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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� വികസനം

*121.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ം സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ം ഗേവഷണ രീതി�െട

�ണനിലവാര�ി�ം പിേ�ാ�ാവ� നിലനി���െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നിലവി�� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േക��ളി�  പാഠ�പ�തിയി�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ി�ം എെ��ാം മാ��ളാണ് അനിവാര�െമ�് ക���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ധാരാളം എ�ിനീയറിംഗ് �ാപന��  ഉെ��ി�ം ഒ�മി� �ാപന�ളി�ം

ബി�ദാന�ര ബി�ദ പ�തികേളാ ഗേവഷണ�ി�� സൗകര��േളാ ഇ�ാ�താണ്

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� വികസന�ിന് തട�മാ��െത�് ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം സൗകര���  ഒ���തി�ം സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ�

വികസന�ിന് ഇ�രം �ാപന�െള �ാ�മാ��തി�മായി എെ��ാം മാ��ളാണ് ഈ

രംഗ�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) സം�ാന�് ഐ.ഐ.�ി.  �ാപി��തി�� പ�തി നാളി�വെര ���ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ആയത് അടിയ�രമായി ���ിയാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



െന��ഷി�െട വ�ാ�ി വ��ി�ി��തി�� �വ��ന�ൾ

*122.�ീ.പി. ഉ�ി

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയം കന� നാശന�ം വിത�ി�ം െന��ഷിയി�  ��വ�ഷെ� അേപ�ി�്

ഉ�ാദനവ��നവ് സാധ�മാ�ാനായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം െന��ഷി�െട വ�ാ�ി വ��ി�ി��തിനായി

നട�ിയ �വ��ന�ൾ എെ��ാമാെണ�ം അ�വഴി ൈകവരി�ാനായ േന�ം എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന� സംഭരണരംഗ�് െച�കിടക�ഷക� േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�വാനായി മിനി ൈറസ്

മി� �ാപി�ാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

�ളയാന�ര നി��ാണ�ിനായി െക�ിട നി��ാണ ച���െട പരി�രണം

*123.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, എം. വി�െസ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര േകരളം െക�ി����തി�� അവ��ത �ലം ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�

നടപടിക� െമെ�േ�ാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നഗര�േദശ���ം പ�ായ�ക��ം �േത�ക െക�ിട നി��ാണ ച���  �പീകരി�ാെത

�ളയാന�ര േകരള നി��ാണം ഫല�ദമാകിെ�� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി നിേയാഗി� െട�ി�� ക�ി�ി െക�ിട നി��ാണ ച��� പരി�രി��തി��

ന�� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�ക��ം �നിസി�ാലി�ിക��ം േകാ��േറഷ�ം �േത�കം �േത�കം ച���

ഉ�ാ�െമ� ��തീ�മാനം ഉേപ�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

കിസാ� സ�ാ�നിധി പ�തി

*124.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്



,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാ�  മ�ി കിസാ�  സ�ാ�നിധി  (പി.എം.കിസാ�) പ�തി �കാരം ആദ�ഘ��ി�  �ക

ലഭി� ക�ഷക�  ര�ാംഘ��ി�  �റ�ായതായ വാ��ക�െട നിജ�ിതി എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിധിയി�  നി�് �ഷി�ാ��് �ക ലഭി��തിന് നിലവി�  നി�യി�ി��

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി� പി.എം.കിസാ� പ�തി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ��ി� ഉ�െ��ി�ി�ാ�

ക�ഷക�െട കണ�് ലഭ�മാേണാ;  എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;  ��ത പ�തിയി�  ഇവെര

ഉ�െ����തിന് േക��ി� സ���ം െച��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

സ��കലാശാലക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

*125.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.െക. ശശി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��കലാശാലക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിന് നട�ാ�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളിെല അ�ാദമിക ഗേവഷണസൗകര���  ഐ.ഐ.എസ്.സി.

നിലവാര�ിേല�യ��കെയ� ല��േ�ാെട നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�.ഐ.ആ�.എഫ്.  റാ�ിംഗി�  രാജ�െ� മിക� �റ് സ��കലാശാലകളി�  സം�ാന�

നി�് േകരള സ��കലാശാല മാ�ം �ാനം പിടി�ത് കണ�ിെല��് സ��കലാശാലക�െട

നിലവാരം ഉയ��ാ�  പ�തി�േ�ാ;  സ��കലാശാലക�  ന��� േസവന��  എ�ാം

ഓ�ൈലനാ��തി�ം പരീ�ക�  �ത�മായി നട�ി ഫല�ഖ�ാപനം യഥാസമയം

നട��തി�ം േവ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര�ം,  അധ�ാപന മികവ്,  പഠനഫലം �ട�ിയവ വിലയി��ി

എ�.ഐ.ആ�.എഫ്. നട�� റാ�ിംഗി� രാജ��് ഇ�പ�ി��ാമ�ം സം�ാനെ� ഏ��ം

മിക��മായ തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെന വിദ�ാ��ിക�െട ചില വ��ിപരമായ

����െടയടി�ാന�ി�  രാ�ീയ ആ��ം ബാധി� നി�ി� താ�ര��ാ�  തക��ാ�

�മി��ത് പരാജയെ���ി �ാപനെ� ��ത�  മിക��താ�ാ�  േവ� ഇടെപട�

നട�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക നിലവാരം ഉയ���തിന് പ�തി



*126.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ബാ�

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  നയം നട�ാ�ാ�� ഏജ�സി മാ�മായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േക��െള

േക�സ��ാ�  അധ:പതി�ി�തിെ� ഫലമായി സം�ാനെ� േക� സ��കലാശാലയി�

സ�ത� ചി��ം അേന�ഷണാ�കത�ം തട�െകാ�് േക�സ��ാ�  നി�യി��

വിഷയ�ളി�  മാ�േമ ഗേവഷണം നട�ാ�  അ�വദി���െവ� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; സം�ാന�് ഇ�രം നടപടിക��് ബദലായി ൈവ�ാനിക രംഗ�്

ഏ��ം �തിയ അറി�ക�  �ടി സ�ാംശീകരി���വിധ�ി�  പാഠ�പ�തി�െട നിര�ര

നവീകരണ�ിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക നിലവാരം ഉയ���തിനായി ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  സ��കലാശാലക��ം സ��ാ�  േകാേള�ക��ം നാക്

അെ�ഡിേ�ഷ�  ലഭി��� രീതിയി�  േ�ഡ് ഉയ��ാ�  േവ�ി�� �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ നട�� �ീശാ�ീകരണ �വ��ന��

*127.�ീ.സി.���

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീശാ�ീകരണ�ി�� ��പാധിയായ സാ��ിക സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി

അരേ�ാടിേയാളം അംഗ��� ��ംബ�ീ നട�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തി �ര��ി�  ജീവേനാപാധി ന�െ��വ��ാ�� ജീവേനാപാധി വികസന പ�തിയി�

��ംബ�ീ ��ാന�ി�� പ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര� പണമിടപാട് �ാപന��െട െകണിയി�െ�ടാതിരി�ാനായി അയ������് എ�

�ക�െട ബാ�് വാ� ലഭ�മാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ �ീ �ര�ാ ബീമാ േയാജന�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;  എ� േപ��് ഈ

പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സമ� �ന��ാരണം



*128.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നവീകരണ�ിനാ�� �ശീ�  ഖ� റിേ�ാ��് �കാരം സമ�

�ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം ഊ��ിത നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ജീവന�ാ�െട േജാലി സമയം എ�കാരമാണ് �ന:�മീകരി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ന�ിെ� ഉപേയാഗ�മത േദശീയ ശരാശരിെ�ാ�ം എ�ി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ന��ാരണ പ�തികളി�  ജീവന�ാ�െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം പഠി�ാ� നടപടി

*129.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ാദമിക സ�യംഭരണ�ിെ� മറവി�  മാേനെ��ിെ� ത�ി�ം നട�ാ��വ�ം വാണിജ�

താ�ര��ാ� നയി�െ���വ�മാണ് സം�ാനെ� മി� ഓേ�ാണമസ് േകാേള�ക�ം എ�

കാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േതാ�ംപടി സിലബസ് നി�യി�് ഇ�ാ�സരണം ഫീസ് വാ�ി �താര�മ�ാ� രീതിയി�

പരീ� നട�� സ�കാര� ഓേ�ാണമസ് മാേനെ��ക� ശാ�േബാധ�ം അേന�ഷണാ�കത�ം

സ�ത�ചി��ം നി��ാഹെ���ി മേതതര ജനാധിപത� സംവിധാന�ി� തെ�

ഹാനികരമാ�� രീതിയി�  �വ��ി��താ�� അധ�ാപക�െട�ം ചി�ക�െട�ം

നിരീ�ണ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇവ�െട �വ��നം പഠി�ാ�  നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�കാര�വ��രണെ� േ�ാ�ാഹി�ി�� �.ജി.സി.  മാനദ��ിെ� േപരി�

സം�ാനെ� എയിഡഡ് സ�കാര� േകാേള�ക�  ��തായി ഓേ�ാണമസ് പദവി�ായി

ആവശ�െ��ി�േ�ാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട പ�തി �പീകരണ�ിന് മാ��േരഖ



*130.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.��ിരാമ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം കാര��മമായി വിനിേയാഗി��തിന്

എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �പീകരണ�ിന് നഗരസഭക��ം പ�ായ�ക��ം �േത�കം മാ��േരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ആ��ണ സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

ആ��ല��� ലഭി�വാ�� വ�മാന പരിധി ഉയ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� പ�തി �ക�െട എ�

ശതമാനം െചലവഴി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ജലഗതാഗതം കാര��മമാ��തി�� പ�തിക�

*131.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ദാസ�

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െപാ�നിര�കളിെല വാഹന ബാ�ല�ം

�റ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലഗതാഗതം കാര��മമാ��തിനായി ആവി�രി�ി�ളള �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി അതിേവഗ എ.സി. േബാ�്, അത�ാ�നിക �ീ� േബാ�ക� എ�ിവ സ��ീസ്

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ജല�ി�െട�ം കരയി�െട�ം സ�രി�� വാ��  ബസ് വാ��തി�ളള പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ഫലാധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം

*132.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) വ��ീയവ��രണം വ�ാപി�ി�കെയ� ല��േ�ാെട േക�സ��ാ�  �.ജി.സി.

ഇ�ാതാ�ക�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട തല��് വ��ീയ �ചാരകെര

നിയമി�െകാ�് മി�കെള യാഥാ���മാ�ി അവതരി�ി�ക�ം േദശ�ിെ� ചരി�ംതെ�

��ലാേ�ാെട തി��ാ�  �മി�ക�ം െച�� ഘ��ി�  സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

രംഗ�് ദിശാേബാധം ന���തി�ം നിലവാര വ��നവി�ം നട�ി വ�� ഇടെപട�ക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഫലാധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം  (ഔ�്കം േബ�ഡ്

എജ�േ�ഷ�) �ാവ��ികമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അധ�ാപക�െട �ാഗ��ം ഉയ���തി�ം എ��ി�� �റവ് പരിഹരി��തി�ം

പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

*133.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാലിന���മാ��തി�ം ജനപ�ാളി�േ�ാെട ശാ�ീയമായ

മാലിന�സം�രണം ഉറ�ാ��തി�മായി നട�ാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ വീ�കേള�ം െപാ��ല�േള�ം മാലിന���മാ�കെയ� ല��ം

േനടിെയ���തിന് അവലംബി�� മാ����  വ��മാ�േമാ;  ആയതിന് കാലപരിധി

നി�യി�ി�േ�ാ; �വ��ന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക ഉറവിടമാലിന�സം�രണ സംവിധാനം �ാപി��വ��് ന�� സ�ിഡി സംബ�ി�

വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) അൈജവ മാലിന��ളി�  നി�് വിഭവേശഖരണ�ിനായി �പീകരി� റിേസാ�് റി�വറി

െസ��ക�െട �വ��നം വിശദമാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

*134.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നിലവാരം വിലയി���തിന് സം�ാനതല�ി�

എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) മ�് സം�ാന�ളിെല �ണിേവ�ി�ിക�മായി താരതമ�െ���േ�ാ�  സം�ാനെ�

സ��കലാശാലക�െട നിലവാരം പരിമിതമാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ി സംഘടനക�െട അനാവശ�മായ ഇടെപട�ക�ം അതി�െട അവ�  േകാേളജ്

കാ��കളി�  ��ി�� അരാജകത��ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാര�ക���്

കാരണമായി�ിേ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�രം ഇടെപട�ക�  ഒഴിവാ�ി�ം �തിയ പരീ�ണ��  നട�ിലാ�ി�ം

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി ൈകെ�ാള�േമാ?

െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*135.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വ�ാപി�ി��തി�ം '�ഡ് അ�ിക��റ� �ാ�ീസ്'- െ�

പ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.എ.പി.യി�െട ക�ഷക�  ഉ�ാദി�ി�� െെജവ ഉ����െട സംഭരണ�ം വിതരണ�ം

എ�െനയാണ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��നാ�ി�  ജി.എ.പി.  അ�സരണമായി െന��ഷി േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് പ�തിക�

നട�ാ��േ�ാ; എ�ി� ��ത �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട �വ��നം വ�ാപകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട തട�െ�� ബി�ക�

*136.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 മാ��്  31നകം പണി ���ിയാ�ി സമ��ി�െ�� ബി�ക� �ഷറി നിയ�ണം �ലം

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് മാറി ലഭി��തിന് �യാസം േനരി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫല�ി�  2018-19  െല പണം ലാ�ായിേ�ായതായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ക�വിലായ  2018-19  െല ബി�ക�  2019-20  വ�ഷ�ി�  പാസാ��തിന്



ധനവ��ിെ� നി�േദശം ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത നി�േദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019-� തെ� ഡിസ് �ിക് ട് �ാനിംഗ് ക�ി�ി അംഗീകരി� 2019-20 െല പ�തിക��് �ക

ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഷറി നിയ�ണം �ലം തട�െ�� ബി�ക�  2018-19  െല അേലാ�്െമ�ി�  നി�് തെ�

�ി�ഓവറായി പരിഗണി�് അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��� പാലി�ാ� നടപടി

*137.�ീ.വി. േജായി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.െജ. മാ�ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിയ�  എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;  അേതാറി�ി�െട

�വ��ന ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ നിയമം ലംഘി�െകാ�് നി��ി� �ാ�് സ��യ��  െപാളി�കളയണെമ�

��ീംേകാടതി വിധി�െട പ�ാ�ല�ി�  സം�ാനെ� വിവിധ �ല�ളി�  അനധി�ത

നി��ാണ���് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ��  ഒ�ാശ െച�ി�േ�ാ

എ�് പരിേശാധി�ാ�ം ���ാരായവ�െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�ം ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) ഫയ�  ഓഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ിയ വലിെയാ� ഭാഗം ബ�നില െക�ിട�ളി�  അപാകത

കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി� നി��ാതാ�� െക�ിട നി��ാണ ച��� ക�ശനമാ�ം

പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

*138.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, രാ� എ�ഹാം

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ക എ� ല��േ�ാെട�� �വ��നം

ഫല�ദമാകാ�  �ട�ിയി�േ�ാ;  ഏ�ി�, േമയ് മാസ�ളിെല �തിമാസ വ�മാനം

എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാപനെ� ലാഭന�മി�ാ� �ിതിയിേല�് എ�ി��തിനായി സ��ാ�  �ഖ�ാപി�

�ന��ാരണ പാേ�ജ് �ാവ��ികമാ�ാ� ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(സി) െതാഴിലാളി സംഘടനക�മായി ച�� െച�് െതാഴിലാളിക�െട വിശ�ാസ�ം സഹകരണ�ം

ആ��ി�് കാര��മത വ��ി�ി�ാ� േവ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി� നി�് �റ� നിര�ി� ദീ�ഘകാല വാ� വാ�ി ഉയ��

നിര�ി�� പലിശഭാരം �റ�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് സ��ീ�ക�

*139.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന യാ��ാ�െട തിര�് പരിഹരി��തിന് സ�കാര� ബ�ക�െട മാ�കയി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബംഗ��വിേല�ട�ം േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് സ��ീ�ക� �ട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി., എ�.എ.പി.ടി. ൈലസ��ക� എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ിന് എ�കാരം ബ�ക� സംഘടി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ��ത സ��ീ�ക�െട

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

�� വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിത യാ�

*140.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിത യാ� ഉറ�ാ��തിനായി ഈ വ�ഷം സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട വാഹനം ഓടി�� ജീവന�ാ�െട �ത�മായ വിവരം േശഖരി�്

��ി��തി�ം അവ��് േബാധവ��രണ �ാ�ക�  സംഘടി�ി��തി�ം

ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തര �ിമിന�  സ�ഭാവ��വ�  വാഹന�ളിെല ജീവന�ാരായി വരാതിരി��തി�ം അവ�

��ികെള േ�ാഹി��ിെ��് ഉറ�് വ���തി�ം മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�േമാ;

(ഡി) ��  വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  ഘടി�ി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ; ആയത് എ�േ��് നട�ിലാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

നഗര-�ാമ ആ��ണ നിയമ പരി�രണം



*141.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ം ��തി �ര���ം കാലാവ� വ�തിയാന��ം കണ�ിെല��് േകരള�ിെല

നഗര-�ാമ ആ��ണ നിയമം സമ�മായി പരി�രി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� നി�േ�ശ��ം അഭി�ായ��ം ആരാ��തിനായി �േത�ക സമിതിെയ

നിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ നിയമ വ�വ�ക�  എ�േ��് നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് െപ�മി�� ബ�ക�

*142.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന സ��ീസ് നട�� േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് െപ�മി�� ബ�കളി� ചര�ക�

അനധി�തമായി കട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�് േക�ക� ഈ വർഷം

രജി�� െച�ി�േ�ാെയ�ം പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�കളി�  േവഗപരിധി നിയ�ണം,  ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം എ�ിവ

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അവ ഏ�െ���� കാര�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സ��ീ�ക�  യാ��ാരി�  നി�ം അമിത നിര�് ഈടാ��തിനാ�  നിര�്

ഏകീകരണം ഉ�െ�െട�� കാര��� ഏ�െ���േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട റാ�ിംഗ് െമ�െ����തിന് നടപടി

*143.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര��ളി�ം മ�ം ഏെറ ��ിലാെണ�ി�ം രാജ�െ� ഇതര

സ��കലാശാലക�മായി താരതമ�െ���േ�ാ� സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട �ാനം

വളെര പി�ിലാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�െള അേപ�ി�് അ�ാഡമിക് മിക�ം ന� പഠനാ�രീ���� സം�ാനം



േകരളമാെണ�ിരിെ� ന�െട സ��കലാശാലക�  റാ�ിംഗി�  �റേകാ�് േപാ��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിന് ഉത�� എെ�ാെ� കാര��ളാണ്

സം�ാന�് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനം

*144.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനം ���ിയാ��തി� ��് ഒ�

േകാേളജി�  �േവശനം േനടിയ േശഷം താ�ര��� മ� േകാേള�കളിേല�് മാറിേ�ാ��

വിദ�ാ��ികെള�ം അവ�െട ര�ിതാ�െള�ം �ാപന��  �ഷണം െച��ത് തടയാ�

നിലവി� എെ��ി�ം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�ീ�ത അേലാ�്െമ�ി�െട �േവശനം േനടിയ േശഷം താ�ര��� മ� േകാേള�കളി�

�േവശന�ിനായി േരഖക�ം ഫീ�ം തിരിെക ആവശ�െ��� വിദ�ാ��ികെള ചില സ�ാ�യ

�ാപന��  ഫീസ് ��വ�  അട�ാെത േരഖക�  ന�കിെ�� നിലയി�  വിലേപശലിന്

ഇരയാ��താ�� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വിദ�ാ��ിക�  �ഷണം െച�െ���തി�� സാഹചര�ം ഇ�ാതാ��തിന്

സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

ആയതിെന�ട��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

നാളിേകര�ിെ� വില�ിരത

*145.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ദാസ�

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷം െകാ�് ��തായി ഒ�രല�ം െഹ�റിേല�് �ടി െത�് �ഷി വ�ാപി�ി�കെയ�

ല��േ�ാെട ഉൗ��ിതമായി നട�� �വ��ന��  വിശദമാ�ാേമാ;  നാളിേകരവികസന

കൗ�സിലിെ� ഘടന�ം �വ��ന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര�ിെ� വില�ിരതയി�ാ�യാണ് �ഷി വ�ാപന�ി�� �ഖ� �തിബ�െമ�തിനാ�

വില�ിരത ഉറ�ാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) ന�ായവില ഉറ�ാ��തിന് നാളിേകരവികസന േകാ��േറഷ�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�



എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം േനരി��തിന് നടപടി

*146.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നാ��െട ശല�ം അ�ദിനം വ��ി�് വ��തിനാ�  ജന��  ഭീതിയിലാെണ�

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത��നാ�ളി� േപ വിഷബാധ�ളളവ�ം ഉ�െ��ി�െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) െത��നാ��െട ഉപ�വം ഫല�ദമായി േനരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അ�� സം�ാന േ�ജ് കാേര�ജ് സ�വീസ്

*147.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, സജി െചറിയാ�

,, െക. ആ�സല�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഎ.ടി.  വ�വസായ േക��ളായ ബംഗ��,  െചെെ� ഉൾെ�െട�� അയൽസം�ാന

നഗര�ളി�  വളെരയധികം േകരളീയ�  ഉ�തിനാ�  അവ�െട സൗകര�ാ��ം ബ�െ��

സം�ാന��മായി ച��െച�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ത�  അ��  സം�ാന േ�ജ്

കാേര�ജ് സ�വീസ് നട�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന യാ� സൗകര��ിെ� അപര�ാ�ത �തെല��് വ�കിട സ�കാര�ബസ്

ഓ�േറ��മാ� വ��ിഗത കരാറിെ� അടി�ാന�ി� യാ��ാെര വഹി�ാ�േ�ശി�െകാ��

േകാ��ാ�് കാേര�ജ് െപ�മി�് ��പേയാഗം െച�് ഫല�ി�  േ�ജ് കാേര��കളായി

ഓടി��ത് നിയ�ി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) േകാ��ാ�് കാേര�ജ് നട�ി�കാ�  യാ��ാ��േവ� �ാഥമിക സൗകര���

ഏ�െ���ാതിരി�ക�ം യാ��ാെര ഭീഷണിെ���ക�ം ആ�മി�ക�ം െച� സംഭവ��െട

പ�ാ�ല�ി� ഇ�രം ഓ�േറ��മാെര നിയ�ി�ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�കാരം േകാ��ാ�് കാേര�ജ് െപ�മി�ി�� വ�വ�ക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?



ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണേമ�

*148.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണേമ� വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി�� �തന

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ിന് വ��മായ ദിശാേബാധം ന���തിനായി �ന��പീകരി� ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാല ബി�ദ��െട �ല�ത�ം അംഗീകാര�ം സംബ�ി� മാ��നി�േ�ശ��

�പീകരി��തിന് േഡാ.രാജ� ���� ക�ി�ി ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അ��സം�ാന േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് ബ�കളിെല യാ�ാസൗകര�ം

*149.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന േകാ��ാ�് ക�ാേര�ജ് ബ�കളി�  �ഗമമായ യാ�ാസൗകര�ം

ഏ�െ����തി� വീ� വ���തായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം സ��ീ�ക� നട�� ബ�് ഓ�േറ��മാ�  െെലസ��ഡ് ഏജ�് േഫാ�  പ�ിക്

�ാ�േ�ാ��് പദവിയിലാേണാ �വ��ി��െത�ം ആെണ�ി�  അത�സരി��

സൗകര��� അവ�െട ഓഫീ�കളി� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ട ബ�് യാ��ാ��് �രമായ മ��നേമ��േപാ�� സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�ാ�

േമാേ�ാ�വാഹന വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) ഇ�കാരം സ��ീസ് നട�� വാഹന�ളി�െട ചര�ക� വ�േതാതി� കട�ി നി�തി െവ�ി�്

നട��ത് തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

*150.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി



,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�� സമയ�് അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�്

കീടനാശിനിക�ം രാസവള��ം ഉപേയാഗി�് ഉ�ാദി�ി� പ��റിെയ ആ�യി�ി��തിന്

പരിഹാരമായി പ��റി��ാദനം വ��ി�ി��തിന് നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം അ�വഴി

ൈകവരി�ാനായ േന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓണം േപാ�� ഉ�വ സീസ�കളി� പ��റിക�െട അധിക ആവശ�കത കണ�ിെല��്

അധിേകാ�ാദന�ി�ം ഉ�ാദക��ം ഉപേഭാ�ാ���ം �േയാജനം ന��� തര�ി��

വിപണിയിടെപടലി�ം െച�വ�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ണേമ��ം അധിേകാ�പാദനേശഷി��� പ��റി വി�ക�  ആവശ�ാ�സരണം

ഉ�ാദി�ി��തി�ം അവ വാണിേജ�തര �ഷി�ാ���െ�െട ലഭ�മാ�ാ�ം നട��

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

04-06-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


