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പതിന�ാം േകരള നിയമസഭ
എ�ാം സേ�ളനം
2023 െഫ�വരി 7, െ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�ി

േകരളം േലാക�് ക�ിരിേ�� �ല��െട പ�ികയിൽ

*91 �ീ. െക. െജ. മാക് സി
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ. പി.പി. �േമാദ്
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) േലാക�് ക�ിരിേ�� �ല��െട പ�ികയിൽ ന�േയാർ�് ൈടംസ്
േകരളെ� ഉൾെ���ിയത് സം�ാനേ��് വിേദശ വിേനാദസ�ാരികെള
ആകർഷി�ാ�� സാഹചര�ം ��തൽ അ��ലമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം��രായ വിേനാദസ�ാരികളാണ് ഏ��ം മിക� �ചരേണാപാധി
എ�തിനാൽ സം�ാനെ� വിേനാദസ�ാര േക��ൾ �ര�ിതമാ��തി�ം
മാലിന�രഹിതമാ��തി�ം �േത�ക �� പതി�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��തി സൗ�ര�േ�ാെടാ�ം സം�ാന�ിെ� സം�ാര�ം �ചി ൈവവിധ��ം
വിേനാദസ�ാരികൾ�് അ�ഭവേവദ�മാ�ി ��തൽ സ�ാരികെള
ആകർഷി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�പതിവ് ച���െട േഭദഗതി

*92 േഡാ. എൻ. ജയരാജ്
�ീ �േമാദ് നാരായൺ
�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
�ീ. െസബാ��ൻ �ള��ൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-
ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �പതിവ് ച��ളിൽ േഭദഗതി വ��� നടപടികൾ ഇേ�ാൾ ഏത്
ഘ��ിലാണ്; േഭദഗതിയി�െട എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ല��മി��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വനാതിർ�ിയി�� �േദശ�ളിൽ റവന�, വനം വ��ക�െട സം��
പരിേശാധന �ർ�ിയായി�േ�ാ; �ർ�ിയായ �ല�ളിൽ �ർ�മാ�ം പ�യം
നൽ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; ബാ�ി��വ എ�േ��് നൽകാനാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) വന�മി�െട അവകാശം സ�കാര� വ��ികൾ�് ഭാഗികമാെയ�ി�ം
ലഭി��തിെനതിെര ഹർജി സമർ�ി�ി�േ�ാ; ഇതിേ�ൽ അ�ിമ ഉ�രവ്
ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അ�ിമ ഉ�രവ് േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തികൾ

*93 �ീ. േമാൻസ് േജാസഫ്
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖലയിൽ അ�വദി� േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിെല ജാ�ത�റവ് കാരണം േക�ാവി�ത പ�തികൾ
ഏെത�ി�ം ന�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സർ�ാർ അ�വദി� ഏെത�ി�ം �റിസം പ�തി�െട �ക തിരിെക
നൽേക�തായി വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം �തിയ �റിസം പ�തി�് േക��ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

ഐ.ടി.ഐ.ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

*94 �ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഐ.ടി.ഐ.ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ി�ം പരിശീലന
േമ� വർ�ി�ി��തി�ം നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) വിജയകരമായി പരിശീലനം �ർ�ിയാ��വർ�ായി െതാഴിൽ സാധ�ത
ഒ���തിന് േജാബ് െഫയ�കൾ സംഘടി�ി��േ�ാ;
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(സി) െതാഴിൽ സാധ�തകൾ തരംതിരി��തി�ം സമയബ�ിതമായി േകാ�കൾ
�ന:സംഘടി�ി��തി�ം ഉ�ട�ം പരി�രി��തി�ം
നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ികളിെല ലഹരി ഉപേയാഗം തടയാൻ നടപടി

*95 �ീ . 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�ാനെ� �ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ വലിെയാ� വിഭാഗം ലഹരി�്
അടിമകളാെണ� റിേ�ാർ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി
പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �ൾ വിദ�ാർ�ികെള�ം ആറ് മാസ�ിൽ ഒരി�െല�ി�ം െമഡി�ൽ
പരിേശാധന�് വിേധയരാ�ി അവർ ലഹരി�് അടിമകളെ��് ഉറ�് വ��വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ികൾ�് ഒഴിവ് സമയം �ിയാ�കമായി െചലവഴി�വാൻ ഉത�� സംവിധാനം
ഒ���തി�ം കരി�ല�ിൽ േ�ാർട്സിന് ��തൽ �ാധാന�ം നൽ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ലഹരി മാഫിയെയ�റി�്  വിവര�ൾ നൽ�� വിദ�ാർ�ിക�െട വിവര�ൾ
�റ�് േപാകാതിരി�ാൻ ആവശ�മായ �� നൽ�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല �വർ�ന മികവിന് അവാർഡ്

*96 �ീ സി െക ഹരീ�ൻ
�ീ ഒ . ആർ. േക�
�ീ. ആ�ണി േജാൺ
�ീ. എ. �ഭാകരൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിേനാദസ�ാര േമഖലയിെല �വർ�ന മികവിന് 2022-െല ഇൻഡ� �േഡ
അവാർഡ് സം�ാന�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�ാരിക�െട അഭി�ചികൾ��സരി�് േസവന�ൾ നൽ��തിന്
വിേനാദസ�ാര വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ ആ�നികീകരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട ��ിര വികസന�ിനാവശ�മായ �തന
ഉ���ൾ�ം �വർ�ന�ൾ�ം �.എൻ.-ന് കീഴി�� േവൾഡ് �റിസം
ഓർഗൈനേസഷെ� സഹായ വാഗ് ദാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �റിസം ആേഗാള ഉ�േകാടി�് ആതിേഥയത�ം വഹി�ാ�� സ��ത സം�ാന
സർ�ാർ അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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ഹർ�ാലിൽ പെ���ാ�വ�െട സ��് ക�െക��തായ പരാതി

*97 �ീ. നജീബ് കാ��രം
�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
�ീ . പി . ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപാ�ലർ ��് നട�ിയ ഹർ�ാലിൽ ഉ�ായ നാശന��ൾ
ഈടാ��തിെ� ഭാഗമായി നട�� ജ�ി നടപടികളിൽ ഹർ�ാലിൽ
പെ���ാ�വ�െട സ��് ക�് െക��തായ പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരാതികൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�് നടപടി
സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

എ�ാവർ�ം �മി

*98 �ീ. പി. മ�ി��ി
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�ാവർ�ം �മി എ� �ഖ�ാപിത ല��ം നിറേവ��തിെ�
ഭാഗമായി ഈ സർ�ാർ അധികാരേമ�തി�േശഷം എ� �തിയ പ�യ�ൾ
അ�വദി� എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒേരാ �േദശെ��ം ���ൾ കെ��ി പരിഹരി�് സമയബ�ിതമായി പ�യം
അ�വദി�ാൻ സംവിധാനം ഏർെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ലാൻഡ് �ിബ�ണലിൽ നിരവധി വർഷ�ളായി അേപ�കൾ
െക�ി�ിട��തിനാൽ മലേയാര േമഖലകളിെല �ടിേയ��ാർ�് പ�യം
ലഭി�ാൻ കാലതാമസം േനരി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്
ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തി�ര� ല�കരണ �വർ�ന�ൾ

*99 �ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
�ീ. പി.വി.അൻവർ
�ീമതി ശാ��മാരി െക.
�ീ ഡി െക �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തി�ര� ല�കരണ �വർ�ന�ൾ കാര��മമാ��തിെ�
ഭാഗമായി വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട സ� എ�േപരിൽ പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ര� ല�കരണ�ി�െട �ര� നിവാരണം സാധ�മാ�ക എ� ല��േ�ാ��ടി
അത് ��തൽ ��ികൾ�് േ�രണയാക��വിധം വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി
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�ടിയാേലാചി�് �ര� നിവാരണം പാഠ�പ�തി�െട ഭാഗമാ��തിന്
ആവശ�മായ �മം നട�േമാ;

(സി) കാലാവ��മായി ബ�െ�� ആഘാത�ൾ ഏറിവ�� പ�ാ�ല�ിൽ
വിദ�ാർ�ികളിൽ �ര� നിവാരണ �തിേരാധ അവേബാധം ��ി��തി�ം �ൾ
�ര�ാ �ാ�കൾ ത�ാറാ��തി�മായി �നിെസഫിെ� സഹായേ�ാെട �ൾ
ആ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

േമാ�് �ി�ിനിെട��ായ മരണം അേന�ഷി�ാൻ നടപടി

*100 �ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ പി സി വി�നാഥ്
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീമതി െക.െക.രമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി പ�നംതി�യിൽ വ�് നട�ിയ േമാ�് �ി�ിനിെട
�േദശവാസിയായ �വാവ് ��ിമരി� സംഭവ�ിൽ റവന� വ��് അേന�ഷണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ിെ� കെ���കൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േദശീയ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട നിർേദശെ��ടർ�് സം�ാന, ജി�
�ര� നിവാരണ അേതാറി�ികൾ സംഘടി�ി�� േമാ�് �ി�കളിൽ
പാലിേ�� �ൻക�ത�ക�ം നടപടി�മ��ം എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�നംതി�യിൽ സംഘടി�ി� േമാ�് �ി�ിൽ ��ത �ൻക�ത�ക�ം
നടപടി�മ��ം പാലി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�രവാദി� �റിസം

*101 �ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�രവാദി� �റിസം രംഗ�് ഏെതാെ� പ�തികളാണ്
നിലവി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�രവാദി� �റിസം പ�തി വിേനാദസ�ാര േമഖലെയ എ�മാ�ം �േ�ാ�്
നയി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയിൽ സം�ാന�ിന് ലഭി� അംഗീകാര�ൾ
ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�രവാദി� �റിസം േമഖലയിെല ഏത് പ�തിയി�െടയാണ് ഈ
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അംഗീകാര�ിന് േകരളം അർഹമായെത�് െവളിെ���േമാ?

കയ�ിറ�് േമഖലയിെല ���ൾ പരിഹരി�ാൻ നടപടി

*102 �ീ. �രളി െപ�െന�ി
�ീ വി േജായി
�ീ. പി. ന��മാർ
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ േ�ഡ് �ണിയ�ക�മായി നട�ിയ ചർ�ക�െട
അടി�ാന�ിൽ കയ�ിറ�് േമഖലയിെല അമിത �ലി, േനാ��ലി എ�ീ
���ൾ അവസാനി�ി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴിൽ തർ���ം �ലി സംബ�ി� തർ���ം ഒഴിവാ��തിന് െതാഴിൽ
േസവ ആ�് �പീകരി�ി�േ�ാ; ജി�ാതല�ിൽ ഏകീ�ത �മ��ലി
�ാബല��ിൽ വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാപന ഉടമകൾ�് ത�ൾ�ി��ളളവെരെ�ാ�് ചര�് കയ�ിറ�് േജാലി
െച�ി�ാെമ� േകാടതി��രവ് �ാേദശികമാ�ളള െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ
അവകാശെ� ലംഘി��തായതിനാൽ ഇ�ാര��ിൽ എ�െന ഇടെപടാൻ
കഴി�െമ�് പരിേശാധി�േമാ?

ഖാദർ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

*103 �ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
േഡാ. എം.െക . �നീർ 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണെ��റി�്  പഠി� ഖാദർ ക�ി�ി�െട
അ�ിമ റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാർശകൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �േ��ം �ടരാൻ നടപടി

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ �േ��ം �ടരാൻ ഈ സർ�ാർ
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സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇം�ീഷ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ മിക�
പരിശീലനം നൽ��തിന് �േത�ക പ�തി നട�ാ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണം

*105 �ീ എൻ എ െന�ി��് 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� �റ�ഖം, മ�സിയം,
�രാവ�, �രാേരഖ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ കരി�ൽ
എ�ി��തിൽ എെ��ി�ം �യാസം അ�ഭവി��തായി നിർ�ാണ ക�നി
പരാതിെ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാറക�മായി എ�� േലാറികെള േമാേ�ാർ വാഹന, ജിേയാളജി, റവന� വ��കൾ
പരിേശാധന�െട േപരിൽ തട�് പിഴ ഈടാ�ി വ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) �റ�ഖ നിർ�ാണ�ിെല �തിസ�ികൾ പരിഹരി�് എ��ം േവഗം നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�മരാമ�് ���ികളിെല �മേ��കൾ തടയാൻ നടപടി

*106 �ീ. സജീവ് േജാസഫ്
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 
�ീ. എൽേദാസ് പി. ���ി�ിൽ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ�
െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ികളിൽ �മേ��കൾ നട��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േസാഷ�ൽ ഓഡി�ിംഗിനായി ജി�ാതല�ിൽ �പീകരി� സമിതിക�െട
�വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത് ��ികരമാേണാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റാ�ിയിൽ ബ�് പാല�ി�േവ�ി േകാൺ�ീ�് �ണിൽ ക�ി�് പകരം തടി
ഉപേയാഗി�തായി പറയെ��� സംഭവ�ിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാനമായ സംഭവ�ൾ തടയാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േമാക് �ി�ിനിെട��ായ അപകടം

*107 �ീ. ടി.സി�ിഖ്



8 of 14

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 
�ീമതി.ഉമ േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി സംഘടി�ി� േമാക് �ി�ിനിെട ക��ാറ
���ി�ാട് പാല�ി�ൽ കാ�ര��ിൽ �വാവ് ��ി മരി� സംഭവ�ിൽ
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമാക് �ിൽ നട�ിയത് നി�യി� �ല�നി�് നാല് കിേലാമീ�ർ
അകെലയാണ് എ�ം ��ത �ലം മാ�ിയ വിവരം �മതല��ായി��
തഹസിൽദാെറ അറിയി�ാെതയായി�െ���� ആേരാപണം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) അധി�ത�െട ഭാഗ�് നി��ായ വീ�െയ �ടർ�് ഒ� �വാവിെ� ജീവൻ
ന�െ�ടാ��ായ സാഹചര�ം ഗൗരവേമറിയതായി കാ��േ�ാ; സമാനമായ
സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ിെ��് ഉറ�് വ��വാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

ഇ��ിയിെല പ�യ�മിയിെല ഗാർഹിേകതര നിർ�ാണ��െട വില�്

*108 �ീ. എ. രാജ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്
�ീ െക � ജനീഷ് �മാർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� റവന�-ഭവനനിർ�ാണ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ഇ��ിയിൽ �പതിവ് നിയമ �കാരം പതി�് നൽകിയ �മിയിൽ ഗാർഹിേകതര
നിർ�ാണ��ം �ഷി �മി�െട വകമാ�ിയ വിനിേയാഗ�ം വില�ിയത് ��ി�
���ൾ പരിഹരി�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ;

(ബി) പ�യ�മിയിൽ െെകവശ�ാർ വ�് പിടി�ി� മര�ൾ �റി�ാൻ േനരി��
��ി��കൾ ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏലമല റിസർവ് വന�ിൽ െെകവശ�ാർ�് പ�യം അ�വദി�ാൻ
തീ�മാനമായി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് എ� േപർ�് �േയാജനെ��െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ അ��ാപക ത�ികകൾ

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

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട വർ�നവിന് ആ�പാതികമായി �തിയ
ഡിവിഷ�ക�ം അ��ാപക ത�ികക�ം ��ി�ണെമ� നിർേ�ശം
ഉ�ായി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) ��തായി ��ിേ�� അ��ാപക ത�ികകൾ കണ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം ഈ അ��യന വർഷെ� നിയമനം
നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ.ടി.ഐ. ലാ�കളിൽ ആ�ധ നിർ�ാണം

*110 �ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
�ീ. നജീബ് കാ��രം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) ���ി പരിചയ�ിെ� േപരിൽ ഐ.ടി.ഐ. ലാ�കളിൽ വടിവാൾ
ഉൾെ�െട�� ആ�ധ നിർ�ാണം നട��തായ റിേ�ാർ�് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലാബ് സംബ�മായ കാര��ളിൽ �ത�മായ േമൽേനാ��ം നിരീ�ണ�ം
നട��തിൽ അ��ാപകർ�് വീ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

സാഹസിക �റിസം

*111 �ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
�ീ വി േജായി
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ
�ീ എം �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് നദിക�െട സൗ�ര��ം സൗകര��ം ഉപേയാഗെ���ി �റിസം
സാധ�തകൾ വി�ലെ����തിന് നിലവി�� പ�തികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) റാ�ിംഗി�ം കയാ�ിംഗി�ം നദികെള േകാർ�ിണ�ി സാഹസിക �റിസം
സർക��് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ര മലബാറിൽ �േരാഗമി�� റിവർ �യിസ് പ�തി�മായി സാഹസിക
�റിസെ� ബ�ി�ി��തി�� സാധ�ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത പഠന സ�ദായം

*112 �ീ. പി. ബാലച�ൻ
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
�ീമതി സി. െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-
െതാഴിൽ വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ പി�ട�� നിര�ര �ല�നിർ�യ
സ�ദായം ��തൽ ശാ�ീയ�ം വ�നി��മാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പഠന, േബാധന �വർ�ന�ൾ വിദ�ാർ�ി േക�ീ�തമാേ��തിെ� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് പരീ�ാ സ�ദായ�ിൽ എെ��ാം മാ��ൾ
െകാ�വ��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�പരീ�ക�െട േചാദ�േപ��കൾ വിലയി���തിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�്
��തൽ അവസരം ലഭി�ം വിധ�ിൽ �ല�നിർ�യം ��തൽ ശാ�ീയ�ം
വിദ�ാർ�ി േക�ീ�ത�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� അ�ാദമിക നിലവാരം അ�ാരാ� തല�ിേല�്
ഉയർ��േതാെടാ�ം മാ�ഭാഷയായ മലയാളം ഉൾെ�െട�� ഭാഷകളിെല
പരി�ാനം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം തീരേശാഷണം പഠി�ാൻ സമിതി

*113 �ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്
�ീ എം വിൻെസൻറ് 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്
�ീ 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 �േത�ക സമിതിെയ
നിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സമിതി പഠനവിേധയമാ�� കാര��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; സമിതി�െട പഠന റിേ�ാർ�് എ�േ��് സമർ�ി�െമ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) തീരേശാഷണം പഠിേ�� �േദശ�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ സർ�ാർ
സമിതിെയ അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സമിതി�െട �വർ�ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

അതിതീ�മഴ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ��ി� അധിക ബാധ�ത

*114 �ീ ഐ ബി സതീഷ്
�ീ എം നൗഷാദ് 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആവർ�ി��ാ�� അതി��ി സം�ാനെ� േറാ�ക�െട
പരിപാലന�ിൽ വൻ േതാതിൽ അധിക ബാധ�ത ��ി�� സാഹചര��േ�ാ;
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ഈ വർഷം അതിതീ�മഴ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ��ി� അധിക ബാധ�ത
എ�യായി��;

(ബി) അതിതീ�മഴ �തിേരാധി�� തര�ി�� േറാഡ് നിർ�ാണ�ിന് �തിയ
സാേ�തികവിദ�കൾ �േയാഗി��തി�ം നിർ�ാണ�ിൽ �ണനിലവാരം
പാലി�െ���െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റ�ർ േചർ� ടാർ മി�ിതം ഉപേയാഗി�െകാ�� ടാറിംഗ് രീതി
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ിയതിെ� ഫലം അറിവായി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) റ�ൈറസ് െച��ത് േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം വർ�ി�ി��തി�ം റ�ർ
കർഷകർ�് ന�ായവില ലഭി��തി�ം �േയാജന�ദമായതിനാൽ ഇ�രം
േറാ�കൾ വ�ാപകമാ�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

*115 �ീമതി ഒ എസ് അംബിക
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
�ീ. എം.വിജിൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �ാപ�ത�െട�ം �ണനിലവാര�ിെ��ം കാര��ിൽ മ�് സം�ാന�െള
അേപ�ി�് ഏെറ മികവ് �ലർ�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ സം�ാനെ�
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശാ�ീകരി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ
എെ��ാമായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2022-െല അെസർ (�റൽ) റിേ�ാർ�് �കാരം 6-14 �ായ�ി�� എ�ാ
��ികെള�ം �ളിെല�ി�ാൻ സം�ാന�ിനായി�േ�ാ; ഇനി�ം
�ളിെല�ാ� 0.1 ശതമാനം ��ികെള �ടി �ളിെല�ി�ാൻ �േത�ക യ�ം
നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�ം െമ�െ����തി�ം എ�ാ ��കളി�ം
�ടിെവ�ം ലഭ�മാ��െ��് ഉറ�വ���തി�ം ഉപേയാഗേയാഗ�മായ
േടായ് െല�് ഏർെ����തി�ം �േത�കം പ�തി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട അ����ണി

*116 �ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
�ീ എം എസ് അ�ൺ �മാർ
�ീ. എം. എം. മണി
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാ�കൾ അ����ണി നട��തിനായി സർ�ാർ നട�ിയി��
ഇടെപട�കൾ സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ല കാലം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ശബരിമല േറാ�ക�െട
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അ����ണികൾ നട�വാൻ സാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി പരിേശാധനകൾ ഊർ�ിതെ���വാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള ൈഹേവ റിസർ�് ഇൻ�ി���ിെ� ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

*117 �ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
�ീ െക ആൻസലൻ
�ീ. പി.വി.അൻവർ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം ഉയർ� വാഹന സാ�ത�ം േറാഡ് നിർ�ാണ�ി�ം
പരിപാലന�ി�ം ��ി�� ���ൾ കണ�ിെല��് സം�ാനെ�
േറാ�ക�െട നിർ�ാണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം അവലംബി�ാൻ ഉേ�ശി��
��ൻ നിർ�ാണ രീതിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള ൈഹേവ റിസർ�് ഇൻ�ി���് േറാ�നിർ�ാണ�ിെ� �ണേമ�
െമ�െ����തിന് ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ നട��േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് അ�േയാജ�മായ നിർ�ാണ വ���െട ഉപേയാഗ�ം നിർ�ാണ
രീതിക�െട �േയാഗ�ം നട�ിലാ�ാൻ െപാ�മരാമ�് വ��് നട��
�വർ�ന��െട വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട സമ� വികസനം

*118 �ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
�ീ. �രളി െപ�െന�ി
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�
�ീ. പി. മ�ി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-
വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര േമഖല�െട സമ� വികസനം ല��മാ�ി ഈ
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ രംഗെ� സമ� വികസനം സാ��മാ��തിനായി �റിസ�ിന് വ�വസായ
പദവി നൽ���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��തൽ വിേനാദസ�ാര േക��െള ൈന�് ൈലഫ് �ീ�ാ�ി
മാ��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പാഠ�പ�തി പരി�രണം

*119 �ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
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�ീ വി െക �ശാ�്
�ീ. എ�്. സലാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ആേഗാള
നിലവാര�ിെല�ി�കെയ� ല��േ�ാെട പ�ാ�ലസൗകര� വികസന�ം
അ�ാദമിക നിലവാര�ം ഉയർ��തിന് നട�� �വർ�ന�ൾ ല���ാ�ി
ൈകവരി� പ�ാ�ല�ിൽ അനിവാര�മായ പാഠ�പ�തി നവീകരണ�ിന്
നട�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പാഠ�പ�തി നവീകരണ�ി�െട �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� കാേലാചിതമായ
പരി�രണേ�ാെടാ�ം അ��ാപക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ��ിക�െട �ൾ �ർവ
പരിചരണ�ി�ം േവ� നവീകരണം ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം ജനാധിപത�വൽ�രണം �ർവഹമാ��െവ�്
പറയെ��� സാഹചര��ിൽ സം�ാനം ചരി��ിൽ ആദ�മായി വിദ�ാഭ�ാസ
വിച�ണേരാെടാ�ം �ണേഭാ�ാ�ളായ വിദ�ാർ�ികെള�ം അ��ാപകരെ�ം
ര�ിതാ�ൾ ഉൾെ��� െപാ�സ�ഹെ�യാെക�ം പ�ാളികളാ�ിെ�ാ�്
ജനാധിപത� രീതിയിൽ പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പാഠ�പ�തി പരി�രണം �ർ�ിയാ��തി�ം അതിൻ�കാരം �തിയ
പാഠ��ക�ൽ ത�ാറാ��തി�ം സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

െവർച�ൽ �ാവൽ െെഗഡ്

*120 �ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ
�ീ ജി �ീഫൻ
�ീമതി െദലീമ : താെഴ കാ�� േചാദ��ൾ� െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി നൽ�േമാ:

(എ) �തന സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട േകരള�ിെല വിേനാദസ�ാര
വികസന�ിന് ഉത�ംവിധം സ�ാരിക�െട വഴികാ�ിയായി െവർച�ൽ �ാവൽ
െെഗഡ് എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വിേനാദസ�ാര േക��ിെ��ം �േത�കത�ം േഫാേ�ാ�ം വീഡിേയാക�ം
അവിെട ലഭ�മാ�� സൗകര���ം െവർച�ൽ �ാവൽ െെഗഡിൽ
ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ വിേനാദസ�ാര േക��ി�ം �ഗമമായി എ�ിേ���തിന്
സഹായകരമായ വിവര�ൾ ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഓേരാ വിേനാദസ�ാര േക��ിെ��ം ചരി� �ാധാന��ം കലാപര�ം
സാം�ാരിക�മായ �േത�കതക�ം ഇതിൽ ഉൾെ���വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�്
തി�വന��രം,

അംഗീകരി� തീയതി: 2023 ജ�വരി 29, 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)].


