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�ീ. എ. രാജ
�ീമതി ഒ എസ് അംബിക : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വലിയ േതാതിൽ െതാഴിൽ സാധ�ത ഉ��ം അേത സമയം പരി�ിതി ആഘാതം
വളെര �റ��ം താരതേമ�ന �സ�മായ േതാതി�� �തൽ �ട�ം മാ�ം
മതിയാ��തിനാൽ �റിസം സാധ�ത വൻേതാതിൽ വി�ലെ���ാൻ
പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) �ാമ�ാ�കൾ വിേനാദ സ�ാരികളിേല�് എ�ി��തി�ം
വിേനാദസ�ാര�ിെ� േന�ം �ാമ�ളിേലെ��ി��തി�ം സം�ാനെ�
എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന പരിധിയി�ം ഒ� വിേനാദസ�ാര
േക�െമ�ി�ം വികസി�ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം വിേനാദസ�ാര േക��െള േകാർ�ിണ�ി �ാേദശിക �റിസം
സർക��കൾ വികസി�ി�് ആഭ��ര, സം�ാനാ�ര, േദശാ�ര
വിേനാദസ�ാരികെള ആകർഷി�ാൻ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

ഭി�േശഷി�� ��ികൾ�ായി റിേസാ�് െസ��കൾ

*243 �ീ. 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) സം�ാന�് ഭി�േശഷി�� ��ികൾ�ായി ��കൾ േക�മാ�ി
�വർ�ി�� റിേസാ�് െസ��ക�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ൾ�് ഉേ�ശ�ല���ൾ ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�െ��്
ക���േ�ാ; എ�ിൽ എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി, ശാരീരിക�ം
മാനസിക�മായ ആേരാഗ�ം എ�ിവ ഉറ�വ���തിന് ഇതിൽ എെ��ാം
കാര��ളാണ് ഉൾെ���ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േക��ൾ ആകർഷകമാ�ാൻ നടപടി

*244 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തിർ� പൗരൻമാെര�ം �ീകെള�ം വിേനാദസ�ാര േക��ളിേല�്
ആകർഷി�് വിേനാദസ�ാര വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം �തിയ സം�ാരം �ടി
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�പെ���� തര�ി�� പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാന വിേനാദസ�ാര േക��ൾ ��തൽ ആകർഷക�ം മാലിന�
രഹിത�മാ��തി�ം സ�ാര സൗകര��ൾ വി�ലെ����തി�ം
െമ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് അപകട�ൾ �റ�ാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് േറാ�നിർ�ാണ�ിെല അപാകതകൾ േറാഡപകട�ൾ�് �ധാന
കാരണമാ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ിരമായി അപകട��ാ�� �ല�ൾ കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അ�രം
�ല�ളിൽ അപകട ��റിയി�കൾ നൽ��തിന് എെ��ാം
സംവിധാന�ളാണ് ഏർെ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�കളിെല വലിയ വള�കൾ േനെരയാ��തി�ം േറാ�ക�െട വീതി
���തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*246 �ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�ി പതിന�് വർഷം കഴി�
സാഹചര��ിൽ പരി�രണം സത�രമായി �ർ�ിയാ�ാ�� �വർ�നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവിൽ ശാ�, സാേ�തികശാ� രംഗ��ായ വി�വകരമായ മാ��ൾ
സ�ീകരി�െകാ�് േലാക ൈവ�ാനിക വികാസ�ിെനാ�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലെയ ഉയ ർ�� തര�ിൽ പാഠ�പ�തി നവീകരണം സാധ�മാ�ാൻ േവ�
ജാ�ത �ലർ��േ�ാ;

(സി) പാഠ�പ�തി സംേവദന േശഷി �ടി��താ�ി�ീർ��തിന് വിദഗ്ധേരാെടാ�ം
ര�ിതാ��െട�ം �ണേഭാ�ാ�ളായ വിദ�ാർ�ിക�െട�ം പ�ാളി�ം
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ?

മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാരം
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*247 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ മരാമ�് പണികൾ നി�ിത �ണനിലവാരം �ലർ��ി�
എ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മരാമ�് പണിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന കർശനമാ�വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) �ണനിലവാരം �ലർ�ാൻ കഴിയാ� കരാ�കാർെ�തിെര എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഐ.�ി.ഐ. ക�െട നവീകരണം

*248 �ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ആേഗാള തല�ി�ം േദശീയ തല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം വ�വസായ
രംഗ��ാ�� മാ��ൾ��സരി�് െെന�ണ� േശഷി
െെകവരി��തി�ത�� തര�ിൽ സം�ാനെ� ഐ.�ി.ഐ. കൾ
നവീകരി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ബജ�ിൽ വകയി��ിയ �ക വിനിേയാഗി�ം കിഫ്ബി
ഫ�പേയാഗി�ം ഐ.�ി.ഐ. കൾ അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഐ.�ി.ഐ. കളിൽ നി�ം വിജയകരമായി പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയവർ�്
േ�സ് െമ�് ലഭ�മാ�ാൻ �പീകരി� േ�സ് െമ�് െസ�ക�െട �വർ�നം
ഫല�ദമാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ

*249 �ീ ജി എസ് ജയലാൽ 
�ീ വി ശശി
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. സി.സി. ���ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) എ�ാവർ�ം �മി എ�ാ �മി�ം േരഖ എ� പ�തിയി�െട പ�യ വിതരണ�ിൽ
െറേ�ാർഡ് േന�ം ൈകവരി��തിന് സർ�ാരിന് കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) വിവിധ വ��ക�െട അധീനതയി�� �മിയിൽ താമസി�� �രഹിതരായവർ�്
ൈകവശ �മി�് പ�യം നൽ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സർ�ാർ പ�തികളി�െട �രഹിതർ�് പ�യം ലഭി�തി�േശഷം �മി ൈകമാ�ം
െച��തിന് നിബ�നകൾ നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സി.ആർ.ഇസഡ്. പരിധിയിൽ ൈകവശേരഖ ഇ�ാ� �മിയിൽ താമസി��വർ�്
�മി നൽ��തിന് �േത�ക പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

െപാ� വിദ�ാലയ��െട �ണനിലവാരം

*250 �ീ. �.എ.ല�ീഫ്
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാലയ��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്
നിലവിൽ എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ണനിലവാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ വിദ�ാലയ�ൾ�്  േ�ഡിംങ് സ�ദായം
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ: ഉെ��ിൽ എ�് �തലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�ളള മാനദ��ൾ നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണിക�െട ഏേകാപനം

*251 �ീ സി എ�് ���
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എ�്. സലാം
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാ�കൾ ടാറി�തിന് പി�ാെല മ�് മരാമ�് പണികൾ നട��തിനായി
െവ�ിെ�ാളി�� സാഹചര�ം പരമാവധി ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി�ിരി��
�ൻക�ത�കൾ സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) േറാ�കൾ ടാറിംഗ് നട�േ�ാൾ മ�് വ��ക�മായി �ടിയാേലാചന
നട��തി�ം ഏേകാപനം നട��തി��� സംവിധാനം �മീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡിഫ�് ലയബിലി�ി പിരീ യഡിൽ അ�ാ� േറാ�കളിൽ േക�പാ�കൾ വ�ാൽ
കാലതാമസം �ടാെത അ����ണികൾ നട�വാൻ റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�്
സംവിധാനം ഏർെ���ിയതിന് േശഷം ആയതിെ� �വർ�നം സംബ�ി�്
വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ഴികളി�ാ� േറാ �കൾ എ� ല��ം �ർ�ീകരി��തിനായി
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം നൽ�േമാ?
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�സ് വൺ �േവശനം

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

(എ) സം�ാന�് �സ് വൺ �േവശനം ��മ�താ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വർഷം അർഹരായ നിരവധി ��ിക�െട �ടർപഠനം
�തിസ�ിലായതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ വിഷയ�ൾ�ം എ �സ് ലഭി� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ� വിഷയം
പഠി�ാ�ം പഠി� വിദ�ാലയ�ിൽ �ടർപഠനം ആ�ഹി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്
അവിെട �േവശനം ലഭ�മാ�ാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േലാക േകരള സഭ�ം �റിസം വികസന�ം

*253 �ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റിസം വികസന പ�തികളിൽ �വാസി വ�വസായിക�െട
പ�ാളി��ം �തൽ�ട�ം ആകർഷി��തി�േവ�ി നട�ിലാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാരാ� വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ �വർ�ി�� �വാസി
വ�വസായിക�മായി സം�ാനെ� �റിസം സാ��തകൾ സംബ�ി�
ആശയവിനിമയം നട��തിന് േലാക േകരള സഭ�് കഴി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഗൾഫ് േമഖലകളിെല വിേനാദസ�ാര പ�തികളിൽ �വർ�ി�� സാേ�തിക
വിദ��മാ�ം മാേനജ്െമൻറ് വിദ��മാ�ം ആശയ വിനിമയം നട��തി��
സാധ�തകൾ പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴി�� �റിസം േ�ാജ�ക�െട
മാ�കകൾ േലാക േകരള സഭേയാട�ബ�ി�് ചർ��് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�ാ�� േ�മ �വർ�ന�ൾ

*254 �ീ. പി. മ�ി��ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ. െക. െജ. മാക് സി
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�ീ ജി �ീഫൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട വിവര േശഖരണ�ി�ം അവർ�ാ��
േ�മ�വർ�ന�ൾ ഊർ�ിതെ����തി�മായി അതിഥി എ� െമാൈബൽ
അ�ിേ�ഷൻ ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ വ��് �േഖന സൗജന� ചികി�
ഒ���തിെ� ഭാഗമായി ആേരാഗ� ഇൻ�റൻസ് പ�തി ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിൽനി�ം വ�ത��മായി അതിഥി െതാഴിലാളികൾ�േവ�ി
സം�ാന സർ�ാർ ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� മ�്  േ�മ �വർ�ന��െട
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

െതാഴിൽ േമഖലയിൽ ആേരാഗ� പരിര�

*255 �ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീമതി സി. െക. ആശ
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
�ീ. പി. ബാലച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ�വസായ േമഖലകളിൽ െതാഴിെല���വർ��ാ��
െതാഴിൽജന� േരാഗ�ൾ സംബ�ി�് വിശദമായ പഠന�ം വിശകലന�ം
നടേ��തിെ� ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െതാഴിൽജന� േരാഗ�െള ആരംഭ�ിൽ തെ� കെ��ി ഫല�ദമായ
ചികി�യി�െട ആേരാഗ��ർ�മായ െതാഴിലാളി സ�ഹം ��ി��തി�േവ�ി
വ��് നട�ിലാ�� �വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏ��ം ��തൽ �ീ െതാഴിലാളികൾ പണിെയ��� ക�വ�ി, കയർ, മ��
സം�രണം, പാ�ിംഗ്, േതാ�ം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ ആേരാഗ�കരമായ െതാഴിൽ
��പാ�കൾ ��ി��തി�േവ�ി നിര�രമായ പരിേശാധനക�ം െമഡി�ൽ
ക�ാ�ക�ം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) രാസവ� സം�രണ ശാലകളിൽ േജാലി െച�� െതാഴിലാളികൾ�് മതിയായ
�ര�ിതത��ം ആേരാഗ� പരിര��ം ഉറ�വ���തി�േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�തിയ �സ് വൺ ബാ�കൾ

*256 �ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) ഈ വർഷെ� എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീ� എ�തിയ നാല് ല��ി ഇ�പ�ി
ആറായിര�ി നാ��ി അ�പെ�ാൻപത് വിദ�ാർ�ികളിൽ നാല് ല��ി
ഇ�പ�ി �വായിര�ി ���ി ��് േപർ ഉപരി പഠന�ിന് അർഹത േനടിയ
സാഹചര��ിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. പരീ� ഫലം �ടി വ�േ�ാൾ
�സ് വൺ �േവശന�ിന് കഴി� വർഷെ� അേപ�കെര�ാൾ ��തൽ
അേപ�കൾ ഉ�ാ�ം എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വർഷ�ിൽ നി�ം വിഭി�മായി വിദ�ാഭ�ാസം �ർ�മാ�ം ഓഫ് ൈലൻ
േമാഡിൽ ആയ സാഹചര��ിൽ സീ�്  വർ�നവ് െകാ�് മാ�ം ��ം
പരിഹരി�ാെമ�് ക���േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ിൽ �തിയ �സ് വൺ ബാ�കൾ അ�വദി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ
എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാദമിക മികവിനായി മാ�ർ �ാൻ

*257 �ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ മിക� അടി�ാന
സൗകര��ൾ ഒ��ിയി��തിന് �റെമ അ�ാദമിക മികവിനായി മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ല�ത�ം �ണേമ��ം ഉറ�ാ�ി ഓേരാ ��ി�െട�ം കഴിവിെന പരമാവധി
േപാഷി�ി�കെയ� െപാ� ല���ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ അ�ാദമിക
�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(സി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സാധ�തകൾ വിനിേയാഗി�െകാ�്
സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം േലാക നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന്
അ��ാപക േശഷി വർ�ി�ി�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ?

അറ�ൽ മ�സിയം പരിപാലി�ാൻ നടപടി

*258 �ീ. എം.വിജിൻ
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ� വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�സിയ��ം �രാവ�, �രാേരഖ േശഖര��ം െപാ�ജന�ൾ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഗേവഷകർ�ം ��തൽ �േയാജനെ�ട��വിധം
ജനകീയമാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ക�രിെല അറ�ൽ മ�സിയം േവ�വിധം സംര�ി�് പരിപാലി�ാ�തിനാൽ
നാേശാ�ഖമായിരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
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(സി) അറ�ൽ മ�സിയ�ിെ��ം അ�ബ� �ാപന��െട�ം നിലവിെല സംര�ണ,
പരിപാലന �മതല ആർ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�സിയ�ി� �ൻഭാഗ�് ��മതിേലാ മ�് സംര�ണ സംവിധാനേമാ ഇ�ാ��ം
േറാഡ് വികസനം െകാ�ാര�ിെ� ഭി�ിേയാട് േചർ�വ���ം ഇതിെ�
നിലനിൽ�ിെന സാരമായി ബാധി�ാനിട�െ�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഇ) െകാ�ാര�ം അ�ബ� �ാപന��ം �ന��ാരണം നട�ി സംര�ി��തി�ം
��തൽ ചരി� വിദ�ാർ�ികെള�ം ഗേവഷകെര�ം വിേനാദസ�ാരികെള�ം
ആകർഷി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െതാ�റിയാം പി.ഡബ�.ഡി.

*259 �ീ െക � ജനീഷ് �മാർ
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ിെന ജനകീയമാ��തി�ം �താര�ത
ഉറ�ാ��തി�മായി ആരംഭി� െതാ�റിയാം പി.ഡബ�.ഡി. എ� േപരി��
േ�ാജ�് മാേനജ്െമ�് സി��ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഓേരാ പ�തി�ം ആരംഭി����തൽ �ർ�ിയാ���വെര��
ഓേരാ ഘ��ം ഓൺൈലനിൽ ലഭ�മാ��തിന് ��ത പ�തി വഴി
സാധി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി�യി� സമയ�മ�ി��ിൽ പ�തികൾ �ർ�ിയാ��േ�ാ എ�ം
പ�തികൾ സംബ�ി� വിവിധ േരഖക�ം നിർ�ാണ �േരാഗതി സംബ�ി�
ചി���ം വീഡിേയാക�ം യഥാസമയം െപാ�ജന�ൾ�് കാ��തി�ം
വിലയി���തി�ം കഴി��തി�െട െപാ�മരാമ�് േജാലി�െട വിശ�ാസ�ത�ം
സ�ീകാര�ത�ം വർ�ി�ി�ാൻ കഴി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിേയാട് ജന��െട സഹകരണ�ം �തികരണ�ം എ�െനയാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�സ് വൺ �േവശനം

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

(എ) സം�ാന�് എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീ� ഫലം �സി�ീകരി�ക�ം
സി.ബി.എസ്.ഇ., ഐ.സി.എസ്.ഇ. പരീ� ഫലം �ടി
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�സി�ീകരി�ാനിരി�ക�ം െച�� സാഹചര��ിൽ �സ് വൺ �േവശനം
��മ�താ�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിന് േവ�ി എെ�ാെ� �െ�ാ���ളാണ് നട�ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �സ് വൺ �േവശനം നട��തിനായി � �ി�് ത�ാറാ�ി സ്�ീനിംഗ്
ക�ി�ി�െട േമൽേനാ��ിൽ �േവശനം നട�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

േറാ �കളിെല അ����ണി

*261 �ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ)
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ �കളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അ����ണി നട�ാ���ലം
അപകട�ൾ �ടിയ സാഹചര��ിൽ ��കാല അടി�ാന�ിൽ അ����ണി
�ർ�ിയാ�ണെമ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി നിർേ�ശി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിർേ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ര� നടപടികൾ ഉറ�് വ��ാൻ കരാ�കാർ�് ഉ�രവാദി��െ��ിൽ എ�ാ
വർ�് ൈസ�ി�ം അവ കർശനമായി പാലി��െ��് ഉറ�ാ�ാൻ
എ�ിനീയർമാർ�ം മ�് ��ർൈവസിംഗ് അധികാരികൾ�ം ബാധ�ത�െ��
േകാടതി�െട നിരീ�ണം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) �ളിമാടി�ം ��ണി�റയി�ം നട� സംഭവ�ളിൽ ഇത് നട�ിലാ��തിൽ വീ�
പ�ി എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�മായി �ടിയാേലാചി�് ���ി കല�ർ

*262 �ീ ജി �ീഫൻ
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
�ീ. എൻ.െക. അക്ബർ
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േറാ ഡ് ടാറിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയ ഉടൻ തെ� വിവിധ പ�ിക് ��ിലി�ികൾ േറാ ഡ്
െപാളി���ം ഏെറ�ാല�ി� േശഷം �ർ��ിതിയിലാ���ം ജന�ൾ�്
��ി���ാ��െവ� ��ം പരിഹരി�ാൻ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
െപാ�മരാമ�്  േറാ�കളിൽ �തിയ ൈപ�ി��തിേനാ പഴയ ൈപ�് മാ�ി
�ാപി��തിേനാ �ഴിെയ��േ�ാൾ പാലിേ�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
സംബ�ി�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;
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(ബി) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�മായി �ടിയാേലാചി�് ���ി കല�ർ �പം
െകാ��ാ�േ�ശി��േ�ാ; എ�ി െപാ�ജന�ൾ� �ടി �ാപ�മാ��
രീതിയിൽ ���ി കല�ർ നൽ�േമാ;

(സി) േറാഡ് �ർ� �ിതിയിലാ��ത് വെര�� �േരാഗതി നിരീ�ി�ാൻ �േത�കം
േപാർ�ൽ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ?

ക�ൽ സർ�ീസ്

*263 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. െക.വി.�േമഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം, �രാവ�
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീര�ടൽ ചര�് ക�ൽ സർ�ീസ് േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
നട�ിയി�� �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാനെ�� വൻകിേടതര �റ�ഖ�ളായ അഴീേ�ാട്, േബ�ർ
എ�ിവിട�ളിൽ നി�് ക�ൽ സർ�ീസ് ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട്, െകാ�ി, തി�വന��രം നഗര�െള ബ�ി�ി�െകാ��
പാസ�ർ ക�ൽ സർ�ീസിെ� സാധ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െകാ�ം �റ�ഖം വഴി പാസ�ർ സർ�ീസ് ആരംഭി��തിന് േക� സർ�ാർ
നിബ�നകൾ നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ പാലി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

െതാ�റിയാം പി.ഡ��.ഡി.

*264 �ീ. െക. േ�ം�മാർ
�ീമതി � �തിഭ 
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാ�റിയാം പി.ഡ��.ഡി. എ� േപരിൽ �േത�ക പ�തി�്
�ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് ���ികളിൽ �താര�ത, േവഗത, കാര��മത എ�ിവ ഉറ�്
വ���തിൽ ��ത പ�തി എ�േ�ാളം സഹായകരമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നിർ�ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി െെ�സ് േസാ�് െവയർ, ഇ-ഓഫീസ്
എ�ിവ �ാവർ�ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് െമയി�നൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം

*265 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
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�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ എം നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് െമയി�നൻസ് മാേനജ്െമ�് സി�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;
സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട േറാ�ക�െട ശാ�ീയ പരിപാലനം
സാധ�മാ��തിന് ��ത പ�തി എ�േ�ാളം സഹായകരമാണ്; മെ�െ��ാം
�വർ�ന�ളാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ ���ി കഴി�ാൽ ഒ� നി�ിതകാലേ��് ��ത
���ി�െട പരിപാലന �മതല കരാ�കാരനിൽ തെ� നി�ി�മാ��തിെ�
ഭാഗമായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*266 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട��തിന് െപാ�മരാമ�് ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗം
�വർ�ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിർ�ാണ ���ിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�് ഉറ�് വ���തിനായി
ജി�ാടി�ാന�ിൽ പരിേശാധന ലാ�കൾ �വർ�ി��േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണനിലവാര പരിേശാധനയിൽ കെ��� േപാരാ�കൾ പരിഹരി��തി�ം
���ാെര ശി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ികളിൽ വ�ാപകമായ �മേ��കൾ
നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത സാഹചര��ിൽ ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ ഇൻെവ�ിേഗഷൻ വിഭാഗ�ിെ� �വർ�നം കാര��മമാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

കാലവർഷെ��തിയിൽ തക�� േറാ�കൾ ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ാൻ നടപടി

*267 �ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലവർഷെ��തിയിൽ തക�� േറാ�കൾ എ��ം േവഗം ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�വാൻ എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;
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(ബി) എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി�് എെ��ാം �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�േമാ?

��കൾ�് േ�ഡിങ്

*268 �ീ പി എസ്  �പാൽ
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
�ീ. ഇ െക വിജയൻ
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

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

(ബി) േദശീയ �ണനിലവാര മാനദ��കാരം ��കൾ�് േ�ഡിങ് നട�ാ��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ൈകവരി��തിനായി േബാധന സ�ദായ�ി�ം
�ല�നിർ�യ സംവിധാന�ി�ം ഈ അ��യന വർഷം �തൽ എെ��ാം
മാ��ളാണ് െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം െവേ�െറയായി �േത�കം ത�ാറാ��
േബാധന േസാ�് െവയ�ക�െട സഹായേ�ാെട പഠന സ�ദായം
െമ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാലയ�ളിൽ ലഹരി വി�� േബാധവൽ�രണ പരിപാടി

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

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� ��ികളിൽ വലിെയാ� വിഭാഗം
ലഹരി�് അടിമകളാെണ� റിേ�ാർ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ാ �ൾ വിദ�ാർ�ികെള�ം നി�ിത ഇടേവളകളിൽ െമഡി�ൽ പരിേശാധന�്
വിേധയരാ��തി�ം അവർ ലഹരി�് അടിമകളെ��് ഉറ�് വ���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലഹരി വി�� �വർ�ന�ൾ�ം േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ�ം �ൾ
പാഠ�പ�തിയിൽ ��തൽ �ാധാന�ം നൽ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ് �ൾ പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*270 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്



14 of 14

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

(എ) സം�ാന�് സ് �ൾ പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�� പാഠ�പ�തി പരി�രി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; അതിെ�
േന���ം േകാ���ം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പരി�രണ�ി�െട എെ��ാം മാ��ളാണ് വിഭാവനം െച��െത�്
വ��മാ�ാേമാ; ലിപി പരി�രണം �ടി ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല ആർ�ി� േന��ൾ
നിലനിർ�ിെ�ാ�തെ� �തിയ കാലഘ��ിെല െവ�വിളികൾ േനരി��തി�ം
വി�ാന സ�ഹം ��ി��തി�ം ഊ�ൽ നൽകി പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2022 �ൈല 1, െവ�ി
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)].




