് അദാനി
േപാർ�ിന് സർ�ാർ നിർേ�ശം നൽകിയി�േ�ാ; നിലവിെല നിർ�ാണ �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ�മായി ബ�െ�� െറയിൽ, േറാഡ് കണ�ിവി�ി
�വർ�ന�ൾ�് േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത
�വർ�ന�ൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ �മി ഏെ���് നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) �റ�ഖം �വർ�ന�മമാ��േതാെട ഉ�ാ�� അ�ബ� സാധ�തകൾ
കണ�ിെല��് �റ�ഖ വ�വസായ രംഗെ� നിേ�പ സാധ�തകൾ േത��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൺ 22, �ധൻ
കവിത ഉ�ി�ാൻ,

െസ��റി ഇൻ ചാർജ്

�േത�ക ���്:
നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയിൽ
ഉ�യി��തിൻെറ തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�്
��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


