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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�ി

കാ�ഷിേകാ����െട സം�രണ�ി�ം �ല�വ��നവി�മായി പ�തി

*421.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിേകാ����െട സം�രണ�ി�ം �ല�വ��നവി�മായി ആ��ണം

െച�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് പരമാവധി വ�മാനം േനടിെ�ാ���തിനായി ഇ�രം �ല�വ��ിത ഉ�����്

സാധി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അേ�ാപാ��ക�  �ല�വ��ിത ഉ����െട േ�ാ�ാഹന�ിന് ഏെതാെ� രീതിയി�

സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെ� കാ�ഷിക �ല�വ��ിത ഉ���� ഏകീ�ത �ാ�ഡ് െനയിമി� ഇറ��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഏെതാെ� ഏജ�സികെളയാണ് അേ�ാപാ��ക�െട �മതല ഏ�ി�ിരി��െത�ം അവ

എവിെടെയാെ�യാണ് �ാപി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരി�� ����

*422.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്



,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക� നി�ിത സൗകര��� ഉ�താെണ�ം അ�ാഡമിക്

നിലവാരം �ല���വയാെണ�ം ഉറ�് വ���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ബി) സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� വിദ�ാ��ി കൗ�സി�, അ�ാഡമിക് കൗ�സി�, േബാ�ഡ്

ഓഫ് �ഡീസ് �തലായവ �പീകരി�ക�ം ഭരണ സമിതികെള ജനാധിപത�വ�കരി�ക�ം

െച�തി�െട ��ത സ��കലാശാല�െട നിലവാരം ഉയ���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരി�� ��തരമായ ����  പരിഹരി��തിന് ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

അ�ത്, �ാ��് സി�ി പ�തിക�െട �േരാഗതി

*423.�ീ.പി. ഉ�ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക. ആ�സല�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നഗര�ളി�  ശാ�ീയമായ രീതിയി�� സ�ീേവജ് സം�രണ സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�� �ധാന നഗര�ളിെല �വ മാലിന� സം�രണം,  �ടിെവ� വിതരണം,  ഗതാഗത

സംവിധാനം �തലായവ കാര��മമാ��തി�� അ�ത് പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) തല�ാന നഗരിയിെല�ം െകാ�ിയിെല�ം �ാ��് സി�ി പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണനിലവാരം െമ�െ���ാ� നടപടി

*424.�ീ.വി. േജായി

,, എസ്.ശർ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ബാ� : 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� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് ജി�ാതല ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ്

സ��ി�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവാരം ൈകവരി��തിന് �ഖ�ഘടകം അധ�ാപകരാെണ�തിനാ�  അവ�െട അധ�ാപന

നിലവാര�യ���തി�ം �ട�വിദ�ാഭ�ാസ�ം പരിശീലന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം



പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േയാഗ�ത�ളളവ�െട അധ�ാപന േശഷി വിനിേയാഗി��തിന്,  എ�ഡഡ്,  സ��ാ�

േകാേള�കളി� വ�ാപകമാ�ളള ഗ�് അധ�ാപക സ�ദായ�ിന് പകരം �ിരം അധ�ാപകെര

നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പഠന,േബാധന,ഗേവഷണ രംഗ�ളി� അ�ാദമിക മികവ് ഉറ� വ���തിന് പ�തി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകാേളജ് അധ�ാപക�െട ഗേവഷണ-അധ�ാപന കഴി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� �െളയ�

പ�തി�െട �േയാജനം വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക��ിെയ ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി

*425.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നി�ിതദിവസം െതാഴി� ഉറ�ം വ�മാന�ം സ�ഹ�ി� അ���� ആക�ഷക േമഖലയാ�ി

കാ�ഷിക��ിെയ�ം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി േമഖലെയ�ം മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക�െട�ം ക�ഷകെ�ാഴിലാളിക�െട�ം ആേരാഗ�സംര�ണം,  അവ�െട ��ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ േമഖലകളി�  ഏെതാെ� തര�ി�� ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(സി) ക�ഷകേ�മ േബാ�ഡിെ� �വ��നം യാഥാ���മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷകെ�ാഴിലാളി�ാമം പരിഹരി��തി�ം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി�് നി�ിത േവതനം

ഉറ�ാ��തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� �വർ�ന�ൾ

*426.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : 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 കൗ�സിലിെ� ഗേവണിംഗ് േബാഡി േയാഗം പി.ജി.  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

�നഃസംഘടന സംബ�ി�് പഠി�വാനായി ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ക�ി�ി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� ല��മാ�ി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  നട�ിലാ��

പ�തിക� ഏെതാെ�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ��ാപന രംഗെ� നിലവാരമി�ാ��ം അമിതമായ രാ�ീയവ��രണ�ം �ലം

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സംജാതമായി�� ���� പരിഹരി�വാ� കൗ�സി� എെ��ാം

ഇടെപട�കളാണ് നട��െത�് അറിയി�േമാ ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരി�ാര��

*427.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നയ�പീകരണ�ി�പകരി�� �ത�തയാ��

വിവരേശഖരണ�ിനാ�� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�  േകരള ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  നട�ിവ��

ഇടെപട�ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് െപാ� സൗകര��� ലഭ�മാ�ാ� കൗ�സിലിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സമീപ�മായ േകാേള�ക� ത�ി� ഭൗതിക, അ�ാദമിക വിഭവ��െട പ�വ�ലി�െട മികവ്

വ��ി�ി�ാ�േ�ശി�െകാ�� േകാേളജ് ��� സംവിധാനം �ാേയാഗികമായി�േ�ാ;

(ഇ) ഡി�ി വിദ�ാഭ�ാസം ���ിയാ�� ഓേരാ വിദ�ാ��ി�ം ആ��ി�ിരിേ�� കഴി�ക�

നി��യി�ി�േ�ാ;  അവെര അതിന് �ാ�രാ�� വിധ�ി�  വി�ാേനാ�കത

വള���തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ഉ�പ���െട വിപണന സാധ�തക�

*428.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പാറ�� അ��

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ ഉ�പ����് െമ�െ�� വിപണി കെ���തിെ� ഭാഗമായി ആേഗാള

ഓ�ൈല�  വ�ാപാര �ംഖലയായ ആമേസാ�മായി കരാ�  ഒ�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;



(ബി) സിവി�  സൈ�സ്,  ക�സ�മ�െഫഡ് �ാപന�ളി�െട�ം സഹകരണ േമഖലയി�െട�ം

വിപണന സാധ�തക� �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പ��റികളിെല വിഷാംശപരിേശാധന

*429.�ീ.എം.ഉ��

,, സി.മ��ി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി� നട�ിവ�� ഗ�ാ�് പ�തി (�ഡ് അ�ി�ൾ�ർ �ാ�ീസ്)�െട

�വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റികളിെല വിഷാംശം ശാ�ീയമായി പരിേശാധി��തിന് അ�ഡിേ�ഷ��

ലേബാറ�റിക�െട അപര�ാ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� പ��റികളിെല വിഷാംശം ശാ�ീയമായി പരിേശാധി��തിനായി എെ��ാം ബദ�

മാ���ളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ��സം�ാന ബസ് സ��ീ�കെള�റി�� പരാതികൾ

*430.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന ബസ് സ��ീസ് നട�ിവ�� ഏജ�സിക� ഉപേഭാ�ാ���് മതിയായ

അടി�ാന സൗകര��� ഒ���ി� എ� പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�േ�ാ�ം അ�രം

�ാഥമിക സൗകര��� ഉറ�് വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�.എ.പി.ടി.  അംഗീകാര�� എ� േപരാണ് സം�ാന�് ഇ�ര�ി�  സ��ീ�ക�

നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈലസ�സ് ലഭി��തി�� മാനദ��� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാഹന�ളി�  യാ��ാ�െട ലേഗ�കള�ാെത മ�് ചര�ക�  സം�ാനേ��്

കട�ിെ�ാ�് വ��തിന് അ�മതി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ബ�ക�  ഈടാ�ി വ�� യാ�ാനിര�് സ��ാരിന് തീ�മാനി��തിന്

സാധ�മാേണാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ജലസംര�ണ പ�തി



*431.�ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ഖരമാലിന� സം�രണം േപാെല സം�ാനം അഭി�ഖീകരി�� �ഖ���മായ ജലമലിനീകരണം

തട��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ ജലസംര�ണ പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയ

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമ�േദശ�ളിെല �ഖ� �ടിെവ� േ�ാതെ�� നിലയി�  കിണ�ക�  ��തായി

�ഴി��തി�ം നിലവി��വയിെല ജലനിര�യ���തി�ം �ള��ം േതാ�ക�ം അ�വിക�ം

ജലസ��മാ��തി�ം െെകെ�ാ�വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വിഭജനം

*432.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധികാര വിേക�ീകരണം കാര��മമായി നട�ാ��തി�ം �ാേദശിക ഭരണ സംവിധാന��

ശാ�ീയമായി നി��ഹി��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വിഭജിേ��തിെ�

ആവശ�കത ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം

വിഭജി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന

*433.�ീ.എസ്.ശർ�

,, പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി �മിയിെല നീ��ട��െട പരിപാലന�ിനായി �ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി

േയാജന-നീർ�ട ഘടകം എ� േക�ാവി�ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;



(ബി) ��ത പ�തി�െട നീർ�ട ഘടക�ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� മാ��നി�േ�ശ���് അ��തമായി ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തി��

നി��ഹണ ഏജ�സിയായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പി.എം.െക.എസ്.െെവ. �െട ��തി വിഭവ പരിപാലന�മായി ബ�െ�� േജാലിക�െട ഒ� ഭാഗം

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�് നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാര�യ��ാ� നടപടി

*434.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ�ാ�യ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  മിക�ം സാ�ഹ�നീതി�ം �ല�ത�ം ഉറ�വ���തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലയി�  അ�ാദമിക അടി�ാന സൗകര�ം േകാേള�ക�

ഒ���െ��ം േയാഗ�ത�ളള അ��ാപക�  ��ത �ാപന�ി�െ��ം ഏത്

വിധ�ിലാണ് ഉറ�് വ���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആെക അ�വദി� എ�ിനീയറിംഗ് സീ�കളി� നാ�ത് ശതമാനം ഒഴി�കിട�� സാഹചര��ം

നിലവാരമി�ാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട എ�ം വ�ഷംേതാ�ം �ടി വ���ം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നിലവാരം സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് െച� ജ�ിസ്

ദിേനശ�  ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക�  ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏെതാെ�

ശിപാ�ശകളാണ് നട�ിലാ�വാ�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

സ��ാ� േകാേള�ക��് നാക് അ�ഡിേ�ഷ�

*435.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീ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) സം�ാന�് ആെക�� േകാേള�കളി� പതിന�് ശതമാന�ി� താെഴ എ��ി� മാ�േമ

നാക് അ�ഡിേ�ഷ�  േനടാ�  സാധ�മായി�� എ�ത് പരിഗണി�് നാക് അ�ഡിേ�ഷ�



േനടാ�  �ാ�മാ�ം വിധം സ��ാ�  േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസന�ി�ം

അ�ാദമിക മികവി�ം നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�കെള പടിപടിയായി നാക് നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിെ� ഭാഗമായി സാക്

അ�ഡിേ�ഷ�  ആരംഭി�ാ�  തീ�മാനമായി�േ�ാ;  ഇതി�� മാ��േരഖ ത�ാറായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) അഫിലിേയ�ഡ ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് അ�ാദമിക് ഓഡി�്

നട�ിവ��േ�ാ; അതിെ� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�� സ��കലാശാല

*436.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

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

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

(എ) സം�ാന�് ഓ��  സ��കലാശാല ആരംഭി��തിന് േവ�ി�� സാധ�താപഠന�ിന്

നിേയാഗി� െ�ഷ��  ഓഫീസ�  േഡാ.െജ.�ഭാഷിെ� പഠന റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ബി�ദ ബി�ദാന�ര േകാ�ക�ം സ��ിഫി��് േകാ�ക�മാണ് ഓ��

സ��കലാശാലയി� ആരംഭി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത സ��കലാശാല�് �.ജി.സി അംഗീകാരം േന��തി�� നടപടി�മ��

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�  ��ത സ��കലാശാല ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

നിയമനി��ാണ�ി�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േറാഡപകട�� �റ�ാ� നടപടി

*437.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, സി.���

,, �രളി െപ�െന�ി

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��  �റ�ാ�� കാര��മമായ നടപടിക�െട ഭാഗമായി േദശീയ,  സം�ാന

പാതകളി�� അപകടസാധ�ത േമഖലകളി� നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�് ഗതാഗത ലംഘനം

ക�പിടി��തി�� സംവിധാനം ശ�ിെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ജി.പി.എസ്.  അധി�ിതമാ�ി അപകട��  �റ�ാ�  വിഭാവനം

െച�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഗതാഗത നിയമം ലംഘി��വെര െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാെട ക�പിടി�ാ�ം അ�വഴി

േറാഡപകട��  �റ�ാ�ം േത�ഡ് ഐ എ�േഫാ�്െമ�് എ� േപരി�  ത�ാറാ�ിയ

േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) അപകടസാധ�ത അധിക�� ഗ�ാസ് ടാ��ക�, െപേ�ാ�  ടാ��ക�, ഭാരം �ടിയ ചര�്

വാഹന��  �ട�ിയവ അപകട�ി�െ��ാ�  നടേ�� അടിയ�ര ഇടെപട�ക�

സംബ�ി�് ബ�െ�� ജീവന�ാ��് പരിശീലനം ന�കാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േറാഡപകട�ളി�  കാ�നടയാ��ാ�  ��തലായി ഉ�െ���തിനാ�  ഇവ�െട �ര��ായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െവജി�ബി� ആ�ഡ് ��് െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��ന�ൾ

*438.�ീ.െക. ബാ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴവ����െട�ം പ��റിക�െട�ം �ഷി�ം വിപണന�ി�ം െവജി�ബി�  ആ�ഡ് ��്

െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� നട�ിവ�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �ഷി േനരി�� �ഖ���ം വിപണിയിെല അ�ിരത�ം

�ഷണ�മാെണ�ത് കണ�ിെല��് വി.എഫ്.പി.സി.െക വിപണന േമഖല വി�ലീകരി�ാ�

നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; ക�ഷക ��ാ�കളി� നി�� പ��റി സംഭരണം

കാര��മമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ണേമ��� വി�ക�ം നടീ�  വ���ം വാ� സഹായ�ം ഇ��റ�സ് സഹായ�ം

ലഭ�മാ��തി�� �വ��നം വി.എഫ്.പി.സി.െക നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇ-വാഹന��

*439.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനെ���ം �ല�� അ�രീ� മലിനീകരണേ�ാത്

�റ��തിന് ഇ-വാഹന�� ��തലായി നിര�ിലിറ�� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ിയി�  നട� ഇ-െവഹി�ി�  േകാ�േ�വ് ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��ത� ഇ-ബ�ക� നിര�ിലിറ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഡി) ഇ-വാഹന��  ചാ�ജ് െച��തി�� സംവിധാനം ൈഹേവകളി�  ലഭ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഇ) െപേ�ാളിയം ക�നിക�മായി ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിേ��� �തികരണം എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി നട�ിലാ�� പ�തിക�

*440.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) നിര�കളി��ാ�� അപകട��ം മരണനിര�ം �റ��തിനായി േകരള േറാഡ് �ര�ാ

അേതാറി�ി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിര�ി��ാ�� മരണനിര�് �റ�വാ�  ആേരാഗ� വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട

�ര�ാവീഥി എ� പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അപകട��  �റ�െകാ�വ��തിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് �ര� സംബ�ി�് എെ��ാം

േബാധവ��രണ �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  കഴ��ം �ത�  അ��  വെര�� േമാഡ�  േസഫ് േകാറിേഡാ�  പ�തി സം�ാന

വ�ാപകമായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഗേവഷണഫല�� ക�ഷകരിെല�ി�ാ� നടപടി

*441.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികരംഗെ� ഗേവഷണഫല�� ക�ഷകരിേല�് േനരി�് എ�ി�ാ� കഴി��ി� എ�ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഗേവഷണഫല��  സാധാരണ ക�ഷകരിെല�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �തന പ�തിക�

*442.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്



,, എം. �േകഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി�െട വ�ാപന�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി ഈ സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� �തന പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈജവ പ��റിക�ം പഴ��ം വിപണിയി�  വ�ാപകമാ��തിനായി െസ�ഫ് � ഈ�് എ�

േപരി� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േകരള ഓ�ഗാനിക് �ാ�ഡ് എ� േപരി�  വിഷരഹിത പ��റിക�ം പഴ��ം വിപണനം

നട��േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ൈജേവാ����െട േനരി�� വിപണന�ിനായി ���  മാ���ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ൈജവ കാ�ഷിക ഇന��െട വിപണനം �ഗമമാ��തിനായി ��ത�  ഇേ�ാ േഷാ�ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) ൈജവ ഉ��െമ� േപരി� വിഷം കല�� പഴ��ം പ��റിക�ം വി��ത് തട��തിനായി

�ഷി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിൽ നി�� �ല�വ��ിത ഉ��നിർ�ാണം

*443.�ീ.അനി� അ�ര

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല നാളിേകര�ി�ം അ�ബ� ഉ�����ം ആേഗാള തല�ി�  �ിയം

വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര��ി�  സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� നാളിേകര�ിെ� നാ�ത് ശതമാനം

�ല�വ��ിത ഉ���ളാ�ി മാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരെഫഡ് �തിയ നാളിേകര േകാം��് �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

എവിെട �ാപി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരെഫഡ് �തിയ �ല�വ��ിത ഉ����  നിർ�ി�വാൻ ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�െട �തിയ മാ��നി�േ�ശ��

*444.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, സി.���

,, പി.വി. അ�വ�



,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട �വ��ന�� സംബ�ി� �തിയ

മാ��നി�േ�ശ�� സം�ാന�് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം ��ത�  െതാഴി�  ദിന��  ��ി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ിന് േശഷ�� സം�ാന �ന�നി��ാണ�ിനായി െതാഴി�റ�് പ�തിെയ

എ�കാരമാണ് ഉപേയാഗെ���ാ� സാധി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) �ന�നി��ാണ �വ��ന��  കാര��മമായി നട�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�

െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം ഏെ���് നട�ാ�� േജാലികളി�  ��ത�  ���ിക�

ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട അ�ഡിേ�ഷൻ

*445.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

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

(എ) ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ കൗ�സിലിെ� അ�ഡിേ�ഷൻ ����തി�� നടപടി

സ�ീകരി��തി� േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല വീ� വ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇേത�ട��് സ��കലാശാല�െട അ�ഡിേ�ഷ� ന�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് അ�ാദമിക രംഗ�ം സാ��ിക സഹായ�� ലഭി��തി�ം �തി�ലമായി ബാധി�േമാ

എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത ��ം പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ

വ��മാ�േമാ?

സ�വകലാശാലകെള ഉ��� �ാപന�ളാ�ാ� നടപടി

*446.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. സ�രാജ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ക�ിത സ�വകലാശാലക�ം സ�കാര� സ�വകലാശാലക�ം അ�വദി�് േക� സ��ാ�

വിദ�ാഭ�ാസം സാധാരണ�ാ��് അ�ാപ�മാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�� സാഹചര��ി�

സം�ാന�് സ�വകലാശാലകെള ഉ��� �ാപന�ളാ�ി�ീ���തിന് ആവി�രി�്



നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പരീ�ക� �ത�മായി നട�ി യഥാസമയം പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി�ാ� േവ� ഇടെപട�

നട�ിയി�േ�ാ; േചാദ�േപ��ക� ഓ�ൈല� സ�ദായ�ിേല� മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േകാേള�കളി�  �ാ��് �ാസ് �ം സ�ീകരി��തി�ം ൈല�റിക�  മിക��താ��തി�ം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി

*447.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ�  എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ അേതാറി�ിയി� രജിേ�ഷ� നട��ത് സംബ�ി�ം ആയതിന് സമ��ിേ�� േരഖക�

സംബ�ി��� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ിെലാ� അേതാറി�ി നിലവി� വ��ത് �ലം �മി വില നിയ�ണ�ി� ഏെതാെ�

തര�ി�ളള ഇടെപട� സാധ�മാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) നി��ാണം ആരംഭി�ാനിരി�� �ാ�ക�െട�ം ആരംഭി�കഴി� �ാ�ക�െട�ം രജിേ�ഷ�

സമയ�് ഇൗടാ�� �ക സംബ�ി�ളള വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �മി വാ�ി േ�ാ�കളാ�ി മറി�വി�� ഏജ�മാ� രജിേ�ഷ� എ�േ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

േകാടതി നടപടിക� �േഖനേയാ മേ�ാ ശി�ാനടപടിക� േനരി�� േമാശം �ാ�്െറേ�ാ�ഡ് ഉ�

ഈ േമഖലയിെല ക�നിക�െട വിവര�� �സി�െ���േമാ?

േമ�മ�് സംര�ണ�ിന് നടപടി

*448.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ തീ�മായ �ളയെ��ട���ായ േമ�മ�് േശാഷണ�ിെ� വ�ാ�ി

എ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ ഇ��ി���് ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം പഠനേമാ

അവേലാകനേമാ നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാന�് നട�വ�� വിവിധ നി��ാണ �വ��ന���ായി അമിതമായി



��തിവിഭവ��  ഉപേയാഗി���ം �ഷിരീതിയിെല അശാ�ീയതെകാ�് അനിയ�ിതമായ

േതാതി� ഫല�യി�മായ േമ�മ�് ഒ�കിേ�ാ���ം കാ�ഷിക��ിെയ�ം ഉ�പാദനെ��ം

ബാധി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ശാ�ീയ�ം സ�ലിത�മായി േമ�മ�് സംര�ണം ഉറ�വ��ിെ�ാ�് മ�ിെ� ആേരാഗ�ം

വീെ���ാ�  കഴി��തിനാവശ�മായ നിയമനി��ാണ�ം േബാധവ��രണ�ം നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ�െട �വ��ന വി�ലീകരണം

*449.�ീ.എം. നൗഷാദ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ദാസ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�് ആയിരം േകാടിേയാളം �പ നീ�ിവ�ത് ��ാന�ിെ� �വ��ന

വി�ലീകരണ�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�ം എ�മാ�ം �േയാജനം െച�ി�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�ഹരായ ��വ� േപെര�ം ��ംബ�ീ അംഗ�ളാ�ാ� �മം നട��േ�ാ;

(സി) �ഷി,  �ഗപരിപാലനം,  െച�കിട വ�വസായം,  േസവനേമഖല �ട�ി ��ംബ�ീ�െട

�വ��നേമഖല വി�ലീകരി��തി�ം ��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണി ശാ�ീകരി��തി�ം

നട�� �വ��നം അറിയി�ാേമാ?

നാളിേകര�ഷി�െട ന��താപം വീെ���ാ� നടപടി

*450.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� �ഖ��യായ നാളിേകര�ിെ��ം നാളിേകര�ഷി�െട�ം ന��താപം

വീെ����തിനായി െത�ിെ� ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി ആ��ണം

െച�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര�ിെ� �ല�വ��ന, ൈവവി��വ�രണ സംരംഭ�� എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,
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�േ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)].


