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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--363]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1503 �ത� 1587 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 1588 �ത� 1671 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 1672 �ത� 1757 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 1758 �ത� 1865 വെര

െക.എ�. � അ�മതി ലഭി��തി�� കാലതാമസം

1503. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  െക എ�.�.  അ�മതി ലഭി��തി� കാലതാമസം േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ ;ഉെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ�.� അ�മതി ലഭി��തിനായി പ�ാ�ി മ�ല�ി� നി�ം 2017 മാ��് �ത� എ�

അേപ�ക� ലഭി�ി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  അേപ�ക�െട വിശദവിവര��ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം പ�ായ�് 

അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ്

1504. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് നട�ിലാ�ാതിരി��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) െ�ഷ�� ��സ് നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ക��് െമാെറാേ�ാറിയം



1505. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വാ�ക��് െമാെറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�വാ�  മ�ിസഭാേയാഗം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;എ�ി�  എ�ാം തീയതി �ടിയ മ�ിസഭാേയാഗമാണ് ��ത

തീ�മാനെമ��ത്; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മ�ിസഭാേയാഗ തീ�മാന�� 48 മണി�റി��ി� ഉ�രവായി ഇറ�ണെമ� ച���ായി�ം

െമാെറാേ�ാറിയം സംബ�ി� ഉ�രവ് ഇറ�വാ�  ൈവകിയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

പര�രാഗത വി�ിന�� ��ി��തിന് നടപടി

1506. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വി�ിന��  ��ി��തിനായി ജീ�  ബാ�്,വി�് ബാ�് പ�തിക�  �ഷി

വ��ിന് കീഴി� �വ��ി��േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വി�ിന�െളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷികേമഖലയിെല വികസന�വ��ന��

1507. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികേമഖലയിെല വികസന�വ��ന���ായി നബാ�ഡ് വഴി േക�സ��ാ� അ�വദി�

വ�� വാ�ാ�കയിൽ �റവ് വ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആർ .ഐ .ഡി .എഫ് , ആർ.െക.വി.ൈവ എ�ീ �ീ�ക� വഴി കാ�ഷികേമഖലയി� കഴി� 3

വ�ഷ�ളിലായി ലഭി� �ക പ�ിക �പ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� ഹരിതേകരളം പ�തി

1508. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ജി�യി�  ഇനി ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ൈറസ് ബേയാപാ��് പ�തി

1509. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആല�ഴയി� �ഖ�ാപി� ൈറസ് ബേയാപാ��് പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് ഓണാ�കരയി� നട�ിലാ�� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ഇെ�ാേവഷ� എക് ��ഷ� േ�ാജ�്

1510. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തന സാേ�തിക വിദ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േകരള ഇെ�ാേവഷ� എക് ��ഷ�

േ�ാജ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�ിെ� ആവശ��ിേല�ായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത പ�തി ആ�,  ആ� �സ് എ�ീ പ�തിക�മായി ലയി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ജീ� ബാ�്, വി�് ബാ�് പ�തിക�

1511. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വി�ിന��  ��ി��തിനായി ജീ�  ബാ�്,  വി�് ബാ�് പ�തിക�  �ഷി

വ��ിന് കീഴി� �വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം വി�ിന�െളയാണ് ��ത പ�തികളിൽ ഉ�െ���ിയി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലെയ �ന��രി��തിന് നടപടിക�

1512. �ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക. ബാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക�� കാ�ഷിക േമഖലെയ �ന��രി��തിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ടനീളം �ന�ജനി എ� േപരി�  മാ�കാ കാ�ഷിക

�വ��ന�� നട�ി വ��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെത�ാം വിളകെളയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�ം �നഃ�ഷി��

വി�്, നടീ� വ��� എ�ിവ വിതരണം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയാന�ര �ഷി �ന��ീവന�ിന് േഹാ��ിക���  മിഷെ� സഹായേ�ാെട



വി.എഫ്.പി.സി.െക.  നട�ിലാ�� �ഷി വികസന പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാൻ നിധി

1513. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി� �ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാൻ നിധി സം�ാനെ� ക�ഷക��്

���േതാതി� �േയാജനെ���വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം എ� ക�ഷക��് ഇതിനകം ആ��ല�ം ലഭി�;

(സി) ഇതിേല�് ക�ഷകെര എ�കാരമാണ് െതരെ����ത്;  അതി�� മാനദ�ം

എ�ായി��; വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� നിധി പ�തി

1514. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� നിധി പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ി�േ�ാ; ഈ പ�തിയി�

സം�ാനെ� എ� ക�ഷക��് ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െച�കിട നാമമാ�ക�ഷക��് മാ�മായി ഈ പ�തി പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ ;

(സി) അ�ഹരായ എ�ാ ക�ഷകെര�ം ��ത പ�തിയി� ഉ�െ����തി�ം അവ��് ആ��ല�ം

ലഭി��െവ�് ഉറ�് വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

കാർഷിേകാ�ാദനം വ��ി�ി��ത് സംബ�ി�്

1515. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള�ി� �ളയാന�രം �േത�കി�്��നാ�ി� കാർഷിേകാ�ാദനം വ��ി�ി��തി�് �തിയ

പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

കടെ�ടണിയിലായ ക�ഷക��് കാ�ഷിക കടാശ�ാസ�ിെ� ആ��ല�ം

1516. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എസ്.രാേജ��

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

ന��േമാ:



(എ) കാലാവ�ാവ�തിയാനം െകാ�ം ��തി�ര���  െകാ�ം ഉ�ായ വിളനാശം �ലം

കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക��് ആശ�ാസേമകാനായി എ�ാ�രം വാ�ക��ം സ��ാ�

�ഖ�ാപി� െമാറേ�ാറിയം വകവ�ാെത ചില ബാ�ക�  ക�ഷകെര സ����ിലാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� കാ�ഷികകടാശ�ാസ�ിെ� ആ��ല�ം ��ത�  േപ��്

ലഭ�മാ�ാനായി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ; വാണിജ�ബാ�കളി� നി�്

എ�� വാ�ക�ം കാ�ഷികകടാശ�ാസ ക�ീഷെ� പരിഗണനാപരിധിയി�  ഉ�െ���ാ�

സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി��േ�ാ ;

(സി) ��തിേ�ാഭം �ല��ാ�� വിളന��ിന് ന�പരിഹാരം ന�കാ�� �ക വ��ി�ി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാെയ�റി�േമാ?

കാ�ഷികേമഖല�െട �ന��ീവന�ിനായി നടപടിക�

1517. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ മഹാ�ളയം കാ�ഷികേമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയ നാശന���െട

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ളയാന�രം കാ�ഷികേമഖല�െട �ന��ീവന�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ളയാന�രം �നർ�ഷി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം �ഷി�ാവശ�മായ

വി�്, നടീ� വ��� എ�ിവ വിതരണം െച�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ിംഗ് സ�ിഡി ന���തി�� വ�വ�ക�  ഉദാരമാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവര��

അറിയി�േമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� ��വ�  കാ�ഷികവാ�ക��ം െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്

കാലയള�വെര എ�് വ��മാ�േമാ?

ചാ�� ചാൽ നവീകരണം

1518. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ���ി പ�ായ�ിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ ചാ��  ചാലിെ� നവീകരണ�ിനായി

െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി��െവ�ി�ം കഴി� വ�ഷം അ�മതി ലഭ�മാകാ� സാഹചര��ി�

ഈ വ�ഷം ��ത ���ി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് സാഹായേ�ാെട ചാ��  ചാ�  നവീകരണ�ിന് അ�മതി ലഭ�മാ�ാ�



അടിയ�ിരനടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ��റി ഉ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

1519. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ��റി ഉ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത

ൈകവരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിൻ�കാരം പ��റി �ഷി�െട വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഇതിനായി എ� �കയാണ്

ഓേരാ വ�ഷ�ം വകയി��ിയി��െത�ം െചലവഴി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െെജവപ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം അതിനായി �ഷി�ാ��

ന��� സഹായ��ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ��റി ഉ��ാദി�ി�� ക�ഷക��് എെ��ാം

സഹായ��ം േ�ാ�ാഹന��മാണ് ന�കിവ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ിെല ക�ാഷ�� െതാഴിലാളിക�

1520. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��റിലധികം ഏ�റി� വ�ാപി� കിട�� േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ി� 12 �ിരം

െതാഴിലാളിക�ം  296  ക�ാഷ��  െതാഴിലാളിക�മാണ് പണിെയ���ത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 300-�  അധികം േപ�  പണിെയ��� ��ത ഫാമിെ� നിലവിെല �ാഫ് െ��ത്  111

മാ�മാെണ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവിെട േജാലി േനാ��  296 ക�ാഷ�� െതാഴിലാളികെള �ിരെ�����മായി ബ�െ��്

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

(ഡി) 300-� അധികം െതാഴിലാളിക� പണിെയ��� ��ത ഫാമിെ� �ാഫ് െ��ത്  111-�

നി�ം വ��ി�ി�് കാഷ�� െതാഴിലാളികെള �ിരെ����തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഉ�����െട ഉ�പാദനം

1521. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ഏെത�ി�ം കാ�ഷിക ഉ�����െട ഉ�പാദനം

വ��ി�ി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�് നി�ം എ�� പ��റികളി� അപകടകരമായ അളവി� രാസ വ���

ഉപേയാഗി��താ�� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം



സംവിധാന�ളാണ് സം�ാന�് ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഹരിതേകരളം മിഷ�

1522. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷ� വഴി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016 ന് േശഷം എ� െഹ�� �ല�് �ഷി അധികമായി നട�ി എ�റിയി�േമാ?

പ��റി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�വാ� നടപടി

1523. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി ഉ�പാദന�ി� സം�ാനം സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം �ര�ിത പ��റി

ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് �ഷി വ��്

സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ:

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പയാണ്  2019-20 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� വകയി��ിയി��ത്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

പഴവ�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

1524. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സം�ാനമായ േകരള�ി�  മാ�ഴം ഉ�െ�െട സ��മായി ലഭി�ി�� പഴവ��

�ഷി�െട �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�ഴം ഉ�െ�െട�� ഔഷധ�ല�േമറിയ പഴവ����െട ഉ�ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പഴവ����െട ലഭ�ത വ��ി�ി��തിന് �തനപ�തിക�  ആവി�രി�്

നട�ിലാ�േമാ?

പ��റിക�െട�ം പഴ��െട�ം �ണനിലവാരം

1525. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ��റിക�െട�ം പഴ��െട�ം �ണനിലവാരം അള�വാൻ എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ൾ െമ�െ���വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?



ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജിെല െച�ിപാടം പാടേശഖരം

1526. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി� വ�ഷ�േളാളം �ഷി െച�ി�� ��് ഏ�േറാളം

വ�� െച�ിപാടം പാടേശഖര�ി�  ക���ാ�ക�ം കളെ�ടിക�ം പട��പിടി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട �ഷി ഇറ�� കാര�ം നിരവധി തവണ ��യി�െ���ിയി�ം യാെതാ� നടപടി�ം

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െവളളായണി�ായ� �� െ�ഷ�� ഓഫീസ�

1527. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം െവളളായണി�ായ� പാടേശഖരം �� െ�ഷ�� ഓഫീസ� ആയി ആെരയാണ്

നിയമി�ിരി��ത്.

(ബി) ഇൗ പാടേശഖര�ളി�  �ഷി വ��ി�ി�വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിവ��ത്;

�തിയ പ�തിക� ഏെത�ി�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കതി� പ�തി

1528. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കതി�  പ�തി�െട നിലവിെല �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �ക ഈ വ�ഷം വിവിധ പ�തികളിലായി നീ�ി െവ�ി�െ��� വിവരം

ന��േമാ;

(സി) 19/6/2018 -ന് നിയമസഭ മ�ിര�ിെല ബ�. �ഷി വ��് മ�ി�െട േച�റി� െവ�് നട�

േയാഗ�ിെ� തീ�മാന�കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ആ�. െക.വി.ൈവ.-റാ�ാ�  (RAFTAAR)-2018-19-െല മാനദ���  സംബ�ി�്

ഡയറ�േറ�ി� നി�ം നി�േ�ശി� �കാരം പാല�ാട് പി.എ.ഒ., ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

കതി� േ�ാജ�ിന് അ�വദി� �ക



1529. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ��് �ാനിെ� േ�ാപ് െ�ാഡ��  പ�തിയി�  നി�് കതി�  േ�ാജ�ിന് �ക

അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) കതി� േ�ാജ�ിെ� േകാമ� െഫസിലി�ി െസ�റിന് ബജ�ി� �ക വകയി���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നി�ം ഡി.ഐ.പി.  (ജി�ാ ഇറിേഗഷ�  �ാ�) �കാര�� എ�

പ�തിക� പി.എം.െക.എസ്.ൈവ-യി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്; വിശദവിവരം

ന��േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ഷി

1530. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ഈ വ�ഷം എ� െഹ�റിലാണ് െന��ഷി െച�െത�്

നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� െവളിെ���േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ക�ഷകരി� നി�് സംഭരി� െന�ിെ� അളവ് വ��മാ�േമാ ?

െന��ഷി വികസന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

1531. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി െച�� എ� ല�ം െഹ��  �മിയാണ് നിലവി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െന��ഷി�മി�െട വി�തി വ��ി�ി��തി�ം ��ത�  െന���ാദി�ി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം െന��ഷി വികസന�ിനായി എ� േകാടി വകയി��ിയി��്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി വ�ാപി�ി��

1532. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� െഹ�� �ല�് െന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



െന�ക�ഷകെര സംര�ി��തി�� പ�തിക�

1533. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷിേയ�ം ക�ഷകെര�ം സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ാട�ളി�  വ�ത�� ഇനം വിളക�  �ഷിെച��തിനായി നിലം

പരിവ��നം െച�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അ�രം നടപടിക�

അവസാനി�ി�വാ�ം െന��ഷി െച��ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി �ഷിവ��്

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ൽ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1534. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-19 വ�ഷം െന�ൽ�ാദന�ിൽ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാനസ��ാ�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷെ� പ�തിക�

1535. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എം. �േകഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി പരമാവധി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഉ�ാദനേശഷി

�റ� െത�ി�േതാ���െട �ന��ീവന�ി�ം ആവ��ന �ഷി�മായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളിേകരവികസന േകാ��േറഷ�  നട�ാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഓേരാ �ാമപ�ായ�് വാ�ഡി�ം െത�ി�ൈതക�  വിതരണം െച�്

ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ സ�രയിനം െത�ി�ൈതക�  ഉ�ാദി�ി��തിനായി ഈ രംഗ�് �വ��ി��

ഗേവഷണ വികസന �ാപന��െട �വ��ന��  ��ത�  കാര��മമാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



നാളിേകര �ഷി�െട ഉ�പാദന�മത വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1536. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി�െട �താപം വീെ����തിനായി ആവി�രി�ി��

�ഹ�പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െത��ഷി�െട വി�തിയി�ം ഉ�പാദന�ി�ം ഇ��യി�  േകരളം ഒ�ാമതാെണ�ി�ം

ഉ�പാദന�മതയി� നാലാമതാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഉ�പാദന�മത �റ�വാ�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�പാദന�മത വ��ി�ി��തിനായി േരാഗം ബാധി��ം �ായം െച��മായ െത�ക�

െവ�ിമാ�ി ന�യിനം െത�ി�  ൈതക�  ന��തി�ം ന�റികളി�  �ണനിലവാര�� ൈതക�

ഉ�പാദി�ി�് വിതരണം നട��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകര�ാമ പ�തി

1537. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പ�ായ�കെള േകര�ാമ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഓേരാ േകര�ാമ�ി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ�

ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1538. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ി� ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് േകര�ാമം പ�തി നട�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) േകര�ാമ���് എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം ��ത�  �േദശ�ളി�  േകര�ാമം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?



നാളീേകര�ഷി

1539. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േകരള നാളീേകര വികസന കൗ�സി�

�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാളീേകര�ഷി വികസന�ിനായി സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1540. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നാളിേകര ഉ��ാദനം വ�ഷ�ി� ശരാശരി എ� എ�മാണ് ;

(ബി) നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം േകരക�ഷക�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(സി) നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനവ��ന�ം െത�് �ഷി വ�ാപന�ി�ം ആയി  2019-20

സാ��ികവ�ഷെ� ബ�ജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി��്; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

റ�� �ഷി ലാഭകരമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

1541. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�റിെന കാ�ഷികവിളയായി �ഖ�ാപി�െമ� േദശീയ റ�� നയ�ിെല �ഖ�ാപനം വിലയിടിവ്

�ലം ��ി��� റ�� ക�ഷക��് എ�മാ�ം ആശ�ാസമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇറ�മതി െച�� റ��മായി മ�രി�വാ�  �ാ�ി േന��തിന് സം�ാനെ� റ��

ഉ�ാദനരീതിയി�  മാ�ം വ�േ���േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ സംവിധാനം വഴി ടാ�ിംഗ് െതാഴിലാളികെള പരിശീലി�ി�് വിദ�ധ െതാഴിലാളികെള

വാ�െ���ണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ കരട് റ�� നയം നട�ിലാ�േ�ാ� കേ�ാള�ിെല ആവശ����് അ�േയാജ�മായ

വിധ�ി� റ�� �ഷി സ�ദായ�ി� മാ��� വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല സംര�ി�ാ� സഹായം

1542. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ഷിയിറ��തി��ായ അമിത െചല�ം,  വള�ി�ം കീടനാശിനി�ം �തിദിനം

വില ����ം ക�ഷകെര �തിസ�ിയിലാ�ിെയ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപജീവന�ി�ളള ഒ� മാ��െമ� നിലയി� �ഷി �ട��െകാ�േപാകാ� സാധി�ാെത വ�

സാഹചര��ി�  ക�ഷകെര ഈ േമഖലയി�  പിടി�് നി���തിന് സ��ാ�  തല�ി�

ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

���ളക് ക�ഷക�െട ���ൾ പരിഹരി��തി�� നടപടികൾ

1543. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിയ�്നാമി�  നി�� ���ളക് ഇറ�മതിയിെല വർ�നവ് സം�ാനെ� ���ളക്

ക�ഷകെര േദാഷകരമായി ബാധി� എ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) �ല�വ��ിത ഉ��മായി മ�് രാജ��ളിേല�് കയ�ി അയ�ാെമ� വ�വ�യി�  ഇറ�മതി

െച�െ��� വില�റ � ���ളകിെ� സ�് എ��േശഷ�� ച�ി മസാല ക�നിക��ം

മ�ം ന���ത് സം�ാനെ� ���ളകിെ� ഡിമാ�് �റ��തിന് കാരണമായി�ിേ�;

(സി) എ�ി�  ���ളക് ക�ഷകെര വിലയിടിവി�  നി�ം സംര�ി��തിന് ഏത് തര�ി��

ഇടെപടലാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കർഷക ആ�ഹത�

1544. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം നാളി�വെര സം�ാന�് ആെക എ� ക�ഷക�

ആ�ഹത�െച� എ�റിയി�േമാ ;

(ബി) 2019 ജ�വരി 1 �ത� നാളി�വെര സം�ാന�് എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�െവ�ം

ഇ��ി ജി�യി� എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാന�് അടി�ടി ഉ�ാ�� ക�ഷക ആ�ഹത�ക��് കാരണെമ�ാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; ഇ�രം ആ�ഹത�ക� തടയാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദവിവരം ന�േമാ?

സം�ാന�് ഹണിപാ��്

1545. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് േതനീ� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഹണിപാ��് �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് േതനീ� �ഷിെയ�ം േത�

നി��ാണെ��ം ഏെതാെ� തര�ി� സഹായി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േതനീ� �ഷിയി�  ക�ഷക��് പരിശീലനം ന��തിനാ�ളള സൗകര�ം ഹണിപാ��ി�

ലഭ�മാേണാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഹണിപാ��ിെല േത� സംഭരണ-സം�രണ �ണി�ിെ� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;  ആയതിെ�

േശഷി വ��ി�ി��തി�ം �ണേമ� ഉറ�വ���തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� കാ�ഷികസംരംഭ��

1546. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി� റ�� ന�റി ഉ�െ�െട ഉളള കാ�ഷികസംരംഭ�� നശി�േപായതിെ� കണ�്

എ��ി�േ�ാ;

(ബി) പ�നംതി�യി�  എ� �ാപന�ളാണ് ഇ�ര�ി�  െവ�െ�ാ��ിൽ

തക��േപായത്;എ� �പ�െട ന�ം ഇ�ര�ി�  ആെക ഉ�ായതായി

കണ�ാ��;വിശദമാ�േമാ;

(സി) റീ-ബി�ഡ് േകരള പ�തിയി�  ഇ�രം കാ�ഷികസംരംഭം നട�� ആ�കെള

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ�ര�ാെര �െട ഉ�െ���ി ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാ��ഷി�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

1547. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ഷി�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ��ഷി െച�� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കടബാ��തയി�െ�� ക�ഷകെര സഹായി��തിന് നടപടി

1548. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടബാ��തയി�െ�� സം�ാനെ� ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ബാ�ക��്

ക�ശനനി�േ�ശം ന�ാ�താണ് അടി�ടി ഉ�ാ�� ക�ഷക ആ�ഹത�ക��് കാരണം എ�



കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െമാറേ�ാറിയം കാലയളവി� േപാ�ം സഹകരണബാ�ക� ഉ�െ�െട�� ബാ�ക� ക�ഷക��്

ജ�ി േനാ�ീ�ക� ന�ി ക�ഷകെര �യാസ�ിലാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

തടയാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) കാ�ഷികകട�െള േടം േലാ�കളായി മാ��തി�െട ക�ഷക� ��ത� �രിത�ിലാ��െവ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ന:�മീകരി� േലാ�ക�  �ലം കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക�  ഏകേദശം  40%  അധിക

തിരി�ടവിന് നി�ബ�ി�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത്

പരിഹരി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വയനാ�ിെല േതനീ� ക�ഷക��് ഉ�ായ ന�ം

1549. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� കാലവ�ഷെ��തിയി�  വയനാട് ജി�യിെല േതനീ� ക�ഷക��് നാശന�ം

ഉ�ായതായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിന് ന�പരിഹാരം നൽ�വാൻ േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം  ,എ� �പ ന�പരിഹാരം ന�കിെയ�ം

അറിയി�ാേമാ ?

വയനാ�ിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1550. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� �ഷി നശി� വയനാ�ിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാര �ക വിതരണം െച��തി�ളള

നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി� എ� �കയാണ് വയനാട് ജി�യി� �ളയസംബ�മായി ക�ഷക��ളള ന�പരിഹാര

ഇന�ി� വിതരണം െച�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ?

�ളയം �ലം �ഷി നശി� ക�ഷക�

1551. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയം �ലം �ഷി നശി� ക�ഷക��് വീ�ം �ഷി ഇറ��തിന് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ളയ�ിന് േശഷം െന�് ഉ�പാദന�ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?



ക�ഷക ആ�ഹത�ാനിര�ിെല വർ�ന

1552. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) സം�ാന�് കടെ�ണിയി�െ��് ആ�ഹത� െച�� ക�ഷക�െട എ�ം വ��ി�വ��ത്

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം എ� ക�ഷക� ഇ�വെര ആ�ഹത� െച� ; ഏ��ം

��ത� ക�ഷക ആ�ഹത� റിേ�ാ��് െച�ത് ഏത് ജി�യി� നി�ാണ് ;വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിമാലിയിെല  200  ഏ�റിന് സമീപം ��ാേല��  ���് �േര�െന� ക�ഷക�

ആ�ഹത� െച�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ��ത ക�ഷകെ�

ആ�ിത��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഇതിനകം ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� �ഷി നശി� ക�ഷക��് ധനസഹായം

1553. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല അതിയ��, െപ�����, െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ,  തി��റം,

െച��, �ള��, കാേരാട് എ�ീ �ഷിഭവ�  േമഖലകളിലായി  2018-െല �ളയ�ി�

കാ�ഷികവിള നശി� എ� ക�ഷക��് ധനസഹായം നൽകാ��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഓേരാ �േദശ�ം എ� �കയാണ് വിതരണം നട�ാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി� �ഷി നശി� ക�ഷക��് ധനസഹായം വിതരണം എേ�ാ� നട�ാ� കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� �ഷിയിട�� ന�െ�� ക�ഷക�

1554. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി�വ�ഷം ഉ�ായ �ളയം �ലം ��ാ�  മ�ല�ി�  �ഷിയിട��

ന�െ�� എ� ക�ഷക� ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ; നാശന���െട കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ�ി�  നാശന���  സംഭവി� ��ാറിെല ക�ഷകരി�  എ� േപ��് ഇ�വെര

ന�പരിഹാര�ക ന�കി; വിശദമാ�ാേമാ; ഈ �ക ലഭി� ക�ഷക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാറിെല ക�ഷകരി�  ഇനി എ�േപ��് ന�പരിഹാര�ക ലഭി�ാ��്;  ലി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



ക�ഷക��് അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം ന�കാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1555. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം േനരി� മഹാ�ളയ�ി� േശഷം ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിളനാശ�ിന് സഹായധനം ന���തി�� അേപ�ക�  സ�ീകരി��തിന് ആവശ�മായ

കാലാവധി ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ിേയാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസമായി �ക വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ളയാന�രം സം�ാനെ� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  അംഗ��  ആയവ��്

അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

േവന��ാലെ� �ഷിനാശം

1556. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവിെല കന� �ടി�ം വര��യി�ം സം�ാന�് എ� േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം

സംഭവി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് �ലം എ� െഹ��  �ഷിയാണ് നശി�ത്;  ഏെതാെ� �ഷിയാണ് ഇ�കാരം

നശി�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ഷി ന�െ�� ക�ഷക��് എ� �ക ധനസഹായം ന�കിയി��്;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� വ�ാപക �ഷിനാശം �ലം വ�ംനാ�കളി�  വിപണികളി�  പ��റിക�

ഉ�െ�െട��വ�െട വിലവ��നവിന് സാധ�ത�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െത�ി� ൈത ഉ�െ�െട�� വി�ിന��

1557. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െത�ി�  ൈത ഉ�െ�െട�� വി�ിന��  ൈഹ�ിഡ് ഉ�െ�െട ക�ഷക��് �റ�

വിലയി� ലഭി��തിന് സ��ാ� ഫാ�കെള �ാ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം സ��ാ� ഫാ�കളിലാണ് വി�ിന�� ഉ�പാദി�ി��ത്;  വി�ിന��

ഏെത�ാം; വാ�ഷിക ഉ�ാദനം എ�യാണ്;



(സി) ഫാ�ക�െട നിലവി�� ഉ�ാദനം ��വ�ം വിനിേയാഗി�വാ� കഴി��േ�ാ;

(ഡി) ഫാ�ക�  ജനസൗ�ദ�ം ക�ഷക�� �േയാജനകര�മാ��തി�� നി�േ�ശ��

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1558. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം ഏെത�ാം വിളക��ാണ്

ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� എ� ക�ഷക� ഉ�െ��ി�െ��ം ആയതിെ� ജി� തിരി��

വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1559. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  എ� ക�ഷക�

അംഗ�ളായി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018 -െല �ളയം �ലം �ഷി നശി� ക�ഷക��് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�െട ന�കിയ

സഹായ��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1560. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�കാര�� �ക വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അതത് വ�ഷം തെ� ഇ��റ�സ് �ക വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഴ ക�ഷക��് ഇ��റ�സ്

1561. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഷ�� െച� വാഴ�് എ� �പ ഇ��റ�സ് ന���െവ�് ഇനം തിരി�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� വാഴക��് ക�ഷക�  ഇ��റ�സ്

െ�യിം െച�ി�� എ�് ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��റ�സ് െ�യിം െച�തി� എ� �ക വിതരണം െച�െത�് ജി� തിരി�് വിവരി�ാേമാ?



കാ�ഷിക കട���� േമാറേ�ാറിയം കാലാവധി

1562. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് ഏെത�ാം

തീയതികളിലായി��;

(ബി) തിരെ���് വി�ാപന�ിന് െതാ��ൻപ് േമാറേ�ാറിയ�ിെ� കാലാവധി നീ��തിന്

ക�ാബിന�് തീ�മാനം എ��വാ��ായ അടിയ�ര സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ; എ�ിൽ എ�്

േച�� ക�ാബിന�ിലാണ് ��ത തീ�മാനം എ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ഏെത�ാം വിഭാഗം വാ�ക��ാണ് ആ��ല�ം ലഭ�മാ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��കാല�ളി� ഇ�കാരം േമാറേ�ാറിയ�ിെ� കാലാവധി നീ��തിന് തീ�മാനം എ��ി��

കാലഘ��ം സാഹചര��ം വ��മാ�േമാ ?

ക�ഷകെര സഹായി��തി�� േമാറേ�ാറിയം

1563. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടെ�ണി കാരണം ആ�ഹത�ാ�ന�ിെല�ിയ ക�ഷകെര സഹായി��തി�� േമാറേ�ാറിയം

നടപടിക� സം�ാന സ��ാ� കഴി� മാ��് മാസം അ�ിന് �ഖ�ാപി�ക��ാേയാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ിസഭാ തീ�മാനെമ� നിലയി� ��ത ഉ�രവ് 48 മണി�റി��ി� ഇറ�ണെമ�് ച�ം

അ�ശാസി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ാ�  ഇ�ാര��ി�  അ� പാലി�ാ�തിനാ�  െതര െ���് �ഖ�ാപനേ�ാെട

േമാറേ�ാറിയം നടപടിക�  �ാവ��ികമാ�ാനാവാ� സാഹചര�ം വ� േച��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ൈകെ�ാ� ഈ നടപടിയി�  വ� ��തരമായ വീ�െയ

സ��ാ� എ�െനയാണ് േനാ�ികാ��െത�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�ഷക��് �തിയ വാ�ാസൗകര���

1564. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക�ഷക��ായി �തിയ വാ�ാസൗകര���

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;



(ബി) േക�സ��ാ�  ന�കിവ�� ��് ശതമാനം പലിശ ഇളവ് �ടാെത സം�ാനസ��ാ�

എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(സി) �തിയ വാ�ാപ�തിക�  നട�ിലാ��േതാെടാ�ം കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക��് എെ��ാം

�തിയ പാേ��കളാണ് ന�കാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ഷികകട�� എ�തി���തി�� നടപടി

1565. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കാ�ഷിേകതര വാ�ക��് സ��ാ�  േമാറേ�ാറിയം ഏ�െ���ിയി�ം ജ�ി

നടപടിക�മായി ബാ�ക�  �േ�ാ�് േപാ��ത് പാവെ�� ക�ഷകെര �രിത�ിലാ�ിെയ�ത്

വ�തയേ�;

(ബി) േമാറേ�ാറിയം നിലനി��� കാലയളവി� ജ�ി നടപടിക� പാടി� എ� വ�വ� ലംഘി��

ബാ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ബാേ��് �ണിയ� േയാഗ�ി� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ജ�ി േനാ�ീസ് ലഭി� എ� ക�ഷക� കഴി� ആറ് മാസ�ി��ി� ആ�ഹത�

െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വാ�ാ�ടി�ിക വ���വ�െ�തിെര സ�ഫാസി നിയമ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ

ബാ�ക�  �ട�ിയേതാെട ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  വ��ി�ക�ം അവ�  �രിത�ിലാ�ക�ം

െച� സാഹചര��ി� കാ�ഷിക കട�� എ�തി��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

കാ�ഷികകട���് േമാറേ�ാറിയം

1566. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികകട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; അതിെ� കാലാവധി എ�വെരയാണ്;

(ബി) േലാകസഭാ തിരെ���് �ഖ�ാപന�ിന് െതാ���് േമാറേ�ാറിയ�ിെ� കാലാവധി  2019

ഡിസംബ�  31  വെര നീ��തിന് ക�ാബിന�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;എ�് േച��

ക�ാബിന�ിലാണ് ��ത തീ�മാനം എ��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് എ�ാണ് �റെ��വി�ത്;ഉ�രവ് �റെ��വി��തി� എെ��ി�ം

കാലതാമസം വ�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അതി�  ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് വീ� ഉ�ായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്



സ�ീകരി�ത്;വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിേകാ�����് വിപണി കെ���തിന് �തിയ പ�തി

1567. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കാ�ഷിേകാ�����് വിപണി കെ���തിന് �തിയ പ�തിക�  സ��ാ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

�ഷി വ��ിന് കീഴി�� ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ�പേറഷ�കളിെല ലാ�്േ�ഡ് ഒഴി�കൾ

1568. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് കീഴി�� ഓേരാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ�പേറഷനിെല�ം ലാ�്േ�ഡ്

ത�ികയി�  നാളി�വെര�ളള ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�;  അതി�  എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ഇനി എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച�ാ�

അവേശഷി���്; �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം 31.12.2019 വെര ലാ�്േ�ഡ് ത�ികയി� �തീ�ി�� ഒഴി�ക�

എ�യാണ്;  �തീ�ിത ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

�ാപന�� തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം ലാ�് േ�ഡ് ത�ികയി� എ�േപ� കരാ�/ദിവസ േവതന വ�വ�യി�

േജാലി േനാ���്; �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷി വ��ിന് കീഴി�� എ�ാ ക�നി/േബാ�ഡ്/േകാ�പേറഷ�കളിെല�ം ലാ�്േ�ഡ്

ത�ികയിെല ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിന് ത�ാറാകാ� �ാപനേമധാവികൾെ�തിെര ക�ശനനടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�രയി� തരി�രഹിത കാ�ഷിക പ�തി

1569. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണാ�കരയിെല െന��ഷി അട��� വിവിധ കാ�ഷിക േമഖലക��ായി  2016-17 �ത�

�ഷി വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�രയി�  തരി�രഹിത കാ�ഷിക പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട എ� െഹ�� �ല�് �ഷി െച�വാ� കഴി�െവ�ം ഇതിനായി എ�

�ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?



പ��രി� േമാഡ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��

1570. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��രി�  �വ��ി�� അേ�ാ സ��ീസ് െസ�റിെന േമാഡ�  അേ�ാ സ��ീസ്

െസ�റായി ഉയ���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി

1571. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി നട�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് പരി�ിതി വ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിയി�� പ�തിക�

1572. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല നാല് �ാമ പ�ായ�ക�േട�ം

���  േകാ��േറഷേ��ം പരിധി��ി�  �ഷി വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിയി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ�ിേ��ം വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മാ�ഹാജി�െട അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1573. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല െന�ക�ഷകസംഘം ക�വീന�

മാ�ഹാജി�െട അേപ�യി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) െകാ��ടി ��പാട�ിെ� ന�വി��ടി േപാ�� ��പാടം േതാടിെ� സംര�ണഭി�ി

തക��തിനാ� �െറ ഭാഗ�ളി� �ഷിയിറ�വാ� കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

വ�വട �േദശെ� ക�ഷക�െട ���� പരിഹരി��തിന് നടപടി

1574. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല വ�വട �േദശെ� ക�ഷക�  അഭി�ഖീകരി�� ����

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് ബ�െ�� ജന�തിനിധിക� ഉ�െ�െട��വ�െട ഒ�

േയാഗം വിളി����തിന് ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ര�ിെലാ� ��ം ��യി�െ��ി�ിെ��ിൽ േദവി�ളം മ�ല�ിെല വ�വട �േദശെ�

ക�ഷക��ിടയി�  ഉേദ�ാഗ��  �േഖന ഇടെപ�െകാ�് ഈ േമഖലയിെല ����

മന�ിലാ�വാ� ത�ാറാ�േമാ ?

നബാ�ഡ് ക�ഷക��് ന��� സ�ിഡി

1575. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള �ാമീ� ബാ�ിെല ജീവന�ാ�െട സമരെ��ട��് നബാ�ഡ് ക�ഷക��് ന���

സ�ിഡി ന�െ��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ�ിഡി ന�െ��വ�െട കാര��ി�  സ��ാ�  എെ��ി�ം തര�ി�ളള

ഇടെപട�ക� നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ആല�രിെന സ��� തരി��മിവി�� മ�ലമായി �ഖ�ാപി��തി�� നടപടി

1576. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏഴ് �ാമപ�ായ�കളിലായി എ� വീതം തരി��മി

ഉെ��് പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� സമ� കാ�ഷികപ�തിയായ നിറ-�െട

ഭാഗമായി എ� െഹ�ർ �മി തരി�വി��മാ�വാൻ കഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേയാജകമ�ലെ� സ��� തരി��മിവി�� മ�ലമായി �ഖ�ാപി��തിന് ഇനി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ിയാ�വാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�ിയിെല പഴം, പ��റി സം�രണ �ണി�്

1577. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇല�ിയി�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി�� പഴം,പ��റി

സം�രണ �ണി�ിെ� �വ��നം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �േദശെ��ം സമീപ�േദശ�ളിെല�ം ക�ഷക�െട താ�ര����് വി��മായി

പ�തി �വ��നം ഇഴ � നീ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ��ത �േദശെ��ം സമീപ�േദശ�ളിെല�ം ക�ഷക�െട താ�ര���  ��നി��ി

�ണി�ിെ� �വ��നം അടിയ�രമായി ആരംഭി�വാൻ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ ?

േമാേ�ാ�ക�ം മിനിമി�ക�ം അ�വദി�ാ� നടപടി

1578. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� പാടേശഖര�ളി�  േമാേ�ാ�ക�, മിനിമി�ക�  എ�ിവ

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം ഏെത�ാം പാടേശഖര���ാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി േകരെഫഡ് ഓയി� േകാം��്

1579. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േകരെഫഡ് ഓയി� േകാം��ി�േവ�ി ഏെ��� �മിയി� തരിശായി കിട��

�േദശ�് �ഷി െച��തി�� അ�മതി ആവശ�െ��െകാ�് അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ല�് �ഷി െച��തിന് പാ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;  എ� �പയാണ് പാ�മായി

നി�യി�ി��ത്;

(സി) പാ��ക ഒഴിവാ�ി �ഷി െച��തിന് അ�മതി ന��േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

ഇ���ഷി�് അ�വദി� �ക

1580. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വികസനം എ� സം�ാനാവി�ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ���ഷി

ഇ���ഷിയാ�ി മാ��തിനായി  2018-19  വ�ഷം ആെക എ� �പ െചലവഴി�െവ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) 2018-19�  സം�ാന�് ആെക എ� െഹ�റി�  ഇ���ഷി ഇറ�ക��ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) മണ�� മ�ല�ി� 2018-19� എ� െഹ�� �മിയി� ഇ���ഷി ഇറ�ിെയ�ം അതിനായി

എ� �പ�െട ധനസഹായം അ�വദിെ��ം അറിയി�ാേമാ?



െപരി��മ�യിൽ വാ��െഷഡ് നി��ി��തി�� നടപടി

1581. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �തല�ാടം, ��രിേ�ാട്, കാ�ിര�ടം, തേ�ാ�്ചിറ

�േദശെ� ക�ഷക��് �ഷി നാശം ഉ�ാ��ത് തട��തിനായി വാ��െഷഡ്

നി��ി��തി�� നടപടി�െട നിലവിെല �ിതി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�് പര�േവഷണ-മ�് സംര�ണ വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഫീ�ഡ് തല പരിേശാധന

നട�ിയെത�ാെണ�ം പരിേശാധനാറിേ�ാ��് സമ��ി�െത�ാെണ�ം പ�തി

നട�ിലാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) പ�തി അടിയ�രമായി ���ികരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന്

ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

�വിനിേയാഗ�മ�ി�ം വിള�മ�ി��� മാ�ം

1582. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വിനിേയാഗ�മ�ി�ം വിള�മ�ി��� മാ�ം ഭ���ര��ം പാരി�ിതിക

��ിരത�ം ��തരഭീഷണിയാണ് എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  2016-19  കാലയളവി�  െമാ�ം വി��തി�െട എ� ശതമാനമാണ് �ഷി�ായി

ഉപേയാഗി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) 2016 �ത� നാളി�വെരയായി ഓേരാ വിള�ം ഉപേയാഗി� �വി��തി എ� ശതമാനമാണ്;

വിളകൾ തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വ�ഷം കഴി�ം േതാ�ം �ഷി വി��തി �റ�കേയാേണാ അത� വ�ധി�കയാേണാ

െച�ി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകാഴി വള���

1583. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴി വള���, �ഷിയി� ഉ�െ����തിന് സ��ാ� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� എ�യാെണ�ം ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� േകാഴി വള��ി ജീവി��വെര ഏത് വിഭാഗ�ി� ആണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്

എ�് അറിയി�േമാ?



അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�െട �വർ�നം

1584. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് �േഖന നട�ാ�� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�െട ഉേ�ശ��ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  എ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  ആരംഭി�ി�െ��ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

തരി�രഹിത സം�ാനമാ�ാ� നടപടി

1585. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി�് അ�േയാജ�മായ എ� ല�ം െഹ��  �മി�െ��ം ഇതി�

�ഷിയിറ�ിയി�� �മി എ� ല�ം െഹ��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷി��േയാജ�മായ തരി��മി എ�യാെണ�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം

എ� ല�ം െഹ�� തരി��മിയി� �ഷിയിറ�ിയി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��വ�  തരി��മിയി�ം �ഷിയിറ�ി േകരളെ� സ��� തരി�രഹിത സം�ാനമാ�ി

മാ�ിെയ���തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട അ�ഡിേ�ഷൻ

1586. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഡ��  കാ�ഷിക ഗേവഷണ കൗ�സിലിെ� അ�ഡിേ�ഷനി�  നി�് േകരള കാ�ഷിക

സ��കലാശാല �റ�ാെയ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാരണം ഐ.സി.എ.ആ�- െ� നാഷണ�  അ�ി����  എജ�േ�ഷ�

അ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സിലിെ� അംഗീകാരം സ��കലാശാല�് ന�മാ�േമാ;

(സി) അ�ഡിേ�ഷ� ���ാ�� അേപ� യഥാസമയം സമ��ി�ാ�ത് അ�ഡിേ�ഷ� ���ി

ലഭി�ാതിരി�ാ� കാരണമാേയാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക�െട �ട�പഠനം,  സ��കലാശാല�് ലഭി�� ഐ.സി.ആ�-െ�

സാ��ികസഹായം എ�ിവ അട�ം ഒേ�െറ കാര��െള അ�ഡിേ�ഷ� ���ാ� നടപടി

�തി�ലമായി ബാധി�ിേ�; ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള കാ�ഷികസ��കലാശാല�െട അ�ഡിേ�ഷ� സംബ�ി�്



1587. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള കാ�ഷികസ��കലാശാല�് ഇ���  കാ�ഷികഗേവഷണ കൗൺസിലിെ� കീഴി��

നാഷണ�  അ�ിക��റ�  എഡ�േ�ഷ�  േബാ�ഡിെ� അ�ഡിേ�ഷ�  ന�മായി�േ�ാ;

ഉെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാ��  10  നകം അ�ഡിേ�ഷ�  ���വാ�  േവ� േരഖക�  സമ��ി�ണെമ� നി�േ�ശം

പാലി�വാ� ബ�െ��വ��് സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷികസ��കലാശാല�െട നിലവാരം ഉയ��വാ� ��് കൗ�സി� ന�കിയ നി�േ�ശ��

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ഡിേ�ഷ�  ന�മായത് ��ത സ��കലാശാലയി�  പഠി�� വിദ�ാ��ികെള

േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�  അടിയ�ിര ഇടെപട�  നട�ി

അ�ഡിേ�ഷ� വീെ����തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�� ബ�ക�െട �വ��ന�ിന് േവ� സഹായം

1588. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ിക�െട യാ�ാ സൗകര��ിനായി എം.എ�.എ. ഫ�്, എം.പി. ഫ�്

എ�ിവ ഉപേയാഗി�് വാ�ിയ ��ബ�ക� ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

ധനസഹായേ�ാെടയാേണാ ��വ�ഷ�ളി� ���ി�വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിന് ഇേ�ാ� അ�മതി നിേഷധി�െ�� സാഹചര��ി� �രിഭാഗം �� ബ�ക�ം

���ി�വാ�  കഴിയാ� അവ� �ലം ഉ�ായി�� ��ി��ക�  സ��ാരിെ�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��  ബ�ക�െട �വ��ന�ിന് ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�്

�ട��ം അ�വദി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

ജനന സ��ിഫി��ിെല തി���ക�

1589. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം ന��� ജനന സ��ിഫി��ി�  തി���ക�

വ����മായി ബ�െ��് നിലവി�� ഉ�ര�ക�െട�ം സ��ല�ക�െട�ം പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�ി �ര�ാ സംവിധാന��



1590. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ി �ര�ാ സംവിധാന��  പാലി�ാ� െക�ിട ഉടമക�െ�തിെര തേ�ശ സ�യംഭരണ

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

(ബി) െക�ിട ഉടമക�  അ�ി �ര�ാ സംവിധാന��  �ാപി�േശഷം �ട��് പരിപാലി�ാ�വ

കെ���തിന് പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�ിട�ളി�  അ�ി �ര�ാ സംവിധാന��  ഒ��ിയി�െ��് ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�തിയ �ാമപ�ായ�ക�െട �പീകരണം

1591. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് �തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ��തായി

�ാമപ�ായ�ക� �പീകരി��തിന് നിലവി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�

1592. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി� വയനാട് ജി�യി� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴിെല എ�

കിേലാമീ�� േറാഡാണ് തക��ി��ത്;

(ബി) ���ത േറാ�ക� �ന�നി��ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട �രം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി

1593. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ിെല അശരണ�ം നിരാലംബ�മായവെര �ഖ� ധാരയിേല�് െകാ�വ��തിന്

ആവി�രി� അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� ��ംബ�െളയാണ് �ണേഭാ�ാ�ളായി കെ��ിയി��െത�ം

ഇതി� പ�ിക വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ�� ഉെ��ം വ��മാ�േമാ?



��േ�രി �ാമ പ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണം

1594. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ��േ�രി �ാമ പ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��്

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം െക�ിടം പണി എ�് ���ീകരി�ാനാ�ം എ�ം അറിയി�ാേമാ?

െപ��ട�് ബ�് �ാ�ിെ��ം മിനി സിവി� േ�ഷെ��ം നി��ാണം

1595. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ��ട�് ബ�്�ാ�ം മിനി സിവി�  േ�ഷ�ം

നി��ി��തിനായി  12.2.2019-� വിളി�േച�� േയാഗ തീ�മാന�കാരം  RC1/23/2019

ഫയലി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

���നാട് �ാമപ�ായ�ി� മി�മ സം�രണശാല

1596. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല ���നാട് �ാമപ�ായ�ി�  മി�മ സം�രണശാല ആരംഭി��തിന്

�മി�െട ഉടമ�ത സംബ�ി� റിേ�ാ��് നിയമ വ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത റിേ�ാ��് ലഭി�ി�ം നാളി�വെര �ട� ഉ�ര�ക� ന�കാ� ൈവകിയതി�ളള

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി ��ത അ�മതി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി� ��ത ഫയലിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

മാനദ��� പാലി�ാ� അമ�സ് െമ�് പാ��ക�

1597. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� അമ�സ് െമ�് പാ��ക�, വാ��തീം പാ��ക� എ�ിവ�െട

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� മാനദ��� പാലി�ം തേ�ശ�ാപന��െട അ�മതിേയാെട�ം �വ��ി��വ

ഏെത�ാം;  തേ�ശ�ാപന��െട അ�മതി ഇ�ാെത�ം മാനദ���  പാലി�ാെത�ം



�വ��ി��വ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ��ി ജി�യി� �വ��ി�� അമ�സ് െമ�്, വാ��തീം പാ��ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ��ി ജി�യി� �വ��ി��വയി� െന�വയ� ത�ീ��ട നിയമം ലംഘി�ം മാനദ���

പാലി�ാെത�ം അംഗീകാരമി�ാെത�ം �വ��ി��വ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അ�രം �ാപന��െ�തിെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

�രഹിത�െട�ം ഭവനരഹിത�െട�ം എ�ം

1598. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രഹിത�െട�ം ഭവനരഹിത�െട�ം �നരധിവാസ�ി�ളള നടപടികെള�റി�്

ആേലാചി��തിന്  18.09.2014�  സം�ാനെ� േകാ��േറഷ�  േമയ�മാ�െട േയാഗം

വിളി� േച��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േയാഗ�ി� സംബ�ി�വ� ആെരാെ�യായി��െവ�ം േയാഗ�ി� എ��

തീ�മാന�� എെ�ാെ�യായി�� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �നിസി�ാലി�ികളി�ം നഗരസഭകളി��ളള �രഹിത�െട�ം ഭവനരഹിത�െട�ം

എ�ം എ�െയ�് �നിസി�ാലി�ി-നഗരസഭ തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഒ� വ��ിന് കീഴിലാ�ാ� നടപടി

1599. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള ഒ� വ��ിന് കീഴിലാ�ി മാ�� നടപടി�െട

�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�േ��് ഈ നടപടിക� ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജനം

1600. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ത�� തല�ളി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വിഭജി�് �തിയ തേ�ശഭരണ

�ാപന�� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി �പീകരി� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�തി നി�വഹണ�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ൈകവരി� േന�ം



1601. �ീ.��ഷ� കട��ി

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തിനി�വഹണ�ി�

ൈകവരി�ാനായ േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;  എ� �ാപന��  ��വ�  �ക�ം

വിനിേയാഗി��തി�  വിജയിെ��് അറിയി�ാേമാ;  ��  സ��ാരിെ� അവസാന വ�ഷം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി െചലവ് എ� ശതമാനമായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ��ണ ��ിയയി�  �ീശാ�ീകരണ�ി�ം കാ�ഷികരംഗെ� വികസന�ി�ം �േത�ക

ഊ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) നട� വ�ഷെ� ആ��ണ��ിയ ���ിയായി�േ�ാ;  വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��  ആ��ണംെച�ിരി�� പ�തിക�  േകരള �ന�നി��ാണ ല��ം

സാ�ാ��രി�ാ� അ�േയാജ�മായ രീതിയിലാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) തിരെ��� െപ�മാ�ച�ം കാരണം മ�ഗതിയിലായ പ�തി നി�വഹണം �തഗതിയിലാ�ാ�

സഹായകരമായ ഇടെപട� നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം

1602. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം െമ�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �റ് ശതമാനം പ�തി വിഹിതം െചലവഴി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

1603. �ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി�  വിവിധ ഭവന നി��ാണ സഹായ പ�തിയി�

സഹായം ലഭി�ി�ം വീട് നി��ാണം ���ിയാ�ാ�വ��് ആ�പാതികമായി  4  ല�ം �പ

വെര അ�വദി�ി�� എ�ി�ം  2016-17 വ�ഷ�ി� 30.11.2017-ന് ��ായി എ�ിെമ�്

ഒ�ി�് ഭവന നി��ാണം ���ിയാ�ിയവ��് 2 ല�ം �പ മാ�മാണ് ലഭി�ത് എ� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ 01.04.2016 �ത� 30.11.2017 വെര കാലയളവി� ഭവന

നി��ാണം ���ിയാ�ിയവ��ം ആ�പാതികമായി  4 ല�ം �പ വെര ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി നി��ാണം ���ിയായ വീ�കൾ

1604. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയി�െട സം�ാന�് െമാ�ം എ� ��ംബ�ൾ�ാണ് വീട്

അ�വദി�ാ�േ�ശി��ത്;  2019  ഏ�ി�  മാസം വെര നിർ�ാണം ���ിയായ വീ�ക�െട

കണ�ക� ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം �ട�ിയ എ� വീ�കൾ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി ���ീകരി�;

2019 ഏ�ി� വെര�� ജി� തിരി� കണ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

T 1605.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ�ടാെത േപായവെര�ം ഇനി�ം വാസേയാഗ�മായ വീ�ക� സ��മായി

ഇ�ാ�വെര�ം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1606. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �കാരം റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  അ�വദി� എ�്

പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം പണി���ിയാ�ിയ വീ�ക�െട പ�ിക പ�ായ�് തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇനി എ� എ�ം ���ീകരി�ാ� ഉെ��ം ഇവ�െട നി��ാണം ൈവകാ�

ഉ�ായ കാരണം അറിയി�ാേമാ;  തട���  നീ�ി ഇവ�െട നി��ാണം എ�്

���ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് വ� വാ�ി വീട് നി��ി� ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  വീട് ന���വ�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  റാ�ി നിേയാജക

മ�ല�ിെല പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി



1607. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി� സം�ാന�് എ� വീ�ക� നി��ി�ാനാണ് അ�മതി ന�കിയി�ളളത്;

(ബി) എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ആരംഭി�െവ�ം എ� വീ�ക�  നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ഭവനനി��ാണ പ�തിയി�  സം�ാന ഗവ�െമ�്,  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�� എ�ിവ�െട വിഹിതം എ� വീതമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1608. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തി�ായി എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ്

െതരെ���ി��ത്;

(ബി) എ� േപ��് ഭവന നി��ാണം ���ീകരി�ാ� സാധി�ി��്; അവേശഷി�� ഭവനരഹിത��്

ഈ വ�ഷം ഭവന നി��ാണം നട�ാ� സാധി�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി�ായി ഏെത�ാം ഫ�കളാണ് ഉപേയാഗി��ത്;  ഇതി�  ഓേരാ

ഏജ�സി�െട�ം വിഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ എം എസ് ഭവന പ�തി�് േശഷ�ം സം�ാന�് ഇ��ം ഭവനരഹിത� ഉ�തിെ� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1609. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; അതിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തിവഴി ഓേരാ ജി�യി�ം എ�േപ��് �മി�ം വീ�ം ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�ാ��്െമ�ക�  നി��ി�ന��� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് അ�ാ��്െമ�് േകാം��ക�  നി��ി� ന�കിയി��ത്;  ജി�

തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി �കാരം മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം നഗരസഭയി�ം

എ�േപ��് വീ�ം �ല�ം ന�കി എ�് െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് പ�തി �കാര�� വീ�ക�െട വി�തി



1610. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�െട അ�വദി�� വീ�ക�  എ� ��യ�ഫീ�് അളവിലാണ്

നി��ി�ാ� അ�വാദം ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നി�ിത അളവി�  നി�ം വി�തി അ�ം ��തലായ വീടിെ� ഭാഗ��  െപാളി�മാ��തിന്

സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈലഫ് മിഷെ� കീഴി� ���ീകരി� വീ�ക�

1611. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� കീഴി�  എ� �തിയ വീ�ക�  ���ീകരി�;  ജി� തിരി�� കണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭാഗികമായി പണി ���ിയായി�� എ� വീ�ക�  ഈ മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�

���ീകരി�ി��്;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� േകാടി �പയാണ് ൈലഫ് മിഷന് വകയി��ിയത്;

അതി� എ� േകാടി �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷനിെല ജീവന�ാ�

1612. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷനി� നിലവി� എ� ജീവന�ാ��്; തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷനി� കരാ�/താ�കാലിക ജീവന�ാരായി എ� േപ� േജാലി േനാ��;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ഉ�െ�െട നാളി�വെര�� എ�ാ�ിെ��് െചലവ്

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട �ണേഭാ� പ�ിക

1613. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട �മി�ളള ഭവനരഹിത�െട �ണേഭാ� പ�ികയി�  ഇടംേനടിയ

എ�പതിനായിരേ�ാളം േപ��് ധനസഹായം ലഭ�മാകാ� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) മാനദ���  പാലി�ാ�വെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  സ��ം നില�് ��ത

�ണേഭാ� പ�ികയി� ഉ�െ���ിയതാേണാ ഇതിന് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ ;



(സി) �മി സംബ�മായ േരഖക� ഹാജരാ�ി അതത് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി കരാ�

ഒ�വ�ാ�  ��ത �ണേഭാ� പ�ികയി�  ഇടം േനടിയവ��് കഴിയാെത വ��ം ഇതിന് 

കാരണമായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ��ത വിഷയ�ിൽ വീ� സംഭവി�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത �ണേഭാ� പ�ികയി�  ഉൾെ��വർ�് വീട് നി��ി��തി�ളള ധനസഹായ�ിെ�

കാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ഫ�്

1614. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ� േപ��ാണ് വീട് ന�കാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് �ട�ം �റി�െതേ�ാഴാെണ�ം കാലാവധി എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� ഇതിനകം എ�േപ��് വീട് ന�കിെയ�് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തിയി�  വീട് ലഭ�മാ��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ൈലഫ് പ�തി�ാവശ�മായ ഫ�് സ��പണം എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ൈലഫ് പ�തിയി� ഇ�വെര വീടിന് അേപ�ി�വ�, വീട് ലഭി�വ�, ലഭി�ാ�വ�, അേപ�

പരിഗണി�ാ�ിെ� കാരണം എ�ിവ പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട �വ��ന�േരാഗതി

1615. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ഒ�ാംഘ� �വ��ന�േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളിെല�ം �നിസി�ാലി�ിയിെല�ം ൈലഫ്

പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത �േദശ�ളി�  ൈലഫ് പ�തി�െട ര�ാംഘ� �വ��ന��െട നീലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ?

െെലഫ് മിഷെ� കീഴി�ളള െഫസിലിേ�ഷ� ഹ�കളി� കരാറടി�ാന�ി� നിയമനം



T 1616.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം േകരള�ിെ� �നനി��ാണ�വ��ന��  ത�രിതെ����തി�ം ല��ം

െെകവരി��തി�മായി െെലഫ് മിഷെ� കീഴി�ളള െഫസിലിേ�ഷ�  ഹ�കളി�

കരാറടി�ാന�ി� എ�ിനീയ�, െട�ി�� അസി��്, ഫീ�ഡ് �ാഫ് എ�ീ ത�ികകളി�

ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇ�കാരം ജീവന�ാെര നിയമി�ി��െത�

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ത�ികയി�ം എ�േപെര കരാറടി�ാന�ി� നിയമി�, ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ന���

ശ�ളം, എ� കാലയളവിേല�ാണ് കരാ� നിയമനം നൽകിയി��ത് എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

െെലഫ് ഭവനനി��ാണ പ�തി

1617. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെലഫ് ഭവന പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഏെത�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ�രം �ാപന��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ഈ ഭവന പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തി�  വീ� വ��ിയ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് പ�തി സമയബ�ിത�ം �താര��മായി ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

1618. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  നി�ം ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി വീട്

നി��ി��തിനായി വീട് െമ��ന�സ്,  �രഹിത-ഭവനരഹിത�, ഭവനരഹിത�  എ�ീ

വിഭാഗ�ളിലായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��് എ�തിെ� പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി

തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� അേപ�കളി� തീ�മാനെമ�െ��ം എ� വീ�ക� ���ീകരി�െവ�ം ഇതിനായി

എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തിയി�  ഉൾെ�� എ� വീ�ക�

���ീകരി�വാൻ േശഷി��െ��് പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��വ�  അേപ�കളി�ം കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി േവഗ�ി�  തീ�മാനെമ��് നി��ാണം

���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

1619. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തി�െട വിവിധ ഘ���െട �േരാഗതി

പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട  1,2,3 ഘ��� ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� വീതം ���ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� വീ�ക�  ���ീകരി�് �ണേഭാ�ാ���് ൈകമാറിയി�െ��്

പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി അേപ�ക�

1620. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീടിനായി ലഭി�ി�� അേപ�ക�െട എ�ം

പ�ായ�് അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� േപ�െട അേപ�ക�  പരിഗണി�ി��്  ;പ�ായ�് അടി�ാന�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

വികലാംഗരായ േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

1621. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�ം വികലാംഗ�മായ േകാളനി

നിവാസികൾ�് വീ�ക� നി��ി�ന�കി �നരധിവസി�ി��തിനായി ��സ��ാരിെ� കാല�്

നഗരകാര� വ��ിന് ൈകമാറിയി�� ���റയിെല രേ��� �ല�് ഇതിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �മി നഗരസഭ�് ൈകമാ��ത് സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി��െ���ി ഭവനരഹിത�ം വികലാംഗ�മായ േകാളനി നിവാസിക��്

വീ�ക�  നി��ി�ന�കണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരിന് സമ��ി� നിേവദന�ി�  എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� �കാരം അ�വദി� വീ�ക�



1622. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ി�  ആെക എ� വീ�കളാണ്

അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� അ�വദി� വീ�ക�െട എ�ം പ�ായ�്/ �നിസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ി� പണി ���ിയായ വീ�ക�െട എ�ം

പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി

1623. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  െെലഫ് മിഷ�  പ�തിയി��െ����തിനായി

നാളി�വെര െതരെ��� �ണേഭാ�ാ��െട വിവരം �നിസി�ാലി�ി/പ�ായ�്

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ മ�ല�ി�  ��ത പ�തിയി�കീഴി�  ആെക എ� ഭവന��  ���ീകരി�ി��്;

നാളി�വെര നി��ാണം ആരംഭി�ാ� എ� െക�ിട���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�ാവ��ം വീട്

1624. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം എ�ാവ��ം വീട് നി��ി�ാ�ളള പ�തി�െട ഭാഗമായി

���മാ�ം ഭാഗികമാ�ം എ� വീ�ക� നി��ി�ാ� കഴി�െവ�് ജി�തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ വീ�ം ���മായി നി��ി�ാ�  എ� �പയാണ് സഹായം ന���െത�ം ഇതി�

സം�ാന സ��ാരിെ��ം �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം സഹായം എ� �പ വീതമാെണ�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ ആവശ��ിേല�ായി സം�ാന സ��ാരി�  നി�ം  2018-19�  എ� േകാടി �പ

സഹായമായി ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പി.എം.എ.ൈവ പ�തിയി�  2018-19�  േകരള�ിന് എ� വീ�ക�  അ�വദി�െവ�ം

ഇതിേല�ായി എ�േകാടി �പ േക� സഹായം ലഭി�െവ�ം അറിയി�േമാ ?

ബസ് കാ�ിരി�േക��� നി��ി��തിന് അ�മതി

1625. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ആ�ി വികസന �ീമി�  27.02.2016  �  ഭരണാ�മതിയായ തി�വന��രം

നിേയാജകമ�ല�ിെല 16 �േദശ�ളി� പരി�ിതി സൗഹാ�� ബസ് കാ�ിരി�േക���

നി��ി��തിനായി അേപ� സമ��ി�െവ�ി�ം നഗരസഭയി�നി�ം ഇ�വെര അ�മതി

ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി��തിന് നഗരസഭയി�  നി�ം അ�മതി

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം േലാക് സഭാ മ�ല�ിന് �റ�� എം.  പി.�െട ഫ�ി�  നി�ം ബസ്

കാ�ിരി� േക�ം നി��ി��തിന് നഗരസഭ അ�മതി ന�കിയി�ം ബസ് കാ�ിരി�േക���

നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതി�ം അ�മതി ആവശ�െ��� െ�ാേ�ാസ�ക�ം നഗരസഭ�െട

പരിഗണനയി��ായി�ം ഇവ നി��ി��തിന് നഗരസഭ അ�മതി ന�കാ�തി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

പ���ിയിൽ െെന�് െഷ���

1626. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരസഭ�െട പ���ി േമഖല  16-� ഡിവിഷ�  നഗരസഭാ വക �ല�്

എ�.�.എ�.എം �േഖന െെന�് െഷ��� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇതിനായി ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഏത് ഏജ�സിയാണ്

ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ�ിയി��ത്;��ത ഡി.പി.ആ� -േ�� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട �ാഥമിക നടപടിയായി ഡി.പി.ആ� ത�ാറാ��തിന് കൗ�സി� അംഗീകാരം

ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ� െസ�് �ലമാണ് ഇതിനായി വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െഎ.എ.െെവ.പ�തി

1627. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� െഎ.എ.െെവ. പ�തി �കാര�� അ�ൗ�ിെല ബാ�ി��

�കയായ 1,57,23,261 �പ �ളയ�ി� തക�� വീ�ക��ം േറാ�ക��ം ന���തി��

അ�വാദ�ിനായി േ�ാ�് പ�ായ�് �സിഡ�് ന�കിയ നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�ം ഫയലിെ� നിലവിെല

അവ��ം വ��മാ�േമാ?



���നാ�് മി�മ�െട സം�രണ ശാല നി��ാണം

1628. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���നാ�് �ാമപ�ായ�ിെല മി�മ�െട സം�രണശാല

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ലം അ�വദി��തി�� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�ിൽ നി�ി�മായി�� �റേ�ാ�് �മി മി�മ�് ന���തി�� നിയമ

സാ�ത പരിേശാധി�് നിയമ വ��് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) �മി ൈകമാ�ം ത�രിതെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

��ംബ�ീ വഴി ഉപജീവന സംരംഭ��

1629. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തീരേദശ മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലയി�  ��ംബ�ീ വഴി എ� ഉപജീവന സംരംഭ��  ഈ

സ��ാ�  കാല�് ആരംഭി�ി�െ��ം ഇ�വഴി എ� ��ംബ��  വ�മാനമാ��ം

കെ��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണനം

1630. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ�� �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ ഉ����  ഇടനില�ാരി�ാെത വിപണിയി�  എ�ി��തിനായി നാ�ച�ക�

�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ ഉ�����് ��ത�  വിപണി കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ��ംബ�ീ ഉ����  ഓ�െെല�  �േഖന ലഭ�മാ��തിന് ഇ-െകാേമ�് േപാ���

�വ��ി��േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?



��ംബ�ീ�െട ഇ�പത് ഇന പ�തിക�

1631. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��ംബ�ീ�െട ഇ�പതാം വാ�ഷികം �മാണി�് 2018-19 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ഇ�പത്

ഇന പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

കാലവ�ഷ�ി� �േ�ാടിയാ�ളള �ചീകരണ �വ��ന��

1632. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷ�ി� �േ�ാടിയാ�ളള �ചീകരണ �വ��ന��  നട��തിനായി ഈ വർഷം

എ� �കയാണ് അ�വദി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;എെ��ാം �വ��ന��

നട��തിനാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് നി��ശം ന�കിയി�ളളെത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മഴ�ാലെ� പക��വ�ാധിക�  പട��ത് തട��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

ആേരാഗ�വ��മായി േച��് സ�ീകരി� ��ക�ത�  നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക��� മാനദ���

1633. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ാമപ�ായ�ക�  �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക��്

അ�ഹരാ��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

േവ�് � എന�ജി �ാ�്

1634. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് െഞളിയ�  പറ�ി�  �ാപി�ാ�  ഉേ�ശി�� േവ�് � എന�ജി �ാ�ിെ�

നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� െട�� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത �ാ�് എ�േ��് ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?



ഖരമാലിന� സം�രണം

1635. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഖരമാലിന� സം�രണ�ിനായി ഇൗ

സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��തായി ഏെത�ി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േക�ീ�ത ഖരമാലിന� സം�രണ �ാ�ക�

1636. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം േക�ീ�ത ഖരമാലിന� സം�രണ �ാ�ക� �ാപി��തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആമയിഴ�ാ� േതാ�ിെല മാലിന� നി��ാ��നം

1637. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല േബ�റി ജം�ഷ�, ത�ാ��, പഴവ�ാടി ഭാഗ�ളി�

ആമയിഴ�ാ� േതാ�ി�  മാലിന�ം നിറ�് ജല�ിെ� ഒ��് തട�െ��ിരി��തി� മാലിന�

നി��ാ��ന�ിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പക��വ�ാധി �തിേരാധ �വ��ന��െട �െ�ാ����െട ഭാഗമായി പക��വ�ാധി ഭീഷണി

േനരി�� ഈ ഭാഗ�ളി�  �ലവാസിക�െട �യാസം കണ�ിെല��് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മാലിന�ം വലിെ�റി��ത് നിയ�ി�ാ� നടപടി

1638. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� �ല�ളി�ം സ�കാര� �ല�ളി�ം മാലിന�ം വലിെ�റി��ത് നിയ�ി�ാ�

േകരള�ി� നിയമ�േ�ാ;

(ബി) മ��വ�െട പറ�കളി�ം െപാ� �ല�ളി�ം മാലിന�ം ത��വ�െ�തിെര പിഴ �മ��ത്

ഉ�െ�െട�� ശി�ണ നടപടി സ�ീകരി�വാ� പ�ായ�ക��് അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപനം

1639. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� പരി�ിതി നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  �റെ��വി� തീരേദശ നിയ�ണ

വി�ാപന�ി�  തടാക��, കായ�ക�  എ�ിവ�െട തീര�് നി�ം നി��ാണ

�വ��ന���് ഏ�െ���ിയി�� �രപരിധി ലംഘി�തിെ� അടി�ാന�ി� നടപടിക�

ക�ശനമാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) മരടി�  ��ീംേകാടതി െപാളി�വാ�  ഉ�രവായ അ�് �ാ�് സ��യ���് മരട്

പ�ായ�് അ�മതി ന��േ�ാ�  1991-െല തീരേദശ നിയ�ണ വി�ാപന �കാരം

നി��ഷി�ി�� �രപരിധി ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ��ത �ാ�ക�െട നി��ാതാക��് െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയത്

ഏത് സാഹചര��ിലാണ് എ�ത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�േമാ?

ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തി

1640. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല കീരംപാറ പ�ായ�ി� െത�േ�� �ടിെവ� പ�തി�േവ�ി

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ (എഫ്.എം.) വ��ി� നി�ം

1629/17  ഉ�രവ് �കാരം  27.45  ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് ചില മാ���  വ�േ��ി വ�തിനാ�  �കയി�  മാ�ം

വ��ാെത എ�ിേമ�ി� ചില മാ�ം വ��ി ���ിയ അേപ� എ.ഇ.  ഭരണാ�മതി�േവ�ി

ന�ിയി��തിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�മായി ബ�െ��് എ.ഇ. ന�ിയി�� �തിയ െ�ാേ�ാസ� പരിഗണി�് ���ിയ

ഭരണാ�മതി േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�സ് ��ക�

1641. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അംഗീകാര�� എ� ബ�സ് ��ക� �വ��ി���്;

(ബി) ഈ സ��ാ� കാല�് എ� ബ�സ് ��ക� �തിയതായി ആരംഭി�ി��്;  ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

1642. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം േക�പാ�ക�  സംഭവി� �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം ���മാ�ം

നട�ിലാ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  േക�പാ�ക�  സംഭവി� �ാമീണ േറാ�ക�െട

നവീകരണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എ� �പ ചിലവഴി�ി��്;  ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�� �ാഗ് ഷി�്

േ�ാ�ാമിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

1643. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ����്,  െകാ�ി��, ആറളം,  പായം,  േകളകം �ട�ിയ പ�ായ�കളിെല �ളയ�ി�

തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ന�നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം; വിശദവിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ന�നി��ാണ�ിന് എ� �ക ആവശ���്; എ� �ക അ�വദി�ി��്;

(സി) �ന�നി��ാണ�ിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1644. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�  �ന��രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ േറാ�ക�െട �ണനിലവാരം

1645. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ്

വ��് �േഖന െച�� േറാഡ് ���ിക�െട �ണനിലവാര�ി� മാ��� ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ബി) ��മ� രീതിയി�  നി��ാണ�വ��ന��  നട�വാ�ം േറാഡ് നി��ാണം ഉ�െ�െട



േറാ�ക�െട അ���പണികൾ ഉറ�് വ��വാ�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

�ധാ�മ�ി �ാമീ� സഡക് േയാജന

1646. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാ�മ�ി �ാമീ� സഡക് േയാജനയി� 2016 മാ��്  31 വെര േകരള�ിന് അ�വദി�

���ികളി� ഇനി�ം ���ിയാ�ാ� അവേശഷി��ത് എെത�ാം ���ിയാെണ�ം ഇതിന്

ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2016 ഏ�ി� ഒ�ിന് േശഷം ��ത പ�തിയി� സം�ാന�ിന് എ� കിേലാമീ�� േറാഡ്

അ�വദി�െവ�ം ഇതിനായി എ�േകാടി �പ വകയി��ിെയ�ം ജി� തിരി�� കണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എം.പി മാ�െട സൻസദ് ആദ�ശ് �ാമീ� േയാജന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ലഭി�

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �ടി�ിക

1647. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി െതാഴിലാളിക�െട �ലിയിന�ി� എ� �ക

�ടി�ിക��് എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ വ�ഷ�ം എ�

െതാഴി� ദിന�� ��ി�െവ�് ജി� തിരി�് അറിയി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ��� ���ിക�

1648. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് അ�മതി

ന�കിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�നിര�ക�െട ഓര��, േതാ�ക�  എ�ിവ ശ ുചിയായി ��ി��തിന് േവ�ി��

���ിക��് അ�മതി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  വിദ�ാലയ��െട പരിസരം ശ ുചീകരി��തിന് െതാഴി�റ�് പ�തി

ഉപേയാഗെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�പ�തി



1649. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�പ�തി �കാരം േകരള�ി� ഇേ�ാ� നി�യി�ി�� ഒ�

ദിവസെ� േവതനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േവതനം ��വ� ന���ത് േക� സ��ാ� ഫ�് ഉപേയാഗി�ാേണാ; അെ��ി� ഒ�

ദിവസെ� േവതനെ� അടി�ാനെ���ി സം�ാന�ിെ� വിഹിതം എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് �ലി �ടി�ികയിന�ി� േക�സ��ാരി� നി�ം പണം കി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.

1650. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016 ഏ�ി� ഒ�ി� േശഷം സം�ാന�ിന് പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. �കാരം എ� കിേലാമീ��

േറാഡ് നി��ി�ാ� അ�മതി ലഭി�െവ�ം അതിേല�ായി എ� േകാടി�പ അ�വദി�െവ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016 ഏ�ിലിന് ��പ് ലഭി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. െല എ� േറാഡ് ���ിക� നി��ാണം

���ിയാ�ാ��് എ�ം ഇത് സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

െകാ�െ� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. ���ികൾ

1651. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര,  െവ�ി�വല എ�ീ േ�ാ�് പ�ായ�കളി�  നിലവി�  �േരാഗമി��

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. �കാര�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട അട�� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി�ി�് �ട�ാ�േതാ തട�െ��ിരി��േതാ ആയ ���ിക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നി�തി പിരിവ്

1652. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നി�തി പിരിവ് കഴി� സാ��ിക

വ�ഷം െതാ� ��വ�ഷെ��ാ� െമ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) ���മാ�ം നി�തി പിരിവ് നട�ിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഉേ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആരാധനാലയ�� നി��ി��തിന് ���� അ�മതി

1653. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആരാധനാലയ�� നി��ി��തിന് ജി�ാ കള��െട ���� അ�മതി േവണെമ�് പ�ായ�്

നഗരപാലികാ നിയമ�ി� വ�വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് ആയ� സംബ�ി� വ�വ� െകാ�വ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കള��െട അ�മതി ലഭി��തിന് അനാവശ� കാലതാമസം വ��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) 1957  �  എ��കള� നിയ�ണ��  വീ�ം െകാ�വരാ�� സാഹചര�ം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ആരാധനാലയ���� െക�ിട നി��ാണ�ിെ� ��� ഉ�രവാദി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളി� നിലനി��ാ� സാധി�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർവീസ്

1654. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ� സർ�ീസ് �പീകരി�േ�ാൾ വിവിധ വിഭാഗ�ളിൽ  (  നഗരകാര�ം,

�നിസി�ൽ േകാമ� സർവീസ്, �ാമവികസനം, എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിംഗ് �ട�ിയവ)

വിവിധ ത�ികകളിേല�� സീനിേയാറി�ി ലി�് വ��് തിരി�ാേണാ അഥവാ ഒ� ലി�്

ആയി�ാേണാ ത�ാറാ��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) ടി െപാ� സർ�ീസ് എ� �ാബല��ിൽ വ�െമ�ം  2010  ന് േശഷം േ�ഡ് ഉയർ�ിയ

നഗരസഭകളിൽ അധിക ത�ിക അ�വദി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�ം,  ടി

നഗരസഭകളിേല�് �പാർശ െച�െ�� ത�ികക�െട എ��ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019  െസ�ററംബ�  30  വെര നഗരകാര�വ��ി�  എ� റവന� ഇ�െ���, ���്

ത�ികക�  നിലവി��് എ�റിയി�ാേമാ;  ഇതി�  െമയ്  31  വെര എ� ഒഴി�കൾ

നിക�ിയി��്;ബാ�ി ഒഴി�കൾ എേ�ാൾ നിക�ാനാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  നഗരകാര� വ�ു�ി�  നിലനി��� �േഡഷ�  ലി�ററിെല അപാകത പരിഹരി�്

എേ��് �റ�ിറ�ം എ�റിയി�ാേമാ;  ഇ� സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  നിലവി��്;

ആയത് പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ�വീസ് സീനിേയാറി�ി



1655. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �നിസി�� േകാമ� സ�വീസി� 1990ന് േശഷം പി.എസ്.സി-റാ�് ലി�് നിലവി�

ഇ�ാതി�� കാലഘ��ി� ആ�ിത നിയമന�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ആ� �കാര��

അ�പാതം പാലി�ാെത എ�.ഡി.സി/ബി.സി ത�ികയി�  നിയമന��  നട�ക�ം

�ിരെ���ിയി���ം ആയതിെന �ട��് പി.എസ്.സി റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ലഭി�

എ�.ഡി.സി/ബി.സി മാ��് അ�ഹതെ�� �ാന�യ�ം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാകാ��ം

ഈ ജീവന�ാ� �േഡഷ� ലി�ി� പി��െ��േപായ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത�ായ മാനദ��കാരം ഇ�ര�ി�  ആ�ിത നിയമനം നട�ി �ിരെ���ിയതിന്

ഉ�രവാദികളാെര�ാെമ�ം അവ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

നിലവി�  നഗരകാര� വ��ി�  ആ�ിത നിയമനം നട��ത് നിലവി�� മാനദ���

�കാരമാേണാ;

(സി) ആ�ിത നിയമന�മായി ബ�െ��് സ��ാരിെനതിെര�ം നഗരകാര� ഡയറ��െ�തിെര�ം

ഉ�രവ് �റെ��വി���െ�െട എ� േക�ക� ഉ�്; ആയവയി� ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന്

കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  കാലതാമസം ഉ�ായി�െ��ി�  ആയതി�� വിശദീകരണം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള �നിസി�� േകാമ� സ�വീസി� ഓേരാ േ�ജി�ം െ�ാേമാഷന് മാനദ�മാ�ിയിരി��

വ�വ�ക� െതാ���പ് െ�ാേമാഷ� ലഭി�തിേ��� സീനിേയാരി�ി അ�സരി�ാേണാ; അേതാ

എ��ിേകഡറിെല സീനിേയാരി�ി അ�സരി�ാേണാ;  മറി�് ഏെത�ി�ം സീനിേയാരി�ി

പാലി��െവ�ി� ആയതിെ� സ��ാ� ഉ�രവ്, വ�വ�ക� എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േകരള �നിസി��  േകാമ�  സ�വീസി�  റവന� ഇ�െ���/െഹഡ് �ാ��് ത�ികയി�

�േമാഷ� ന���ത് ബ�െ�� ജീവന�ാര�/ജീവന�ാരി എ�.ഡി.സി ആയി സ�വീസി�

കയറിയ��ത�� സീനിേയാരി�ി അടി�ാനമാ�ിയാേണാ അേതാ ടിയാ�  �.ഡി.സി

ആയ��ത�� സീനിേയാരി�ി അടി�ാനമാ�ിയാേണാ;

(എഫ്) �.ഡി.സി ആയ��ത�� സീനിേയാരി�ി അടി�ാനമാ�ിയാെണ�ി�  ��കാല�ളി�

ഇ�പ�ി�േ�ാളം േപ��് എ��ി േകഡ�വ�് െ�ാേമാഷ�  ന�കിയതിേ��  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ം;

(ജി) േകരള �നിസി��  േകാമ�  സ�വീസി�  �.ഡി.സി മാ�െട  01.07.2013-െല �േഡഷ�

ലി�ി� നി�ം സീനിേയാരി�ി മറികട�് എ�േപ��് ��തായി 28.02.2019 വെര �േമാഷ�

ന�കിയി��്;  േമ�  സീനിേയാരി�ി മറികട�തിന് ആ�ദമായ സ��ാ�  ഉ�രവ്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല വിവിധ വിഭാഗ��െട സംേയാജനം

1656. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല വിവിധ വിഭാഗ��െട സംേയാജനനടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരട് ��സ് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിവിധ സംഘടനക�, വ��കളിെല ജീവന�ാ�  എ�ിവ�മായി ഇത് സംബ�ി�് ച��

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) വ��് സംേയാജനം �ലം സ��ാരി�ം െപാ�ജന���ം ജീവന�ാ��ം ഉ�ാ�� േന���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത സംേയാജനം എ��ത� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

പ�ായ�്െസ��റി ത�ികയിെല ഒഴിവ്

1657. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യിെല മണ�ർ �ാമപ�ായ�ി�  െസ��റി ത�ികയി�  ഒഴിവ് നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� �തിയ െസ��റിെയ നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല ത�ികക�

1658. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� ��തായി എ�

ത�ികക� ��ി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�� നിയമന��െട പി.എസ്.സി

ലി�കളാണ് നിലവി��ത്;  ��ത ലി�കളി�  നി�ം എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം

ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

1659. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� എ� ത�ികക� ഈ സ��ാ� ��തായി ��ി�ി��്;

ആയതിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല �ാ��് ഒഴി�ക�

1660. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ�ായ�് വ��ി� ഇനി��ാ�� 256 �ാ��് ഒഴി�ക� ആ�ിതനിയമന�ിനായി നീ�ി

വ�ണെമ�് പ�ായ�് ഡയറ�േറ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം നീ�ിവ�േശഷം വ�� ഒഴി�ക� മാ�േമ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ� എ�്

െഡപ��ി ഡയറ��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട നിയമനെ� ഇത് ബാധി�െമ�തിനാ�

ഇ�ാര�ം �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നഗരകാര�വ��ിെല ഉേദ�ാഗകയ�ം

1661. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരകാര� വ��ി�  ര�് വ�ഷേ�ാളമായി റീജിയണ�  േജായി�റ് ഡയറ��  ത�ിക

ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ഒഴിവ് നിക�വാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അകാരണമായി �നിസി��  െസ��റിമാ�െട െ�ാേബഷ�  ഡി�യ�  െച�ാെതയിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാരണ�ാ�  �നിസി��  െസ��റിമാ�െട ഉേദ�ാഗ�യ�ം നട�ാതിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ാേമാഷ�  ലഭി�ാ�� സംബ�ി�് �നിസി��  െസ��റിമാ�  േകരള അ�ിനിേ��ീവ്

�ിബ�ണലി� ഫയ� െച� േക�കളി� എ�് നടപടിക� എ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തീരേദശ പരിപാലന ച�ം ലംഘി�് നി��ി� �ളാ�് സ��യ��

1662. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല മരടി� തീരേദശ പരിപാലന ച�ം ലംഘി�് നി��ി� അ�് �ളാ�് സ��യ��

ഒ� മാസ�ി�ളളി�  െപാളി�് നീ�ണെമ�ളള ��ീംേകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) അനധി�ത െക�ിട���് പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�് നിയമസാ�ത ന���തിന് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക��് ഏ� തിരി�ടിയായി ഈ വിധിെയ കാ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�കാര�ളള നിയമലംഘന���് പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�് �മവ��രണം ന���

നടപടി �ന:പരിേശാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�ാപ�ായ�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�



1663. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  പാല�ാട് ജി�ാപ�ായ�ിെല നിലവി�� ഭരണസമിതി

നട�ിലാ�ിയ ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ക����ി ഗവ. േപാളീ െടക് നികിന് അ�വദി� �മി

1664. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി ഗവ. േപാളീ െട�ി�ി� േവ�ി ക����ി �ാമ പ�ായ�് അ�വദി� �മിയി�

അധിക�� �ലം മ�് ആവശ����് അ�വദി��തിനായി �മിെയ�റി�� വിവര��

അറിയി�ാനാവശ�െ��െകാ� എൽ.എസ്.ജി.ഡി.െസ��റി പ�ായ�് ഡയറ�ർ�് നൽകിയ

23/10/2018 െല ആ.സി.4/137/2017 ന�ർ ക�ിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;ഇെ��ിൽ മ�പടി നൽകാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�് വിവിധ ഘ��ളി� ന�കിയിരി�� മ�പടിയി� വി�ീ�� വ�ത�ാസം സംബ�ി�്

അവ��ത��ത് പരിഹരി� പ�ായ�് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;  ഇ�ാെയ�ി�  എേ��്

മ�പടി നൽകാനാ�ം; ഇ�െയ�ി� കാരണം അറിയി�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജനം

1665. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�റം,  എള���ഴ എ�ീ �ാമപ�ായ�കെള

വിഭജി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�കെള വിഭജി��തി�ം �തിയവ �പീകരി��തി��� മാനദ���

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� ഓ�ൈല� സംവിധാനം

1666. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ലഭി�� അേപ�ക�ം പരാതിക�ം

���മാ�ം ഓ�ൈല� ആയി രജി�� െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

അതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ ഓഫീ�കളി�  നി�ം െപാ�ജന���് ലഭ�മാേക� േസവന��



���മാ�ം ക���ൈറസ് െച�് കാലതാമസ�ം അഴിമതി�ം ഇ�ാതാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നബാ�ഡ്-ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.

1667. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നബാ�ഡ്-ആ�.ഐ.  ഡി.എഫ്.  �േഖന എ�

േറാ�ക�ം െക�ിട��ം നി��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

പി.എം.എ.ൈവ - ൈലഫ് പ�തി സംബ�ി�്

1668. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പി.എം.എ.ൈവ - ൈലഫ് പ�തി �കാരം ��നാട് മ�ല�ിെല എ� ��ംബ���് വീ�ം

�മി�ം ന�കാ� കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമവികസന വ��ിെ� പരിശീലന േക�ം

1669. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�് ആരംഭി��ത്

സംബ�ി�് �ാമവികസന ക�ീഷണ�െട റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േക�ം േകാതമംഗല�് ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1670. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി ബ�െ��് ഓേരാ ജി�യി�ം എ�

�ക വീതം േവതന �ടി�ിക നിലവി��്  ;  �ടി�ിക െകാ��തീ���തിന് എെ��ാം

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

േകരള ടൗ� ആ�് ക��ി �ളാനിംഗ് ആ�്



1671. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� അടി�ാന�ി� നഗരാ��ണ�ി� കാതലായ മാ���

െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് പരിഗണനയി��ത്;

(സി) 2016-െല േകരള ടൗ� ആ�് ക��ി �ളാനിംഗ് ആ�് പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനകം ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പരി�ാര��

1672. �ീ.ബി.സത��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� അ�ാദമിക രംഗം ��ത�  ചലനാ�കമാ�ക എ� ല��േ�ാെട ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഒ� അ�ാദമിക് മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം അവ

പരിേശാധി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) അ�ാദമിക രംഗ�ം മ�് േമഖലകളി�ം �വ��ി�� വിദ�െര ഉ�െ���ി അ�ാദമിക്

േവാള�ിയ� ബാ�് �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ബി�ദാന�ര ബി�ദ തല�ി�� വിദ�ാഭ�ാസം �ന:സംഘടി�ി��തി�ം അ��ാപക�െട

നിലവാരം വ��ി�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടികെള�റി�് പരിേശാധി�േമാ?

മലയാളം േ�� ഭാഷ

1673. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മലയാളം േ�� ഭാഷയായി അംഗീകരി�ി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ഈ വിഷയ�ിന്

േവ�� പരിഗണന ലഭി��ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വളെര �റ� േകാേള�കളി� മാ�േമ ബി.എ മലയാള�ം എം.എ മലയാള�ം പഠന സൗകര���

എ�തിനാ�  മലയാള ഭാഷ�ം സാഹിത��ം ഐ�ിക വിഷയമാെയ��വാ�  താ�ര���

��ിക��് ഇ�വിഷയം പഠി�ാനായി ��ത�  േകാേള�കളി�  മലയാള ഭാഷയി�  ബി�ദ�ം

ബി�ദാന�രബി�ദ�ം എം.ഫി� േകാ�ക�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  േകാേള�കളി�  നി�ം വ� െ�ാേ�ാസ�ക�  സമയബ�ിതമായി



അംഗീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേളജ് ക�ാ��കളിെല അ�മരാഷ് ടീയം

1674. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, 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) ആേരാഗ�കരമായ അ�ാഡമിക് അ�രീ��ം സാ�ഹ� സാഹചര��ം സൗ�ദ�ം ഒ�േ��

േകാേളജ് ക�ാ��ക� അ�മ രാ�ീയ�ിെ��ം ചില വിദ�ാ��ി സംഘടനക�െട ഫാസി�്

�വ��ന��െട�ം േവദിയായി മാറി എ�ത് വ�തയേ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഠന�ി�  �� േക�ീകരി�വാ�  ആ�ഹി�� ��ികെള നി�ബ�ി�് �ാ�് സമയ�്

സമര�ി�ം മാ��ി�ം െകാ�േപാ�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(സി) ചില വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് ശ�മായ സ�ാധീന�� േകാേളജ് ക�ാ��കളി�  മ�്

വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് �വ��ന സ�ാത��ം േപാ�ം നിേഷധി�� അവ�

നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ക�ാ��ി�  ചില വിദ�ാ��ി േനതാ��െട മാനസിക

പീഢനെ� �ട��് ഒ� വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

സം�ാനെ� പല േകാേളജ് ക�ാ��കളി�ം നട�� ആേരാഗ�കരമ�ാ� �വണതക�

ഇ�ാതാ��തിന് സ��ാ� തല�ി� ശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ?

െസ�� ഓഫ് എ�ല�സായി തിരെ���െ��ി�� േകാേള�ക�

1675. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന�് െസ��  ഓഫ് എ�ല�സായി തിരെ���െ��ി�� േകാേള�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�� ഓഫ് എ�ല�സായി �ഖ�ാപി� തീയതി�ം അതി�േശഷം ��തായി അ�വദി�െ��

േകാ�കളട�ം ��ത േകാേള�കളി� വ� മാ��� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േകാേള�കളി�  നിലവി�� േകാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് േകാേളജ് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക��് സം�ാന-േക� സ��ാ�കളി�  നി�് ലഭി�� ഫ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാേള�ക��് ലഭ�മാ�� �ണ��ം ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?



സ�യംഭരണ പദവി�ളള േകാേള�ക�

1676. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന���ത് സംബ�ി�് സ��ാ� നയം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�വെര എ� േകാേള�ക��ാണ് സ�യംഭരണ പദവി ലഭി�ത്;  ഇവ

ഏെത�ാമാെണ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) സ�യംഭരണ പദവി ലഭി��ത് �ലം േകാേള�ക�െട ഭരണ,  അ�ാദമി�് േമഖലകളി��ാ��

േന�ം എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�

1677. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �.ജി.സി. �െട നാക് വിലയി��ലി� 3.5 എ. േ�ാറിന് �കളി� േനടിയ എ� േകാേള�ക�

സം�ാന�് നിലവി��്;

(ബി) േ�ഡിംഗി� 3.5 എ. േ�ാറിന് �കളി� േനടിയ േകാേള�ക��് �.ജി.സി. േനരി�് ധനസഹായം

ന�കാ�േ�ാ; എ�ി� അത് എ�യാണ്;

(സി) ��ത ധനസഹായം ലഭി��തിന് േകാേള�ക� സ�യംഭരണ പദവിയിേല�് മാേറ��േ�ാ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന���ത് സംബ�ി�് സ��ാ�  തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ� നയ�ി� മാ�ം വ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഏെതാെ� നിബ�നക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ��ത േകാേള�ക��്

സ�യംഭരണാവകാശം ന��വാ� തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട നിലവാരം

1678. �ീ.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) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട നിലവാരെ� പ�ി സ��ാ�  തല�ി�

വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�യംഭരണ േകാേള�കെള അ�ാഡമിക് ജനാധിപത� ആഡി�ിംഗിന് വിേധയമാ�ണെമ�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സാ�ഹ�നീതി,  സംവരണാവകാശം,  ഫീസ് വ�വ�ക�, െമരി�്

�കാര�� വിദ�ാ��ി �േവശനം എ�ിവ സ�യംഭരണ േകാേള�കളി� അ�ിമറി�െ���തായി



ക���േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത നാക് േ�ാ� േനടിയ ��ത� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് സ�യംഭരണാവകാശം

ന���ത് സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം നിയ�ി��തിന് നടപടി

1679. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�കളി�  നി�ം പഠനം ���ിയാ�� വിദ�ാ��ിക�െട

അ�ാദമിക് േമ� പരിേശാധി�വാ� നിലവി� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ;ഇെ��ി� അത്

ഏ�െ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സ�യംഭരണ േകാേള�ക�ം സ��കലാശാലക�ം ത�ി�  നിര�രമായി ഉ�ാ�� ത����

പരിഹരി��തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് നിലവി� ഏ�െ���ിയി�ളളെത�റിയി�േമാ;

(സി) സ�യംഭരണ േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  �ട�വാ�ളള നി�േ�ശം സ��കലാശാല�്

സമ��ി�ാ� സ��കലാശാലക� അതിേ�� തീ�മാനം എ���ത് അന�മായി നീ�� എ�

പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് സംവിധാനമാ�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട �വ��നം നിയ�ി��തിന് സ��ാ�  തല�ി� എെ��ി�ം

ഇടെപട�ക� നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ാഡമിക് കല��ക�െട ഏകീകരണം

1680. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലക�െട അ�ാഡമിക് കല��  വ�ത��മായതിനാ�

��ിക�െട ഉപരിപഠനെ��ം േകാേള�ക�െട �വ��നെ��ം ഇത് തട�െ����തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാ സ��കലാശാലക�െട�ം അ�ാഡമിക് കല��  ഏകീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അ�സ�� ഉലമ ഡി�ി േകാ�്

1681. �ീ.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) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ിക� അംഗീകരി� ബി.എ. അറബിക് അ��� ഉലമ ഡി�ി

േകാ�ക� എെത�ി�ം സ��ാ� േകാേളജി� നിലവി�േ�ാ;



(ബി) ��ത�  സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ഈ േകാ�് അ�വദി��തി�ം അറബി ഭാഷ പഠനം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ�സ��  ഉലമ ഡി�ി േകാ�് നി��ലാ��തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ എ�്

െവളിെ���ാേമാ?

സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട നവീകരണം

1682. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട നവീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  േകാേള�കളിെല പഠന നിലവാര�ം അ��ാപന നിലവാര�ം ഉയ���തിന്

െെകെ�ാ�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ഒ�ാംവ�ഷ ബി�ദ വിദ�ാ��ി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

1683. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ഒ�ാംവ�ഷ ബി�ദ വിദ�ാ��ിനി േകാേളജിെല

െപ���ിക�െട വി�മ�റിയി� ആ�ഹത� െച�ാ� �മി� സംഭവ�ി� വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

േകാേളജ് അധി�തരി� നി�ം റിേ�ാ��് േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  െപ���ിക�  ഉ�െ�െട��വെര നി�ബ�ി�് �ണിയ�

പരിപാടിക��ം ഒ� വിദ�ാ��ി സംഘടന�െട പരിപാടിക��ം െകാ�േപാ��തായ

പരാതികളിേ�� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െപ���ി�െട ആ�ഹത�ാ�മെ� �ട��് ഇ�രം കാര��ളി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ���ാരായവെര കെ��ി ശി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� വിദ�ാ��ിനി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

1684. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െ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) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  �ണിയ�  �വ��ന�ി�ം ധ�ണകളി�ം �േ�ാഭ

ജാഥകളി�ം വിദ�ാ��ി �ണിയ�  �വ��ക�  നി�ബ�ി�് പെ���ി��ത് കാരണം

പഠി�വാ�  കഴി��ി�ാെയ�് ആേരാപി�് വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത� െച�വാ�  �മി�

സംഭവെ� സംബ�ി�് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയത് ആരാണ്; ��ത ആേരാപണ�െള �റി�്

ഇതിനകം നട�ിയ അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ വിവര��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നിലവാര തക��

1685. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : 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 രംഗെ� പഠനനിലവാര തക���ം യഥാസമയം പരീ�ക� നട�ാ��ം

റിസ��് �റ���ം റിസ��് �ഖ�ാപി��തി��� കാലതാമസ�ം സംബ�ി� പരാതിക�

എെ��ാെമ�ം അവ പരിഹരി�ാനായി എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) നട�് അധ�ായനവ�ഷം �ത� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലകളിെല പരീ�ക��് ����ി ഏകീ�ത

െെടംേടബി�  �സി�ീകരി�വാ�ം നി�ിത സമയ�തെ� പരീ� നട�വാ�ം റിസ��്

�ഖ�ാപി�വാ�ം േവ�ി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക��് ഏകീ�ത അ�ാഡമിക് കല��  േവണെമ�

െെഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ�ിെമ�റി പരീ� നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�ം സ��കലാശാലക�  കാലതാമസം

വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല പരീ� നട�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം

1686. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല പരീ� നട�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം

കാര��മമാ��തി�ം ഏകീ�ത പരീ�ാ കല��  ത�ാറാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല മ�ഷ�വിഭവേശഷി�െട വിനിേയാഗം



1687. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) രാജ�െ� മിക� സ��കലാശാലക�െട�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട�ം പ�ികയി�

സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട നിലവിെല �ാനം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളിെല മ�ഷ� വിഭവ േശഷി ശരിയായ രീതിയി� വിനിേയാഗി��തിന് നിലവി�

സാധി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരീ�ാ ഫല��  �സി�ീകരി��തി�  െമെ�േ�ാ�് പതിവാ�ിയ സം�ാനെ�

സ��കലാശാലക� ഇ�ാര��ി� മാ�ം വ���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) മാ��്  -  ഏ�ി�  മാസ�ളി�  നട� അവസാന െസമ��  ബി�ദ പരീ��െട ഫലം

സമയബ�ിതമായി �സി�ീകരി��തിന് എം.ജി.  സ��കലാശാല�് സാധി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ��ത സ��കലാശാല ഇ�ാര��ി� കാണി� ��ാ�ി മ�് സ��കലാശാലക�ം

പി��ട�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളി� പരീ�, പരീ�ാഫല �സി�ീകരണം എ�ിവ ഏകീ�തമാ��തിന് നടപടിക�

1688. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി� പരീ�ാ നട�ി�്, പരീ�ാ ഫല�സി�ീകരണം എ�ിവ

ഏകീ�തമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണഫല�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� േകരള പഠന�ിനായി �തിയ വ��്

1689. �ീ.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) േകരള സ��കലാശാലയി� േകരള പഠന�ിനായി �തിയ വ��് ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എ�ാണ് ആരംഭി�ത്;

(ബി) ��ത വ��ിേല�് വിദ�ാ��ി �േവശന�ി�� അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �തിയ വ��് ആരംഭി��തിന് േകരള �ണിേവ�ി�ി ഫ�് ��ാ��ി�  േഭദഗതി

െകാ�വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത േഭദഗതി�് ചാ�സല�െട അംഗീകാരം

ലഭി�െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കി�ബി �േഖന ഫ�് അ�വദി�ി�� സ��ാ�.േകാേള�ക�

1690. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��ാ� േകാേള�ക��ാണ് െക�ിട നി��ാണ�ിനായി കി�ബി

�േഖന ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; അ�വദി� �ക�ം േകാേള�ക�െട േപ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല േഡാ.ബി.ആ�.അംേബ�ക�  െമേ�ാറിയ�  ആ��സ്  &  സയ�സ്

േകാേളജിെ� ര�ാംഘ� നി��ാണ ���ി�ായി എ� േകാടി �പയാണ് കി�ബിയി� നി�ം

അ�വദി�ി��ത്;

(സി) നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തി�� െട��  നടപടി ���ിയാ��തി�  കാലതാമസം

േനരി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

സ�യംഭരണ പദവി ലഭി� േകാേള�ക�

1691. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി അ�വദി�ി��്;  ഇതി�

സ��ാ� അധീനതയി�� േകാേള�ക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നാക് അ�ഡിേ�ഷ�  3.5  േപായി�ി�  ��ത�� േകാേള�ക��് �.ജി.സി.�െട

ധനസഹായ�ിന് അ�ഹത�േ�ാ;  എ� േകാടി �പ�െട ധനസഹായമാണ് ഓേരാ

േകാേളജി�ം ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� നാക് അ�ഡിേ�ഷ� 3.5 േപായി�ി� ��ത�� എ� േകാേള�ക� നിലവി��്;

അവ ഏെതാെ�യാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന�കണെമ�് ശിപാ�ശ െച�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലകളി� ഓ�ൈല� വഴി സ��ിഫി��് വിതരണം

1692. �ീ.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) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  സ��ിഫി��് വിതരണം ഓ�ൈലനാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� േകാ�ക�െട സ��ിഫി��കളാണ് ഇ�കാരം ഓ�ൈലനാ��ത്;

(സി) ഓ�ൈല� വഴി സ��ിഫി��ക� ന��േ�ാ� അതിെ� ആധികാരികത ഉറ�ാ�വാ� എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� അധിക ത�ിക ��ി���ി�� നടപടി

1693. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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



(എ) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  അ��ാപക,അന��ാപക വിഭാഗ�ളിലായി അധിക ത�ിക

��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെക എ� ത�ിക

��ി��തിനാണ് അ�മതി ലഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാേളജ് അ��ാപക�െട േജാലിഭാരം

1694. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കളിെല അ��ാപക�െട േജാലിഭാരം ���ി നി�യി�െകാ�്

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്  9.5.18-�  �റെ��വി� ഉ�രവി�  സ��ാ�  േകാേള�കെള

ഒഴിവാ�ിയത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് േമഖലയി�  ��തായി അ��ാപക  /  അന��ാപക ത�ികക�  ��ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഈ ത�ികക�  9.5.18-െല സ��ാ�

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  മലയാളം അ��ാപക�െട ത�ികക�  ��ി�വാ��

െ�ാേ�ാസ�ക�  േകാളീജിയ�് ഏഡ�േ�ഷ�  ഡയറ�േറ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

നട�ിലാ��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� ഗവ.ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെല അധ�ാപക ത�ികക�

1695. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈവ�ി� ഗവ.ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി� �ി�സി�� ത�ിക അട��� വിവിധ

അധ�ാപക ത�ികക� അ�വദി�ാ�� �ലം ൈദനംദിന �വ��ന�� തട�െ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരി�  ലഭി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികക� ��ി��തിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല �ി�സി�� നിയമനം

1696. �ീ.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) എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല �ി�സി��  നിയമന�ി�� േയാഗ�ത�ം മാനദ���ം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� �ി�സി�� നിയമനം ലഭി�വ� നി�ബ�മാ�ം ത��െട വിഷയം



പഠി�ി�ണെമ�ം അത് �റ�ത് എ� മണി��  േവണെമ�ം നിബ�ന�േ�ാെയ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േകാ��േറ�് മാേനെ��ിന് കീഴി�� േകാേള�കളിെല �ി�സി�� നിയമന�ി�ം േമ��റ�

നിയമ�� ബാധകമാേണാ;

(ഡി) െകാ�ി� േദവസ�ം േബാ�ഡി� കീഴി�� �ീ വിേവകാന� േകാേളജ്, �ീ േകരള വ�� േകാേളജ്

എ�ീ േകാേള�കളിെല �ി�സി��  നിയമന�ളി�  ആ�െടെയ�ി�ം നിയമനാംഗീകാരം

േമ��റ� നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  വ��തിനാ�  കാലി��് സ��കലാശാല

ന�കാതി��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ി�സി�� നിയമന�മായി ബ�െ�� �.ജി.സി/�ണിേവ�ി�ി മാനദ��� െകാ�ി� േദവസ�ം

േബാ�ഡിന് കീഴി�� േകാേള�ക��ം ബാധകമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ��സ് &സയ�സ് േകാേള�കളി� �തിയതായി ��ി� അധ�ാപക ത�ികക�

1697. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം സ��ാ�  ആ��സ്  &സയ�സ്

േകാേള�കളി�  �തിയതായി ��ി� അധ�ാപക ത�ികക�  സംബ�ി� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ആ��സ്  &സയ�സ് േകാേള�കളി�  �തിയതായി ��ിേ�� അധ�ാപക

ത�ികക� സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറാ സ��ാേരാ ഏെത�ി�ം തര�ി��

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേള�കളി�  �തിയതായി അധ�ാപക ത�ികക�

��ി��ത് സംബ�ി�് �േ�ാസ� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ��ി� അധ�ാപക

ത�ികക� സംബ�ി�് വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  �തിയതായി അധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം �േ�ാസ� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(എഫ്) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  അധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��ത് സ��ാേരാ േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറാ നട�� പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ  ;  എ�ി� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ജി) സ��ാ�  േകാേള�കളി�ം എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�ം അധ�ാപക ത�ികക�  ��ി��ത്

സംബ�ി� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി� �തിയ അ��ാപക ത�ികക�



1698. �ീ.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) സം�ാനെ� സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല മലയാളം വിഭാഗ�ി�

ഈ വ�ഷം എ� അ��ാപക ത�ികക� ��ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; അത് സംബ�ി��

നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ഡഡ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി� ഒ�പത് മണി�േറാ അതി� അധികേമാ

വ��് േലാഡ് ഉെ��ി� ത�ിക ��ി�ാെമ� സ��ാ� ഉ�രവ്, സ��ാ� ആ��സ് ആ�്

സയ�സ് േകാേള�കളി�ം ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�ിരമായി ബാധകമാ�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗവ�െമ�്, എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല ത�ിക നി��യം

1699. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) എ�ഡഡ് േകേള�കളി�  9  മണി��  അധ�ായന�ിന് ഒെര�ം എ� അ�പാത�ി�

അ��ാപക ത�ിക ക� അ�വദി�ി��േ�ാ� ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി� 16 മണി�റിന് ഒ�

ത�ിക വീതമാണ് അ�വദി�ി��െത� ൈവ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �.ജി.സി. മാനദ� �കാരം �വ��ി�വ�� ഗവ�െമ�്, എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� ത�ിക

നി��യ�ി�ം ഒേര നീതി അവലംബി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മലയാള ഭാഷാപഠന�ിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  മതിയായ സൗകര�ം

ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി�� ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല �തിയ േകാ�ക�

1700. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാനെ� ഗവ�െമ�് േകാേള�കളി�  ഈ അ��യന വ�ഷം �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി��േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ആ�ി�� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� ഏെത�ാം േകാ�കളാണ്

�തിയതായി അ�വദി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

തഴവ ഗവ�െമ�് േകാേളജ്

1701. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തഴവ ഗവ�െമ�് േകാേളജ് �ാപി��തിന് �ലം ഏെ���� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇേ�ാ�  േകാേളജ് �വ��ി�� �ല�് വിദ�ാ��ിക�  അ�ഭവി�� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത�  സൗകര��ദമായ �ലേ��് േകാേളജ് മാ�ി �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി

1702. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടി പന��ി െമേ�ാറിയ�  സ��ാ�  േകാേളജി�  എം.േകാം.  (െെഫനാ�സ്),

എം.എസ്.സി.  (ഫിസി�്),  എം.എ.  (ഇം�ീഷ്),  ബി.എസ്.സി.  (െകമി�ി)  എ�ീ േകാ�ക�

അ�വദി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�േമ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എം.േകാം.  (െെഫനാ�സ്)  േകാ�്  2019-20  അ��ായന വ�ഷ�ി�

ആരംഭി��തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േമാഡ� ഡി�ി േകാേളജിെ�റ �വ��നം

1703. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �സ പ�തി �കാരം വയനാട് ജി�യി� അ�വദി� േമാഡ� ഡി�ി േകാേളജിെ�റ �വ��നം

ഉട� ആരംഭി�ാ� കഴി�േമാ;

(ബി) �വ��നം ആരംഭി��തിേല�ായി ഇേ�ാ� നട�വ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� േകാ�കളാണ് ഈ േകാേളജി� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െചാ�ി സ��ാ� േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1704. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല െചാ�ി

സ��ാ�  േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് ഇ�വെര ഏെതാെ�

���ിക��് �ക വകയി��ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ���ിയായ�ം ���ിയാകാ��മായ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം ���ിയാകാ� ���ിക�  ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം

എ�ാെണ�ം ആയത് എ�് ���ീകരി�ാ� ആ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാധവകവി െമേ�ാറിയ� സ��ാ� േകാേളജ്



1705. �ീ.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) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല മാധവകവി െമേ�ാറിയ�  സ��ാ�  േകാേളജി�  �തിയ ബി�ദ

േകാ�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി� കി�ബി വഴി �തിയ െക�ിട സ��യം നി��ി��തി�� െട�� നടപടിക�

���ിയാേയാ;  നി��ാണം ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തി� നടപടി

1706. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ��ാലം അസം�ളി മ�ല�ി� നിലവി� ഒ� സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ം

�വ��ി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല �േ�ാ�കാവി�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

ആരംഭി��തിനാ�ളള �േ�ാസ� സ��ാരിന് എ�ാണ് ലഭി�ത്;  ��ത �േ�ാ�ലിേ��

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

നാദാ�രം ഗവ:േകാേളജിന് അ�വദി� കി�ബി ഫ�്

1707. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നാദാ�രം ഗവ:േകാേളജിന് കി�ബി വഴി അ�വദി� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം സംബ�ി� നിലവിെല

അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െട��� നടപടി എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ?

തലേ�രി െചാ�ി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� അടി�ാന വികസനം

1708. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തലേ�രി െചാ�ി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെ� അടി�ാന വികസന�ിന് കി�ബി �േഖന

നട�ിലാ�� ���ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� െട�ഡ� നടപടിക� ���ിയാേയാ; ഇെ��ി� ഇ��ം കാലതാമസ��ായതിെ�

കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�െട ���ീകരണ�ിന് ഇനി എെ��ാം നടപടിക� ആണ് ഉ�െത�ം ആയത്

എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ?



േകാടേ�രി ഗവെ��് േകാേളജ് േഹാ�� ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

1709. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) മലേയാര േമഖലയായതിനാൽ യാ�ാ സൗകര�ം �റ�തായ �ല�് �ിതി െച��

േകാടേ�രി ഗവെ��് േകാേളജി�  േഹാ��  സൗകര�ം ലഭ�മ�ാ� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ�� െക�ിടം ത�ാറായി�ം �വ��നം ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ സൗകര��ൾ ഒ��ി�ം ജീവന�ാെര നിയമി�ം ഈ വ�ഷം തെ� േഹാ��

�വ��നം ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ാ� സ��ാ� േകാേളജിെ� �ന��ാരണം

1710. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ളയ�ി�  തക�� ��ാ�  സ��ാ�  േകാേളജ് �ന��രി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �വ��നം അവസാനി�ി� ��ാ�  െ�ഷ��  ൈ�ബ�ണലിെ� െക�ിടം ��ത േകാേളജിെ�

�വ��ന�ിന് ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  നി�ം

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാേളജിനായി �തിയ െക�ിടം നി��ി��തി�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയത് ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��� സ��ാ� േകാേളജി� �തിയ ഡി�ി, പി.ജി േകാ�ക�

1711. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ക��� സ��ാ�  േകാേളജി�  �തിയ ഡി�ി,  പി.ജി.േകാ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േകാ�ക�  ;  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല വിദ�ാ��ി െകാഴി�്േപാ�്

1712. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  ബി�ദ േകാ�ക��് േച�� വിദ�ാ��ികളി�

എ�ിെലാ�് വിദ�ാ��ിക� �ി.സി വാ�ി േപാ��െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  പഠനാ�രീ�ം ഇ�ാ�തിനാലാണ് ഇ�കാരം ��ിക�  �ി.സി.  വാ�ി

േപാ��െത� ആേ�പം ശരിയാേണാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷ�ി�ം,  2017-18  വ�ഷ�ി�ം ��ത േകാേളജി�  �േവശനം േനടിയ

വിദ�ാ��ികളി�  എ�േപ�  പഠനം വഴി�് വ�് ഉേപ�ി�ക�ം,  �ി.സി.  വാ�ി േപാ�ക�ം

െച�െവ�് െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാ��ിക� േനരി�� മാനസിക പീഡനം

1713. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക� േനരി�� മാനസിക പീഡനം

സംബ�ി�് ര�ക��ാ��െട പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി�� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാേളജിെ� �വ��ന സമയം കഴി�ാ�  വിദ�ാ��ികെള �റ�ാ�ി േകാേളജ് �ര�ാ

ഉേദ�ാഗ�െര ഏ��ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഐ. എ�്.ആ�.ഡി. �് കീഴി�� േകാേള�കളി� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക�

1714. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഐ.  എ�്.ആ�.ഡി.  �് കീഴി�� േകാേള�കളി�  ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക�

ആരംഭിേ��തിെ�റ അനിവാര�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� ഐ. എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജി� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ് സയ�സ്, ക���� സയ�സ് എ�ീ വിഷയ�� സ�ിഡിയറിയായി പഠി�വ�െട ബി�ദം

1715. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മല�റം സ��ാ� േകാേളജ്, പി.�ി.എം. േകാേളജ് എ�ിവിട�ളിെല ബി.എസ്.സി. (െകമി�ി),

ബി.എസ്.സി.  (ഫിസി�്)  ബി�ദ േകാ�കളി� �ഡ് സയ�സ്,  ക����  സയ�സ് എ�ിവ

സ�ിഡിയറിയായി പഠി�വ�െട ബി�ദം എ�്.എസ്.എ.  ഫിസി�� സയ�സ് നിയമന�ിന്

പരിഗണി�ാ�ത് പരിഹരി��തിന് സ��ാരിന് ലഭി� പരാതിയിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടി സ�ീകരി�ി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് ഇൗ വിഷയ�ി�  എ�് തീ�മാനം



െെകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സിലിെ� �വ��ന��

1716. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സിലിെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കൗ�സിലി�  താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�ി�� പതി��് േപെര

�ിരെ���ിയ ക�ാബിന�് േനാ�ിെ� പക��ം സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ിരെ���ിയ ��ത ജീവന�ാ��് ഏത് െപ�ഷ�  പ�തിയാണ് ബാധകമാ�ക;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകരള േ��് ൈല�റി കൗ�സി�  ആല�ഴ,

െകാ�ം,  േകാ�യം ജി�കളി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�/ േ�ാ�ാ�ക�  എെ�ാെ�യാണ്

വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�

1717. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  ഏെത�ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാരിന് സമ��ി�ി��ത്; വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ാം നി�േ�ശ�� നട�ിലാ�വാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഡി�ി, പി. ജി. േകാ�ക�െട അ�ിഷ�ം പരീ�ക��മായി ഒ� ഏകീ�ത കല��

1718. �ീ.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) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ിക�  നട�� ഡി�ി,  പി.  ജി.  േകാ�ക�െട അ�ിഷ�ം

പരീ�ക��മായി ഒ� ഏകീ�ത കല�� �പെ���വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഏകീ�ത കല��  �പെ����തിന് എെ��ി�ം തട���  നിലവി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ?

പ�ിക് അ�ിനിേ�ഷ� േകാ�്

1719. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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



(എ) �തിയ കാലഘ��ിെല േകാ�ായ പ�ിക് അ�ിനിേ�ഷ�  േകാ�ിെ� �ാധാന�ം

ഗൗരവ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാനെ� ഏെതാെ� സ��ാ�  /  എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  ��ത

വിഷയ�ി� ബി�ദ - ബി�ദാന�ര േകാ�ക� നിലവി��്;

(സി) നയ�പീകരണം, ഭരണനി��ഹണം, പൗരേബാധം �ട�ിയ കാലിക വിഷയ�� ഉ�െ�ാ��

പ�ിക് അ�ിനിേ�ഷ� േകാ�് സം�ാനെ� വിവിധ സ��ാ� / എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�

പഠനവിഷയമാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��സ് േകാേള�കളി� മലയാളം, ചരി�ം �ട�ിയ േകാ�ക� �റ�വ��തായ �വണത

1720. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�, എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  ��തായി അ�വദി�� േകാ�കളി�

ആ��സ് വിഷയ�ളായ മലയാളം,  ചരി�ം �ട�ിയവ �റ�വ��തായ �വണത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� കാര��മമായ ഇടെപട�ക� നട�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�

1721. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െകായിലാ�ി എസ്.എ.ആ�.ബി.ടി.എം.  ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �തിയ േകാ�ക�

ആരംഭി�ാനായി ന�കിയ നിേവദന�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ി�േമ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി�ളളത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�തിന് േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ സ��ാ�, എ�ഡഡ്

േകാേള�കളി�  ��തായി അ�വദി� േകാ�ക�െട വിവരം േകാേളജിെ� േപര്,  േകാ�് എ�ീ

�മ�ി� പ�ികെ���ി ന�കാേമാ?

അ��കലാം െട�ി�� �ണിേവ�ി�ി

1722. �ീ.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) അ��കലാം െട�ി��  �ണിേവ�ി�ി�െട ആ�ാനം വിള�ി�ശാലയി�  നി��ി��ത്

സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� �ട��� നടപടിക� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?



എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്

1723. �ീ.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) സം�ാന�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  അ�ിഷ�  േനടി പഠനം പാതിവഴിയി�

ഉേപ�ി�� ��ിക�െട എ�ം വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2012-13 അ��ായന വ�ഷം �ത� എ� ��ിക� ഇ�കാരം പഠനം പാതി വഴിയി� ഉേപ�ി�

എ�് െവളിെ���േമാ?

മേ�രി േപാളിെട�ി�ി� �ാഫ് നിയമനം

1724. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) മേ�രി േപാളിെട�ി�ി�  എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.  മാനദ��കാര�� �ാഫിെന നിയമി�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാളിെട�ി�ിേനാെടാ�ം ആരംഭി� മ�് േപാളിെട�ി�കളി�  �ിരം �ാഫിെന

നിയമി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രി േപാളിെട�ി�ിെ� �ാഫ് നിയമന�മായി ബ�െ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

L3/278/2017/HED എ� ന�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �ാഫ് നിയമന�മായി ബ�െ��് നിലവി� ഏെത�ാം ഫയ�കളാ��ത്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് മേ�രി േപാളിെട�ി�ി� �ിരം നിയമനം എ�േ��് നട�ാ�

കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

ന�വി� ഗവ. േപാളി െട�ി�ിെ� �വ��നം

1725. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക��  ജി�യിെല തളി�റ�് താ��ി�  ന�വി�  സ��ാ�  േപാളിെട�ി�ിെ� �വ��നം

2019-20 അ��ായന വ�ഷം ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േപാളിെട�ി�ിന് എ.  ഐ.  സി.  ടി.  ഇ.  അംഗീകാരം ലഭി��തിന് െട�ി��  െെഹ�ളിെ�

േപരി�� 7.52 ഏ�� �മിയി� നി�ം 5 ഏ�� �മി േപാളിെട�ി�ിന് െെകമാറാ� സ��ാ�

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�, ആയതി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;



(ഡി) േപാളിെട�ി�് �വ��നം ആരംഭി�വാനാവശ�മായ അ�ബ� സൗകര��� ഏ�െ���വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ��� വനിത േപാളിെട�ിക്

1726. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

സം�ാനെ� ഏക വനിത റസിഡ�ഷ��  േപാളിെട�ിക് ആയ പ���  വനിത

േപാളിെട�ികി�  കാലഘ�ിന��തമായ ആ�നിക േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െവ��ിറ സ��ാ� േപാളിെട�ിക്

1727. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െവ��ിറ സ��ാ� േപാളിെട�ിക് േകാേളജ് അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, േഹാ��ക� എ�ിവ�െട

നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഓേരാ െക�ിട നി��ാണ�ം ഏെതാെ�

�ീ�കളി� ഉ�െ���ിയിരി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട നി��ി�� േഹാ��  െക�ിട�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ; നി��ാണം തട�െ�ടാ� ഉ�ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നബാ�ഡിെ�റ വാ�ാ കാലാവധി തീ�� സാഹചര��ി�  െക�ിടം ���ിയാ�ിയ വകയി�

കരാ�കാരന് ന�കാ�� �ക ന��വാ�ം െക�ിട�ിെ�റ നി��ാണം ���ിയാ�ാ�ം

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സയ�സ് സി�ി േ�ാജ�ിെല െക�ിട��െട നി��ാണം സംബ�ി�്

1728. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� കീഴി�� േകാ�യം സയ�സ് സി�ി

േ�ാജ�ി� ഏെത�ാം െക�ിട�ളാണ് നി��ാണ�ി��ത്;  ഓേരാ െക�ിട�ിെ��ം െട��

�ക, എ�ിെമ�് തീയതി, ഏെതാെ� �ാപന���ാണ് കരാ� ന�കിയത് ഇവ�െട ഇനം

തിരി�� മ�പടി ന��േമാ;.

(ബി) ഓേരാ െക�ിട�ിെ��ം നി��ാണ കരാ�ം ക�സ���സി�ം ഏത് �ാപന�ിനാണ്

ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�കാരന് ഗ��ളായി �ക അ�വദി� ന�കിയത് പി.ഡ�ള�.ഡി.  മാ�വ�

അ�സരി�ാേണാെയ�റിയി�േമാ;

(ഡി) െച�് െമഷ�െമ�് എ��ാെത കരാ�കാരന് ഗ��ളായി �ക ന���തിന് അ�മതി



ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉേദ�ാഗ��െട േപര് വിവരം െവളിെ���േമാ?

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ായം

1729. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി� സ�വീസ് �� �കാരം ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�

�ായം എ� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  �ായം വ��ി�ി�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതി�� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ആയവന െട�ി�� �ളിന് �ലം

1730. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �വാ��ഴ ആയവന െട�ി�� �ളിന് �ലം എ���മായി ബ�െ�� വിഷയ�ി� ഉ�ായ

പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി

എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ല പരിമിതി�ലം ��ി���ഭവി�� നിലവിെല �ല� നി�ം ആയവനയി�  തെ�

സൗകര��ദമായ മെ�ാ� �ലം കെ��ി �� മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ി�റം െട�ി�� ൈഹ�ളിന് �തിയ െക�ിടം

1731. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ��ി�റം െട�ി�� ൈഹ�ളിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ണെമ� നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െട�ി�� ൈഹ�� ���് സമ��ി� എ�ിേമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട ഓഫീസി�  നിലവി�� ഫയലിെ�

ഇേ�ാഴെ� അവ� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷെ� �ാ�  ഫ�ി�  ഉ�െ���ി െക�ിടം നി��ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

െജയി� �ണിേവ�ി�ി�് െകാ�ിയി� ഓഫ് ക�ാംപസ്



1732. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബാം�� ആ�ാനമാ�ി �വ��ി�� െജയി� �ണിേവ�ി�ി�് െകാ�ിയി� ഓഫ് ക�ാംപസ്

�ട��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ��ത ക�ാംപസ് �വ��നം

�ട�ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� വിദ�ാഭ�ാസനയ�ി�ം നിലവി�� �.ജി.സി. ച����ം വിേധയമായി�ാേണാ

ഈ ഓഫ് ക�ാംപസ് അ�വദി�െത�ം ഇത് സം�ാന�് അ�വദി�തി�െട എ�് േന�മാണ്

ഉ�ായെത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െജയി�  �ണിേവ�ി�ി�െട െകാ�ിയിെല ഓഫ് ക�ാംപസിെ� നട�ി�ി�  ഷാഡ് െവ�  �ാം

എ�റിയെ�� മ�ഷ��ട�് േകസി�  �തികളായവ�  ഉ�െ��ി�െ�� ആേരാപണം

പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

സ��കലാശാലക� മികവിെ� േക���

1733. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െജയിംസ് മാത�

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

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിന് ഈ സ��ാ�

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളിെല ഇ��  �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�െട �വ��ന��  ��ത�

കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളിെല വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി� േജാലി െച��വ�െട േസവനം സം�ാനെ�

സ��കലാശാലകളിെല വിവിധ അ�ാദമിക് �വ��ന���് �േയാജനെ����തി��

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) സ��കലാശാലകളി�  സിലബസ് പരി�രണ�ി�� നടപടിക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാല ഭരണ ഭാഷാവ��്

1734. �ീ.െ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) േകരള സ��കലാശാലയി� ഭരണ ഭാഷാവ��് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാല നിയമ�� മലയാള�ി� പരിഭാഷെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േകരള സ��കലാശാലയി� േസവന അവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര�ം



നട�ിലാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലാ കാ�സി� വ�ഷ�ളായി �ട�� വിദ�ാ��ികൾ

1735. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാലയിെല വിവിധ വ��കളി� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�കളി� േച�ക�ം

അത് ���ിയാ�ാെത �ട� വ�ഷ�ളി� മ�് േകാ�കളിേല�് മാറി വ�ഷ�ളായി കാ�സി�

തെ� �ട�� വിദ�ാ��ിക�േ�ാ ;

(ബി) ഒ� േകാ�് ���ിയാ�ാ�വെര മ�് േകാ�കളി�  �ടരാ�  അ�വദി��ത് ��തായി

അേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക��് ��ത േകാ�ി� �േവശനം ലഭി��തിന് തട�മാ��ിേ�;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� �ന:പരിേശാധന നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �ണിേവ�ി�ി �ീേ��് ഓ�ഗൈനേസഷെ� ഭാരവാഹിക�െ�തിെര അ�ട� നടപടി

1736. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാലറി ചല�മായി ബ�െ��് േകരള സ��കലാശാലയിെല അ��ാപക സംഘടനയായ േകരള

�ണിേവ�ി�ി �ീേ��് ഓ�ഗൈനേസഷെ� ഭാരവാഹിക�െ�തിെര അ�ട� നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് കാരണ�ാലാണ് ഈ നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ��ത സംഘടന �റ�ിറ�ിയ േനാ�ീസിേലാ,  ല�േലഖയിേലാ അപകീ��ികരമായ

എെ��ി�ം പരാമ�ശ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സംഘടനാ ഭാരവാഹിക��് ന�കിയ െമേ�ാ�് മ�പടി െകാ��വാനായി അവ� ആവശ�െ��

േരഖക� അവ��് ന�കാെത സ�ാഭാവിക നീതി നിേഷധി�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(ഡി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് േകരള സ��കലാശാലയിെല േവദാ� പഠന േക��ിെ� ഭരണ �മതല�ം

സംവിധാന�ം മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) തിരെ���് െപ�മാ� ച�ം നിലനി�െ�യാേണാ ��ത തീ�മാനം എ��ത്; എ�ി� അതിന്

ചീഫ് ഇല�� ഓഫീസ�െട അ�മതി േതടിയി�േ�ാ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല അ��ാപക സംഘടനെ�തിെര അ�ട� നടപടി

1737. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാല അ��ാപക സംഘടനയായ േകരള �ണിേവ�ിററി ടീേ��സ്

ഓ�ഗൈനേസഷന് എതിെര അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ത് ��ത സംഘടന സാലറി

ചല�ിെനതിെര �സി�ീകരി� �റ� ക�ി� �ഖ�മ�ി�ം ൈവസ് ചാ�സില��ം എതിെര

സഭ�ത�െട സീമ ലംഘി�� പദ�േയാഗ�� നട�ിയ� �ലമായി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ക�ിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ്

1738. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാലയിെല ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് െസ�ി�  നിലവി�  എ�

അംഗ�ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണ�  അസ�്െമ�് ആ�് അ�ഡിേ�ഷ�  കൗ�സിലിെ� ഇ�സംബ�ി�

നി�േ�ശ�കാരം എ� അംഗ�െള ഉ�െ���ാ��താണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി ��ത�  അംഗ�െള ഉ�െ���ാ��ായ

സാഹചര�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല വി�രവിദ�ാഭ�ാസം

1739. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാല�െട വി�രവിദ�ാഭ�ാസ പഠനേക��ി�  വിവിധ േകാ�ക��് േച��

വിദ�ാ��ിക��് സിലബസിന് അ�സരി�� േനാ�ക�ം മ�് നി�േ�ശ��ം ലഭി��തിന്

കാലതാമസ��ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) പരീ� നട��തിന് േകവലം ദിവസ���് ��്മാ�ം ഇ�ര�ി� േനാ�ക� ലഭി����ലം

വിദ�ാ��ിക���ാ�� ��ി�െ�ാഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട ബി�ദ �ല�നി��യം

1740. �ീ.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) േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട ബി�ദ വിദ�ാ��ിക�െട ര�ാം െസമ��  പരീ�ാ ഫലം ഇം�ീഷ്

പരീ��െട �ല�നി��യം ���ിയാ�ാെതയാണ് �സി�ീകരി�െത� വാ��

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികെള�ം ര�ിതാ�െള�ം വിഷമെ���� ഇ�രം സംഭവ��

ആവ��ി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(സി) ഈ സാഹചര�ം ��ി�വ�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഓ�� �ണിേവ�ി�ി �ാപി�ാ� നടപടി



1741. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : 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�� �ണിേവ�ി�ി �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നിേയാഗി� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡി��സ് എഡ�േ�ഷ�  സി��ി�  പഠി�� വിദ�ാ��ികെള ഓ��  �ണിേവ�ി�ി�െട

ഭാഗമാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

േ��് അ��്െമ�്& അെ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സി�

1742. �ീ.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) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം �വ��നം വിലയി��ി േ�ഡ്

ന���തിന് േ��് അ��്െമ�്& അെ�ഡിേ�ഷ� കൗ�സി� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��ന�ിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാനായി മാ�ിവ�ിരി��ത്;

(സി) നിലവി� േദശീയതല�ി� NAAC, NIRF റാ�ിംഗ് നിലവി��േ�ാ� സം�ാനതല�ി� ഒ�

അ��്െമ�് ഏജ�സി�െട ആവശ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�

അംഗ�ളാ��വ�െട േയാഗ�ത, ���ി പരിചയം എ�ിവ നി�യി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ

വ��മാ�േമാ?

കൗ�സി� ഓഫ് സയ�ിഫിക് ആ�് ഇ��ിയ� റിസ��് എ���സ് പരീ�

1743. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �.ജി.സി.  നട�� കൗ�സി� ഓഫ് സയ�ിഫിക് ആ�് ഇ��ിയ� റിസ��് എ���സ്

പരീ��് സം�ാന�് ഏെത�ാം െസ��കളാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരീ� എ���വരി�  �രിപ��ം മലബാ�  േമഖലയി�  നി�ാെണ�ി�ം മലബാറി�  ഈ

പരീ��് െസ�� അ�വദി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� മലബാ� േമഖലയി� െസ�� അ�വദി�ി��തിന് േക��ി� സ���ം െച��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനപരീ�യി� െനഗ�ീവ് മാ��് ഒഴിവാ�� നടപടി

1744. �ീ.െ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) എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനപരീ��് െനഗ�ീവ് മാ��് സ�ദായം േവെ��് വ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �േവശന പരീ�യി� ഓേരാ വിഷയ�ി�ം മിനിമം േവ� 10 മാ��് േപാ�ം േനടാ� ആകാ�

വിദ�ാ��ികെള അവ�െട അഭി�ചി�് അ�സരി�് പഠി�വാ� അ�വദി�കയാണ് േവ�ത്

എ� േകരള െെഹേ�ാടതി�െട നിരീ�ണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െമരി�് മാനദ�ം ���മാ�ം കാ�ി� പറ�ി ഉയ�� ഫീസ് മാ�ം ല��മി�് െ�ാഫഷണ�

േകാ�കളി� �േവശനം �ട��ാ� വിദ�ാഭ�ാസം ക�വടം ആ�െമ�് െെഹേ�ാടതി പരാമ�ശം

നട�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത പരാമ�ശ�ിെ� െവളി��ി�

െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�െട െമരി�് മാനദ��ി�  ഇളവ് െകാ�വ�വാ�ളള �മം

ഉേപ�ി�േമാ?

അസാപ് പരിശീലന പ�തി

1745. �ീ.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) അസാപ് പരിശീലന പ�തിയി� �റിസം േഹാ�ി�ാലി�ി എ�ീ േമഖലയി� െ�യിനിംഗ് സ��ീസ്

െ�ാൈവേഡ�് (�ി.എസ്.പി) ആെരാെ�യാണ്; ഇവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ഓേരാ����ം ന�കിയ േകാ�ക�െട എ��ം കരാ� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േമഖലയിെല െ�യിനിംഗ് സ��ീസ് െ�ാൈവേഡ�ിേന�ാ�  സ�കാര�േമഖലയിെല

�ി.എസ്.പി.ക��് ��ത� േകാ�ക� ന���തായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  േമഖലയിെല �ി.എസ്.പി.ക��് സ�കാര�േമഖലയിേലതിെനേ�ാെല േകാ�ക�

ന�കാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

അസാപിെ� �വ��ന��

1746. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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�ാസവ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� അസാപിെ� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�യം,  ഇ��ി,  പ�നതി�,  ആല�ഴ എ�ീ

ജി�കളി�  അസാപിെ� േന�ത��ി�  നട�ിലാ�ിയ ���ിക�ം േ�ാ�ാ�ക�ം

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അസാപിെല ജീവന�ാ��ായി േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തി  (എ�.പി.എസ്)  നട�ിലാ�വാ�

മ�ിസഭാ തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത മ�ിസഭാ തീ�മാന�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



അമരവിളയിെല �ി� പാ��് നിർ�ാണം

1747. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െന�ാ�ി�കരയിെല അമരവിളയി�  ആരംഭി�വാൻ േപാ�� �ി�പാ��ിെ�  (അസാപ്

)നി��ാണ���ി ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�� ���ീകരിേ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി� ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട��േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ി� പാ��ിെ� നി��ാണ ���ിക� എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��ിെല ജീവന�ാ�

1748. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �പീ�തമായ ന�നപ� േ�മ വ��ി�  ആ സ��ാ�  എ�

ജീവന�ാെര നിയമി�; അതി� എ�േപെര അ�ാല�് േജാലിയി� �ിരെ���ി;

(ബി) ഈ സ��ാ� ��ത വ��ി� ആെരയ�ി�ം നിയമി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപെര, ഏെത�ാം

ത�ികകളി�; അതി� എ� േപെര ഈ സ��ാ� േജാലിയി� �ിരെ���ി;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നിയമി�ക�ം ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ി�ം

ത�ികയി�  �ിരെ���ക�ം െച�തതായി�് ആെര�ി�ം ഉേ�ാ;  എ�ി�  എ�േപ�,

ഏെതാെ� ത�ികകളി� എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം ഈ വ��ി�  ആെരെയ�ി�ം നിയമി�ാേനാ നിലവി�  േജാലി േനാ�ി വ��

ആെരെയ�ി�ം േജാലിയി�  �ിരെ���ാേനാ ഉേ�ശ��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദമായ കണ�്

ത�ിക സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  േജാലി േനാ�ിവ��വരി�  ആെരെയ�ി�ം �ിരെ���ാ�  ഉേ�ശി�് ഏെത�ി�ം

ഫയ� സർ�ാരിേല�് വ��് നീ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� ഫയ�/തീയതി/ന�� സഹിതം

വ��മാ�േമാ; ഈ ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ?

ന�നപ� േ�മ പ�തിക�

1749. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എം. നൗഷാദ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ഈ സ��ാ�  ന�നപ� ജനവിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ �തന പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ��െട സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�മായ ഉ�മന�ിനായി നട�ാ�ി വ��

േക�ാവി�ത പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� വിധവക��് വീട് നി��ി�് ന���തിനായി ഇ�ി�ി ബാവ ഭവന

നി��ാണ പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗ�ി�െ�� �വജന���ായി �തിയ െതാഴി�  പരിശീലന േക���

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ� േ�മ�ിനായി പ�തിക�

1750. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ�ിനായി നിലവി�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിവ��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി എെ��ാം േ�ാള�ഷി�ക�  ന�ി

വ���് എ�് വ��മാ�ാേമാ; നാളി�വെര ഈ ഇന�ി� െചലവഴി� �ക വ�ഷം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� േ�മവ��്, ന�നപ� േ�മ േകാ��േറഷ� എ�ിവ വഴി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ാ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷ�  എെ��ാം വാ�കളാണ് ന�ി വ��ത്;

ആയതി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ�േ�മ പ�തിക�

1751. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യി�  ന�നപ�േ�മ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മവ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

1752. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സം�ാന�് ന�നപ�േ�മവ��് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�യം,പ�നംതി�,ഇ��ി,ആല�ഴ ജി�കളി�

നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ�പേറഷനിെല തിരിമറി

1753. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ�പേറഷനിെല മാേനജിംഗ്

ഡയറ�റായി�� �ീ.�ഹ�ദ് ഹനീഫ െപരി�ീരി സ��ം േപരി�  േകാ�പേറഷനി�  നി�്

അനധി�തമായി വാ� തരെ���ിയത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഏെത�ി�ം ശിപാർശ ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േ��് ൈമേനാറി�ി െഡവല�െമ�് ഫിനാ�സ് േകാ��േറഷ�

1754. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള േ��് ൈമേനാറി�ി െഡവല�െമ�് ഫിനാ�സ് േകാ��േറഷ�  �പീ�തമായത് �ത�

കഴി� സ��ാരിെ� കാലം വെര ഈ �ാപന�ി�  നിയമി�െ��വ�  എ�;  ഏെതാെ�

ത�ികകളി�; അ�െന നിയമി�െ�� എ� േപ�  കഴി� സ��ാരിെ� കാലാവധി

അവസാനി�ം ��് േജാലിയി� �ിരെ��; ഏേതത് ത�ികകളി�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ �ാപന�ി�  നിയമി�െ��ക�ം എ�ാ�  ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് േജാലിയി�  �ിരെ���ി ന��ക�ം െച�തായ എ� േപ�  ഉ�്;

ഏെത�ാം ത�ികകളി� എ� േപ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നിയമി�െ��ക�ം ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�ം േജാലിയി�

�ട��് വ���മായവെര �ിരെ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �കാരം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നിയമി�െ�� ആെര�ി�ം

നിലവി�  േജാലിയി�  �ട��േ�ാ;  എ�ി�  എ� േപ�; ഏേതത് ത�ികകളി�; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഇ) ഈ �ാപന�ി�  യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത േജാലിയി�  �േവശി�ി�വെര

�ിരെ����തിന് ഉ� നീ�ം നീതി��മെ��ി�  ��ത നീ�ം ഉേപ�ി�ാ�

ത�ാറാ�േമാ;  നിയമി�െ��് നിലവി�  േജാലി േനാ�ി വ��വരി�  എ� േപെര ഇനി�ം

�ിരെ���ാ� ഉേ�ശി��; വിശദമായ കണ�് ന��േമാ?



സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷെ� ജനറ� മാേനജ� ത�ിക

1755. �ീ.േറാജി എം. േ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 ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷെ� ജനറ�  മാേനജ�  ത�ികയിേല�്

അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ� �കാരം എ� േപ�  ജനറ�  മാേനജ�  ത�ികയിേല�് അേപ� ന�കി;

ഓേരാ���െട�ം േയാഗ�ത വിശദമാ�േമാ;

(സി) തിര െ���് െപ�മാ���ം നിലനി�െ� അഭി�ഖം നട��തിനായി ��ത

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ക�യ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അതി�� സാഹചര�െമ�ായി�� എ�റിയി�ാേമാ?

ന�നപ� വികസന ധനകാര�േകാ��േറഷനിെല നിയമന�ിനാ�� അഭി�ഖം

1756. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) തിരെ���് െപ�മാ� ച�ം നിലനി�െ� സം�ാന ന�നപ� വികസന

ധനകാര�േകാ��േറഷനി�  2019  േമയ്  9  ന് നി�യി�ി�� ജനറ�  മാേനജ�

ത�ികയിേല�� അഭി�ഖം മാ�ി വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അഭി�ഖം മാ�ിവ� വിവരം ഉേദ�ാഗാ��ികെള ക�ി�െട അറിയി�ത് േകാ��േറഷ�

െചയ�മാനായി�േ�ാ;

(സി) എ�ിക��ീവ് അധികാരമി�ാ� െചയ�മാ�  ഇ�ര�ി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ക�യ�ത്

�മ�കാരമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷൻ �ൻ എം.ഡി.െ�തിെര�� അേന�ഷണ റിേ�ാ��്

1757. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷനി� മാേനജിംഗ് ഡയറ�റായി��

�ീ.  �ഹ�ദ് ഹനീഫ െപരി�ീരിെ�തിെര ഏെത�ി�ം അേന�ഷണ റിേ�ാ��് സ��ാരിന്

��ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  വിജില�സ്അേന�ഷണ�ിന് ശിപാർശ�േ�ാ;  ആയത് �കാരം

വിജില�സ് അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �ീ.  �ഹ�ദ് ഹനീഫ െപരി�ീരി അനധി�തമായി �ാ�് വാടകയിന�ി�  �ക

ൈക��ിയതാ�� റിേ�ാ��ിെല പരാമർശ�ിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



േറാഡ് ഗതാഗത േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ����ം െവ�വിളിക�ം

1758. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.െക. ശശി

,, സജി െചറിയാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് ഗതാഗത േമഖല അഭി�ഖീകരി�� ����ം െവ�വിളിക�ം

എെ��ാമാെണ�ം അവ പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഗതാഗത ബാ�ല�ം േനരി��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഗതാഗത പ�ാ�ലേമഖല�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിന് െപാ�മരാമ�് വ��്,

െറയി�േവ,  ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത അേതാറി�ി,  വിമാന�ാവള��  �ട�ിയവ�െട

ഏേകാപനം ആവശ�മായതിനാ� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന രജിേ�ഷ�കൾ�് ഉ�ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി�വാ� നടപടി

1759. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) വാഹന രജിേ�ഷ�  നടപടി�മ��  േവഗ�ിലാ��തിനായി ത�ാറാ�ിയ പരിവാഹ�

േസാ�് െവയ�  നിലവി�  വ�േശഷം രജിേ�ഷ�ക��് അസാധാരണമായ കാലതാമസം

ഉ�ാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി��ായി�� വ�വ�കളി�  നി�ം വ�ത��മായി ഇേ�ാ�  താ�ാലിക രജിേ�ഷ�ം

�ിരം രജിേ�ഷ�ം ഒേര �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസി� തെ� െച�ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ിയ വ�വ�ക�  കാരണം വാഹന രജിേ�ഷന് ഡീല�മാ�ം വാഹന ഉപേഭാ�ാ��ം

അ�ഭവി�� ��ി��ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�ർ സം�ാന യാ�ാ�രിതം പരിഹരി��തിന് നടപടി



1760. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളിേല�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�ക� സ�ീകരി�� നീതിരഹിതമായ

നിലപാടി� യാ��ാ���ാ�� �രിതം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളിേല�� യാ�ാ�രിതം പരിഹരി��തിന് ��ത� ബ�ക� വാടകെ���്

സ��ീസ് നട�െമ� സ��ാ� �ഖ�ാപനം �േയാഗ�ി� വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ർ സം�ാന യാ�ാ��ം

1761. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ക�ട ബസ് സ��ീസിെല ജീവന�ാ� ഒ� യാ��ാരെന മ��ി��മായി ബ�െ��് ഉളവായി��

യാ�ാ��ം പരിഹരി�വാ�  െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  നട�ിയ ഇടെപട�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത ബസ് സ��ീ�ക�െട നിയ�ണം

1762. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് വ�വ�യി� സ��ീസ് നട��തിന് അ�മതി േനടിെയ��� സ�കാര�

ബ�ക� േ�ജ് ക�ാേരജ് സ�ദായ�ി� സ��ീസ് നട�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േപാ�� െപാ�േമഖലാ�ാപന���് വ��� ന�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ബ�കളിൽ യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത ചാ�ജ് ഈടാ���ം അകാരണമായി

യാ��ാെര മ��ി���മായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം സ��ീ�കെള നിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നിയമനടപടി സ�ീകരി�ം; വിശദാംശം

ന��േമാ?

അ�� സം�ാന സ�കാര� ബ�ക�െട നിയമലംഘന��

1763. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ട ബസ് യാ��ാ��് മർ�നേമ� സംഭവ�ിെ� പ�ാ�ല�ി�  അംഗീ�ത ടി��്

��ിംഗ് േക��� (എ�.എ.പി.�ി.)�് �വ��ന മാനദ��� ���ി നി�യി�ി�േ�ാ;



വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട 500 മീ�� പരിധിയി� സ�കാര� േമഖല�് ��ിംഗ് കൗ��ം

വി�മേക���ം നിയമപരമായി അ�വദി��ത് സ�കാര� േലാബി �തെല��െമ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�െട ആശ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ആയത് പരിഹരി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�� സം�ാന സ�കാര� ബ�ക�െട നിയമലംഘന��െ�തിെര 2019 ഏ�ി� മാസ�ിന്

േശഷം എ� േക�ക�  രജി�ർെചയ് �;  പിഴ ഇന�ി�  എ� �ക ഈടാ�ിെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

�� വാഹന��െട �ര�

1764. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��  വാഹന��െട �ര� ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

�� വാഹന�ളിെല �ര�ാസംവിധാനം

1765. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) ��  വാഹന�ളിൽ �ര�ാസംവിധാനം ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �� ബ�കളി� ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ബ�കളി�  േവഗ��് ഘടി�ി��തി�ം ൈ�വ�മാ��് േബാധവ��രണം നട��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ബസ് ക�നികെള നിയ�ി��തിന് നടപടി

1766. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിയമം ലംഘി�ം നി�തി െവ�ി�ം ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക�  െെക�ട�ിയി��

ക�ട േപാ�ളള സ�കാര� ബസ് ക�നിക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) സ�കാര� സ��ീ�ക�  നട��വരി�  നി�ം യാ��ാ��് േനരിേട�ി വ�� �ഷണ�ം



പീഡന�ം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) യാ��ാെര അമിതമായി �ഷണം െച�� സ�കാര� ബസ് ക�നികെള നിയ�ി�െകാ�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��ത� ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് സംവിധാനം ഒ��േമാ;

വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

മലബാറിെല െപാ� ഗതാഗതസംവിധാനം

1767. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ� ഗതാഗതസംവിധാന��െട അപര�ാ�ത �ലം മലബാറിെല യാ��ാ�  അ�ഭവി��

�രിത�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക�െട �ഷണ�ി�നി�ം യാ��ാ��് സംര�ണം ന���തി�ം

അ��സം�ാന സ�കാര�ബസ് സ��ീ�ക�  നിയ�ി��തി�ം സത�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മലബാറി� െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ���വാ� ��ത� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ്

സ��ീ�ക� ആരംഭി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േ�ാബ� െപാസിഷനിംഗ് സി�ം

1768. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േ�ാബ�  െപാസിഷനിംഗ് സി�ം  (ജി.പി.എസ്.)  ഘടി�ി�ാ� ��  വാഹന���ം

ടാ�ിക��ം ഫി�്നസ് ന�കിെ�� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� ഉ�രവ് നട�ാ��തി�

സമയം ദീ�ഘി�ി�് ന��േമാ;

(ബി) സ��ാ�  നി�േ�ശി� ജി.പി.എസ്.,  െപാ�വിപണിയി�  ആവശ��ിന് ലഭ�മ�ാ�തിനാ�ം

ഘടി�ി�വ േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� ലി�് െച��ിെ�� വ�ാപക പരാതി��തിനാ�ം വാഹന

ഉടമ�െട സത���ാവന�െട അടി�ാന�ി�  ഫി�്നസ് അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) അധ�യന വ�ഷാരംഭമായതിനാ�  ഇത് സംബ�ി� നി�േ�ശം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���്

ന��വാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി.പി.എസ്.ഘടി�ി��തി�  നി�ം കാല�ഴ�ം െച� ടാ�ികെള ഒഴിവാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� വാഹന�ളി� ഔേദ�ാഗിക �� പതി�� നടപടി

1769. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സ�കാര� വാഹന�ളി�  ഔേദ�ാഗിക പദവിക�ം ��ക�ം േരഖെ���ി സ�രി��തിന്

ആ�െ��ാമാണ് അധികാരം ന�കിയി��െത�് വ��ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഡ�� ൈസന��ിെ� ചി��� ഉ�െ�െട�� സ��ാ� ��ക�ം വ��ക�െട ��ക�ം

സ�കാര�വാഹന�ളി�  അനധി�തമായി �ദ�ശി�ി�് വാഹനം ഉപേയാഗി�� �വണത

വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  അനധി�ത ��ക�  പതി�ി�് വാഹനം ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര ക�ശന

നിയമനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� ൈന�് ൈറേഡ�്

1770. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിയമം ലംഘി�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� അ��സം�ാന ബ�കെള പരിേശാധി�ാ�

ഗതാഗത വ��് �പം ന�കിയ ഓ�േറഷ�  ൈന�് ൈറേഡ�്-െ� പരിേശാധനയി�  എ�

ബ�കളി� നി�ം എ� �ക പിഴയിന�ി� ഈടാ�ിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പിടി�ടിയ ചില വാഹന�� പിഴ അട�ാ� വിസ�തി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ബ�ക�െട െപ�മി�് റ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��സം�ാന സ�കാര� ബ�ക��് േവഗ��ം ജി.പി  .എ�ം നി�ബ�മാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എ��തെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവയി�െട�� ചര�നീ�ം ക�ശനമായി തടയാ� ഗതാഗത വക�് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ബ�കളി�  അമിത നിര�് ഈടാ��ത് തടയാ�  എ�നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

അനധി�തമായി ഓ�� സ�കാര� ബ�ക�

1771. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ി��ി� വിവിധ നഗര�െള ബ�ി�ി�െകാ�് അനധി�തമായി ഓ�� സ�കാര�

ബ�കെള സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ�ൽ േമാേ�ാർ വാഹന വ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സ��ീസ് നട�� ബ�ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന���ാ�� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം



1772. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട �ര�ിത യാ� ഉറ�ാ��തി�േവ�ി എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട�ം

വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം �ാപി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ� �ഖ�ാപി� �ര�ാമി� ഈ വിദ�ാഭ�ാസ വ�ഷം നട�ിലാ�ാ� എെ��ാം

നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട വാഹന��െട കാര��മതാപരിേശാധന �ർ�ിയായി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വാഹന�ളി� ജി.പി.എസ്. ഘടി�ി�ാ� പ�തി

1773. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ തരം വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  ഘടി�ി�� പ�തിെയ�റി��

വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ണെമ�ാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ���െകാ�� �േയാജന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

അ��സം�ാന സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക�

1774. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് വ�വ�യി� അ��സം�ാന സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക�

യാ��ാരി�  നി�ം അമിത നിര�് ഇൗടാ��താ�ം അവേരാട് വളെര േമാശമായി

െപ�മാ��താ��� പരാതിക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�രം സ��ീ�ക�  നട��വെര നിയ�ി��തി�� സംവിധാനം

എെ�ാെ�യാണ്; അവ ഫല�ദമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സ��ീസ് നട��വ�െട ��ക അവസാനി�ി��തിന് ബംഗ�� ഉ�െ�െട��

അയ�സം�ാന നഗര�ളിേല�് സ��ീസ് നട��തിനായി മ��ി ആ�ി�  ബ�ക�

വാടക�് എ���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



അ��സം�ാന ബ�ക�െട നി�തി �ടി�ിക

1775. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന ബസ് ഓ�േറ��മാരി�  നി�ം നി�തി �ടി�ിക ഇന�ി�  വ��ക

പിരി�കി�വാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് സ��ാരിന് അ��ലമായ േകാടതി വിധി ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ േകാടതി വിധി

അ��ലമായി�ം �ടി�ിക പിരിെ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�തി �ടി�ിക അട�വാ� ആവശ�െ��് േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ബസ് ഉടമക��് േനാ�ീസ്

ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  കഴി� ഒ� മാസ�ി��ി�  എ� �ക

പിരിെ���വാ� സാധി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

അ��സം�ാന സ�കാര� ബ�് സ��ീ�ക�

1776. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

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

ന��േമാ:

(എ) അനധിക ൃത അ��സം�ാന സ�കാര� ബ�് സ��ീ�കെള നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ നിയമലംഘന�ൾ ക�പിടി�െ��തിെന�ട��് ഇവരി� നി�് പിഴ �മ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം സ��ീ�കളി�  നി�ം  2015  �ത�� നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ാ�േ�ാ;  ഇവ

ഈടാ��തിന് എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ?

അ��സം�ാന സ�കാര� ബ�ക�െ�തിെര നടപടി

1777. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ��ാ�് കാേര�ജ് അ�മതി മാ��� അ��സം�ാന സ�കാര� ബ�ക�  ഗതാഗത

നിയമ��  ലംഘി�െകാ�് സം�ാന�് േ�ജ് കാേര�ജ് സ��ീസ് നട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ര�ി� പിടി�െ��� ബ�ക��് ഈടാ�� പിഴ�െട�ം ഇത് സംബ�ി�് എ���

േക�ക�െട�ം വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത വ��ിെ� പരിേശാധന�ം പിഴയീടാ��ം നട�േ�ാ�ം നിയമലംഘനം നി�ബാധം

�ട����ലം അ��സം�ാന യാ��ാ��് ��ത�  ടി��് ചാ��് ന�േക�ി വ��

സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഒ�ിേലെറ തവണ ഗതാഗത നിയമലംഘന�ിന് പിടി�െ��� ബ�ക�  സ��ാരിേല�്

ക�െക��തി�ം േവ�ി വ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ആവശ��ിനായി

ഉപേയാഗി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ബദ� സംവിധാനം ഒ��ാ�� കാലതാമസം പരിഹരി�് നിയമം ലംഘി�് ഓ�� ബ�കെള

നിര�ി� നി�് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1778. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ർ സം�ാന സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ടമക�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം

യാ��ാ�െട േമ�� ��ാവിളയാ��ി�ളള സാഹചര�ം െപാ�േമഖലയിെല ദീർഘ�ര

യാ�ാസൗകര��റവ് �ലം ഉളവായി��താെണ�് േബാധ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ർ സം�ാന സ��ീസ് നട�� ഇ�ര�ാെര നിയ�ി�ാ�  നിലവിെല നിയമം

പര�ാ�മെ��് ക���േ�ാ;

(സി) അെ��ി�  നിലവി�� നിയമ�കാരം ഇവെര നിയ�ി�ാ�  കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  സംവിധാന��  ഉപേയാഗെ���ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ മാ�ം

അ��സം�ാന സ��ീ�ക��് �ാ�മാ�ാ�  എ�െകാ�് ത�ാറാ��ിെ��്

വ��മാ�േമാ?

അ��സം�ാന സ�കാര�ബ�ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

1779. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മതി ഇ�ാെത അ��സം�ാന സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�ക�െ�തിെര

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

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി�െ��ം

എ� ബസ് ഉടമക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ�മതി ഇ�ാെത�ം െപ�മി�് ഇ�ാെത�ം സ��ീസ് നട�ിയ വകയി� പിഴ ഇന�ി� കഴി�

ഒ� വ�ഷ�ി��ി� എ� �ക ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?



വിദ�ാ��ിക�െട ക�സഷ�

1780. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ക�സഷ�  വിതരണ�മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട

18/07/2017  െല  67/393/2017  തീ�മാന�കാരം വിദ�ാ��ികളി�  നി�് അധിക

പണ�ിരിവ് നട��തിന് സ��ാ� അ�മതി ആവശ�മാേണാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; എ�ി�

അത് ലഭ�മാ�ാെത െപാ�ജന�ളി�  നി�് ക�സഷ�  വിതരണ ഇന�ി�  അധിക �ക

പിരിെ���ത് നീതി��മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  സം�ാനെ� �സ് � തലം വെര�� വിദ�ാ��ിക��് ന�കിയി��

യാ�ാസൗജന��ി� ഈ സ��ാ� മാ�ം വ��ിയി�ി� എ�് നിയമസഭെയ അറിയി�ി��തിന് 

വി��മായി അ�മതിയി�ാെത വ��ി�ി� �ക പിരിെ���െത�കാരമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിന് വി��മായി തല�ാനെ� സി�ി ഡിേ�ായി� 01-01-2018 �ത� 30-06-2018

വെര യാ� ക�സഷ�  കി��തി��  34  അേപ�കളിേ��  �റ് �പ�ം ചില

അവസര�ളി� ഇതിെ� അ�ിര�ിവെര�ം പിരിെ���ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇേത�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�െ��ി�  വിശദവിവരം ന��േമാ;  ഇെ��ി�

അേന�ഷി�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത  34  അേപ�കളിേ��  ഓേരാ�ി�ം എ� �ക വീതം പിരിെ���െവ�ം സ��ം

ഇ��കാരം ഇ�ര�ി�  സ��ാരിെന ധി�രി�് പിരിവ് നട�ിയതിന് ഉ�രവാദിയായ

ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�െയ�ം െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) അവ�െ�തിെര നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടി എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എേ��് ഏെത�ാം തല�ി�  എ�തിെ� വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

വ�ാജരജിേ�ഷ� േക�ക�മായി ബ�െ��് ഈടാ�ിയ �ക

1781. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം വാഹന��െട വ�ാജരജിേ�ഷ�  േക�ക�മായി

ബ�െ��് വാഹന ഉടമകളി� നി�ം എ� േകാടി �പ പിരിെ���ി��്;  േശഷി��െത�

�കയാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

േറാഡ് �ര�ാ ഫ�്

1782. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് തി�വന��രം

ജി�യി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി� നി�് ഏെത�ാം ���ികൾ�ാണ് �ക അ�വദി��െത�ം ഫ�്

അ�വദി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

നിയമം ലംഘി�് െകാ�് വാഹന�� ഓടി�� െെശലി

1783. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അമിതേവഗതയി�ം നിയമലംഘനം നട�ി�ം വാഹന�� ഓടി�� െെശലി വ��ി� വ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമലംഘനം നട�ി വാഹനേമാടി�തിന്  2019  വ�ഷ�ി�  എ� വാഹന���ാണ്

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� പിഴ �മ�ിയിരി��െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡപകടം �റ�ാ�ം നിര�കളിെല ���ത�ം തടയാ�മായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േദശീയ പാതകളിെല �ാ�് േ�ാ�ക�

1784. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� ഗതാഗത മ�ാലയം നി��ഷി�ി�� മാനദ��കാരം സം�ാനെ� േദശീയ

പാതകളി� എ� �ാ�് േ�ാ�കളാണ് കെ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം �ാ�് േ�ാ�ക�  ഒഴിവാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

��തല�റ ൈബ�ക� േറാഡി��ാ�� അപകട��

1785. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തല�റ ൈബ�ക� േറാഡി��ാ�� അപകട�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വാഹന��െട വി��ന സം�ാന�് നിേരാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സാധാരണ േമാേ�ാ�  ൈബ�ക�  �പമാ�ം വ��ി കാതട�ി�� ശ��ി�  േറാഡി�െട

പാ���ം ൈറഡിംഗിനിടയി�  െവടിെപാ�� ശ�ം �റെ��വി���ം ക�ശനമായി

നിയ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ ?



ബ�കളി� ൈ�വ� നിയ�ിതവാതി�കൾ �ാപി��

1786. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബ�ക�  ഉ�െ�െട�� െപാ�ഗതാഗത വാഹന���് ൈ�വ�  നിയ�ി��

വാതി�ക� �ാപി�ണെമ� നി�േ�ശം പാലി�െ���ിെ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശം പാലി�ാ�തിെ� ഫലമായി കഴി� പ�് വ�ഷ�ിനിടയി�  ബ�ിെ�

വാതിലി�െട വീണ് എ� േപ� മരണെ��െവ�ം എ�േപ��് പരി�പ�ി എ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  മരണെ��വ�െട ��ംബ���് ധനസഹായമായി ഗതാഗതവ��് എ� �ക

ന�കിെയ�ം പരി�പ�ിയവ��് എെ�ാെ� സഹായം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ബ�ക�െട ��ി�ം പി�ി��� �േവശനകവാട���് വാതി��ാളി�ം

േഡാ�െച��ം നി�ബ�മാ�ി ച�ം േഭദഗതി വ��ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�ാണ് ഉ�രവിറ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ഗതാഗതവ��് എെ�ാെ� നടപടിക�  നാളി�വെര

സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തി�� നടപടി

1787. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് വ��ി�വ�� േറാഡപകട��  �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട കടബാ��ത

1788. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട കടബാ��ത എ� േകാടി

�പ ആയി��;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാ� ഇന�ി�ം മ�ിന�ി�മായി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് എ� േകാടി �പ ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ടി��ിതര വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് വാ� ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ഇ) ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം ലഭി� �ക ഉപേയാഗി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എെ��ാം

���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയെത�ം ഓേരാ ���ി�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഡ��ി പാേ�� പരി�രി�� �ല��ായ �ാേയാഗിക ��ി��ക�ം ബസ് സ�വീ�ക� �റ�ത്

�ലം െപാ�ജന����ായ യാ�ാേ�ശ�ം പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സ�ിത ന�ം

1789. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവി�� സ�ിത ന�ം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വര�െചല�കൾ സ�ലിതമാ��തിനായി എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ിവ��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സാ��ിക �ിതി

1790. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടെമ��ാെത സ��ംവ�മാനം ഉപേയാഗി�് ജീവന�ാ��് ശ�ളം നൽ��തിന്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സാധി��േ�ാ;  എ�ി�  2019-�  ഏെതാെ� മാസ�ളിലാണ്

അ�കാരം ശ�ളം ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഇ�കാര�ളള സാ��ിക �ിതി ഉ�ായത് ഏത്

സാഹചര��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഇൗ വ�ഷം എെ��ി�ം ധനസഹായം

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െട വിേദശയാ�ക�

1791. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിമാസ ന�ം എ� േകാടി �പയാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� സി.എം.ഡി.െയ സഹായി�വാനായി ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�െര �േത�ക

ത�ികയി� നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇവ�െട �മതലക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��  നിര�രം വിേദശപര�ടനം നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�രം യാ�ക��ായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െചലവാ�ിയ



�ക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�രം വിേദശപര�ടന�ളി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ േന���  എെ��ാം;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ���ഫാ�് ബസ് സർ�ീ�കൾ

1792. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ���ഫാ�് ബസ് സർ�ീ�കൾ �നഃ�മീകരി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഫാ�് പാസ��  ബ�ക�  ര� ജി�യി�  ��ത�  �ര�ി�  ഓടി�� എ�്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ക���  ഇ�ാ� ബസ് സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ാ�

ആേലാചന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ�കാര�വ��രണം

1793. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന�ിെ� യാ�ാ ഉപാധിയായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇ�ഴി� ര�്

വ�ഷേ�ാളമായി ആയിരേ�ാളം ബ�കൾ ഓടി�ാെത�ം െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ�ം

ക���മാെര�ം ൈ�വ�മാെര�ം പിരി�വി���ലം സ��ീസ് നട�ാെത�ം ��ി��്

വ��ിവ�െവ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ �േമണ ഇ�ാതാ�� വിധ�ിൽ സ�കാര�വ��ിക�േ�ാ,

�ാപന��േ�ാ സ��ം ജീവന�ാ�െടേയാ അ�ാ�േതാ ആയ െസാൈസ�ിക�േ�ാ

ൈകമാ��തിന് ആേലാചന��തായ റിേ�ാ��ക� വ�താപരമാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഈ നീ�ം ഉേപ�ി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �റ� നിര�ി� ഇ�നം

1794. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ� ന��ി� െപാ�ഗതാഗത സ��ീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സൗജന� നി�തി

നിര�ിേലാ അെ��ി�  ഏ��ം �റ� നിര�ിേലാ ഡീസ�  ലഭ�മാ�ണെമ� ആവശ�ം

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാ�� ൈഹ�ീഡ് ഡീസലി�� നി�തിയി�  ഈ സാ��ിക

വ�ഷെമ�ി�ം ഇളവ് ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഇ�നം ന��� ഓയി�  ക�നിക�  ഏെതാെ�െയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഇ�നം വിതരണം നട�� ക�നി മാ���് വിലയി� നി�ം െചറിയ

േതാതി� വില �റ� ന�കിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കീഴി� േകാ��ാ�് ക�ാേര�ക�

1795. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കീഴി�  േകാ��ാ�് ക�ാേര�ക�  ആരംഭി�വാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ��ാ�് ക�ാേര�ക��് നിര�് നി�യി�വാ�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടബാ��ത

1796. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവിെല കടബാ��ത എ� േകാടി �പയാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷ കടബാ��തയി� എ� േകാടി �പ�െട ശരാശരി വർ�നവാണ് ഉ�ാ��ത്;

(സി) വിവിധ �ാപന���് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പലിശയിന�ി� മാ�ം �തിവ�ഷം നൽ��

ശരാശരി �ക എ�െയ�് �ാപനം തിരി�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) �തിദിനം എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� സ��ീസ് നട���്;

(ഇ) നിലവി� ക��റ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�െട എ�െമ�യാണ്; ഒ� ബ�ിന് എ�

ജീവന�ാ�  എ�താണ് സം�ാനെ� അ�പാതം;  ആയതിെ�റ േദശീയ അ�പാതം

എ�യാണ്;

(എഫ്) അ��സം�ാന സ��ീ�ക�െട കാര��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  കാ�� അലംഭാവം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഡീസ� ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�

1797. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡീസ�  ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�ാെത എ� െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി ബ�ക�  സ��ീസ്

നട���്; വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ഈ പ�തി വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ�രം ബ�ക�  ഉപേയാഗി��ത് ലാഭകരമാേണാ;  ഇ��ലം എെ��ാം േന��ളാണ്

ൈകവരി�വാൻ സാധി�ക; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സമാ�ര ബസ് സ��ീസ്

1798. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് സമാ�രമായി ബസ് സ��ീസ് നട�ി വ�� ഹയ� െസ��റി

വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗ�െന�റി�് വിവരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ��കളി�  ��ത വ��ി ഇ�രം പാരല�  സ��ീ�ക�

നട��െ�� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമാ�ര സ��ീസ് പിടി�ടിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഉേദ�ാഗ�െന സമാ�ര

സ��ീസ് നട�ി വ�യാ� ഭീഷണിെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാ�ര സ��ീസ് പിടി�ടാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് സ��ാ� അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) സമാ�ര സ��ീസ് നട�ി വ�യാ�െ�തിെര നടപടി�ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��  സ��ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ആഭ��ര വ��് ഉ�െ�െട�� സ��ാ� വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�� േനരിേ�ാ ബിനാമിയാേയാ

ഇ�രം നിയമവി�� �വ��നം നട��ിെ��് ഉറ�ാ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി ഗതാഗത

വ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഹ��ാലി� ഉ�ായ ന�ം

1799. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  ജ�വരിയി�  നട� ഹ��ാലി�  ഉ�ായ അ�മ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �്

ഉ�ായ ന�ം ഈടാ��ത് സംബ�ി�് സം�ാന േപാലീസ് േമധാവി�് ന�കിയ ക�മായി

ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നടപടിക� ഓേരാ�ം ഏെതാെ� തീയതികളിലാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1800. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  അ��സം�ാന ബസ് സർവീ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� അ��സം�ാന ബസ് സ��ീ�ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ൈവദ�തബ�ക�

1801. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈവദ�തബ�് വാടക�െ���് സ��ീസ് നട��േ�ാ ;

(ബി) നിലവി� എ� ൈവദ�തബ�കളാണ് സ��ീസ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബ�് സ��ീസ് ലാഭകരമാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തബ�ിെ� ആദ�െ� ദീ�ഘ�രയാ�യി� തെ� ചാ��് തീ��് വഴിയി� കിടേ��

അവ� ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം സംഭവ��  ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് എ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��� യാ� സൗജന�ം

1802. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  അ�വദി�ി�� യാ�ാ

സൗജന�ം ഉപേയാഗെ���ാനാവശ�മായ ബ�ക� നിലവിൽ ഇ�ാ� അവ�യാ��െത�

��തരമായ വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ� ഉറ�ാ�വാൻ ആവശ�മായ പാസ��  ബ�ക�

ലഭ�മാ���മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ���് ന�കിയി�� ക�ശന നി�േ�ശം അവ�

പാലി��െ��് ഉറ�ാ�വാൻ ആവശ�മായ ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി�  വിദ�ാ��ിക��ായി �തിയ യാ�ാഇള�കെളാ�ം

നട�ിലാ�ിയി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�ാ�ല�ിൽ കഴി� സർ�ാരിെ� അവസാന കാല�് നിലനി�ി�� സൗജന�

യാ�ാസൗകര��ൾ �ട�വാൻ �മി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.�.ആ�.ടി.സി. േലാേ�ാ� ബ�ക�

1803. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) യഥാസമയം അ����ണി നട�ാ��കാരണം െക.�.ആ�.ടി.സി.�െട  430  േലാേ�ാ�

ബ�ക� ക��റ�ാെണ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;



(ബി) മിക� വ�മാന��ാ�� ഈ സ��ീ�ക�  ഫല�ദമായി �േ�ാ�് െകാ�േപാ��തിന്

േകാ��േറഷെ� ��ി�� �യാസ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ����ണി െച� വകയി�  ന�കാ�� �ടി�ിക ന�കാനാവാ�ത് ബ�ക�

�റ�ിറ��തിന് തട�മാേണാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇവ�് �േത�ക സാ��ിക സഹായം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) അ����ണി�് െചല��റ� കരാ�  സംവിധാനം ഏ�െ���� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േസവനസമയം

1804. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് സമയം ���ിയത് കാരണം തല�ാന നഗരി ഉ�െ�െട�ളള

�ധാന പ�ണ�ളി� രാ�ി 9.00 മണി കഴി�ാ� ഓേ�ാറി��ം മ�് സ�കാര�വാഹന���ം

വ��ക ന�കി ജന��  യാ� െചേ��ി വ�� സാഹചര�ം സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� മാ�ം വ��ി അയ� സം�ാനമായ തമിഴ് നാ�ി�ം മ�ം ഉളളത് േപാെല രാവിെല

4.00  �ത�  രാ�ി  11.00  മണി വെരെയ�ി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് നട�ാ�

നി�േ�ശം ന�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല ശ�ള പരി�രണം

1805. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ശ�ള

പരി�രണ�ിനായി �ണിയ�ക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� തവണെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �ട�ച���് �േ�ാടിയായി �ണിയ�ക�  അവ�െട ഡിമാ�ക�  എ�തി ന�കിയി�േ�ാ;

�ധാനെ�� ഭരണ�തിപ� �ണിയ�ക� എ�തി ന�കിയ ഡിമാ�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓ�േറ�ിംഗ് �ാഫിേന�ാ�ം അധികരി� ശ�ള െ�യിൽ മിനി�ീരിയ�  �ാഫിന് നൽ��

കാല�ളായി �ടർ�് േപാ�� സംവിധാനം മാ�� വിഷയം ച��യിെല അജ�യി�

ഉൾെ����തിന് സ��ാ� ��കെ���േമാ; ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയം ച��യിെല അജ�യി�െ���ി നിലവി�  പരിഗണനയി��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ശ�ള�രാറി�, ഭാരി� േജാലി േനാ�� ഓ�േറ�ിംഗ് �ാ�ക��്

അ��ലമായി കാര��ൾ നട�ാ�ാ� ��കെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സൗജന� യാ�ാപാ�ക�

1806. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�  േജാലിയി�  �േവശി�� �റ�് ന��� ഡ��ി യാ�ാ

പാ�ക� ഏെത�ാം വിധ�ി�ം നിറ�ി���താെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െമ�� പാ�ക� ന���ത് ഏെതാെ� തലം �ത�� ജീവന�ാ��ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിരമി� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  ൈക���തിന് ന��� സൗജന� യാ�ാപാ�ി�

ജീവന�ാ��് ന��� രീതിയി�  നി�ം എെ��ി�ം മാ�ം ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട അവധി

1807. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ� ന��ിേലാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാ��് ര�ാം

ശനിയാ� അവധി ന����െകാ�് എ� േകാടി �പ ലാഭി�ാനാ���്;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത ദിവസം ഉ�െ�െട�� അനാവശ�ാവധിക�  എ��കള��തിെന�റി�്

ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) സാ��ിക പരാധീനത എ� കാരണം പറ�് ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒ�നവധി

ആ��ല���  നിർ�ലാ�േ�ാ�ം മിനി�ീരിയ�  �ാഫിന് അ�വദി�് ന��� ര�ാം

ശനിയാ� അവധി നിലനി�േ��ത് അനിവാര�മാെണ� നിലപാടി�  സ��ാ�  ഉറ�്

നി���േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ�െകാ�ാെണ�ം ഇെ��ി� �നഃരാേലാചന നട�േമാെയ�ം വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ദിവസേവതന േജാലി�ാ�

1808. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ക��ർമാ�ം ൈ�വ�മാ�ം ഒഴിെക�ളള എ� േപ�  നിലിവി�

ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി േനാ�ി വ��; ഇവ� ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിലാണ് േജാലി

േനാ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏത് നിയമന വ�വ� �കാരമാണ് ഇവ��് േജാലി ന�ിയെത�ം ഇവെര നിയമന�ിന്

െതരെ���േ�ാ� സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) പതി�ാ�് കാലം സർവീസ് കഴി� ഏണിംഗ് �ാ�കളായ ക���മാെര�ം ൈ�വ�മാെര�ം

നിയമനരീതി പി.എസ്.സി.  വഴി  (നിയമപരമായി)  അ�ാ�തിനാ�  േജാലിയി�  നി�്

പിരി�വി�ി�േ�ാ;



(ഡി) എ�ി�  ഇതര വിഭാഗ�ാരായവ�  ദിവസേവതന�ാരായി�ം േജാലിയി�  നിലനി���ത്

ഏെത�ി�ം നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(ഇ) ഇവെര �ട��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാരായി നിലനി���തിന് തെ�യാേണാ

സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�ം ഇ�ര�ാെര �ിരെ���ി ന���തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ എ�ം

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െപൻഷൻകാ�െട സൗജന� യാ�

1809. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� നിയമവ�വ� �കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ�ഹ�ിെ� വിവിധ

�റകളി��വ��് ��� ഡീല�് വെര�� പാസ�� വാഹന�ളി� സൗജന�യാ��് പാസ്

അ�വദി� ന���െ��ി�ം ഈ �ാപന�ിൽ നി�ം െപ�ഷ�  പ�ിയവ��് ഫാ�്

പാസ��  വെര�� വാഹന�ളി�  മാ�മാണ് പാസ് അ�വദി�ി��ത് എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ��േറഷനി�  നി�് െപ�ഷ�  പ�ിയവ��് ലഭി�� സൗജന�യാ��െ�ാ�ം അവ�െട

ജീവിതപ�ാളി മ�് സ��ാ�  സ��ീസ്/ഇതര സ��ാ�  െപ�ഷ�കെളാ�ം ൈക���

ആളെ��ി� ഒ�ം സൗജന�യാ� അ�വദി�േമാ;

(സി) സൗജന�യാ� ആവശ�െ��� ��രായ െപ�ഷ�കാ�െ�ാ�ം അവ�െട ജീവിതപ�ാളി�ം

ആയത് അ�വദി�കയാെണ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് �തിവ�ഷം എ�്അധികെ�ലവ്

വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� സൗജന� യാ�

1810. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി�  ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി�െ��വർ�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�കളി�

സൗജന� യാ��് പാ�് അ�വദി�ി��ത്;  എ� തരം പാ�കളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ഇതിനായി വിതരണം െച�ി��െത�ം അവ ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി��വ��് എ�

വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�കളിലാണ് ഇവ��് ഇ�ര�ി�� യാ�ാ

സൗജന�ം അ�വദി�ി��ത്;  ഇതി�  ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ാണ് �ർ�മാ�ം

സൗജന�യാ� അ�വദി�ി��ത്; അ�െന�� എ�േപ� ആെക ഉ�്;

(സി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ�� എ�േപ��് യാ�ാ നിര�ിൽ 100 % � താെഴ യാ�ാ നിര�ിൽ

കിഴിവ് അ�വദി�് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി�

എം.പി,എം.എൽ.എ.,എ�്എം.പി/എം.എൽ.എ.,െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ജീവന�ാ�/



െപൻഷേനഴ് സ് �ട�ിയവ� ഒഴിെക �ർ�മാ�ം സൗജന� യാ� അ�വദി�െ��വ��് ��ത

സൗജന�ം �ട��ത് �ന:രാേലാചി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി�

സൗജന�ം �ട��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െെല� ഡ��ി�ാ�െട വീ�ിലി ഓഫ്

1811. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ.ആർ.ടി.സി.യിൽ എ�ം പതിനാ�ം ഇ�പ�ിനാ�ം അതി�  ��ത�ം മണി��  വെര

േജാലി േനാ�� ക��ർമാർ�ം ൈ�വർമാർ�ം പലേ�ാ�ം വീ�ിലി ഓഫ്

നിേഷധി��െ��ി�ം ടി��് ആ�് ക�ാഷ് ഉ�െ�െട�� വിവിധ േജാലി േനാ��

ദിവസേവതന�ാരായ ജീവന�ാർ�് വീ�ിലി ഓഫ് �ത�മായി ന��� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഒേര സമയെെദ�ഘ��ിൽ േജാലിെച�� ഇ�വിഭാഗ�ി�െ��വരിൽ �യാസേമറിയ

െെല�  ഡ��ി െച��വ��് മാ�ം വീ�ിലി ഓഫ് നിേഷധി�� നിലപാട് തി��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ആേരാഗ� ���ളാ� �ത�മായി െെല�ഡ��ി െച�ാനാകാ�വ�

1812. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� വിവിധ ആേരാഗ� ���ളാ� മ�് ജീവന�ാെരേ�ാെല �ത�മായി

െെല�ഡ��ി െച�ാ� പ�ാ�വ��് ന�കാ�� �തിമാസ ശ�ളം േപാ�ം വ�ഷ�േളാളമായി

�ട�ംവ��� �വണത േകാ��േറഷ� സ�ീകരി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ാ��് ശ�ളം �ത�മായി ലഭ�മാ�ാ��െകാ�് ജീവി�ാ� ��ി���െ�� വ�ത

��ിയ പരിഗണന ന�കി പരിഹരി�േമാ;

(സി) േകാ��േറഷെ� സാ��ികനില െമ�െ��� �റ�് മാ�േമ ഇ�ര�ാ�െട �തിമാസ ശ�ളം

ന�കാനാ� എ� നിലപാട് ഏത് നിയമവ�വ��െട അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

എ�ി� ��ത വ�വ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ; �ടി�ിക�� �ക വിതരണം െച��തിന്

അടിയ�രനി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ആേരാഗ� ����െകാ�് �ത�മായി െെല�ഡ��ി െച�ാനാവാ� ക���മാ��ം

െെ�വ�മാ��ം അവരവ�െട അ�ഹതെ�� ശ�ളം മ�് ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിെനാ�േമാ

അെ��ി� അവ�െട ശ�ളം വിതരണം നട�ി ഒരാ��കേമാ വിതരണം നട�ാെത സാ��ിക

പരാധീനത�െട േപരി�  അന�മായി നീ�ിെ�ാ�േപാ��ത് ക�� െതാഴി�

അനീതിയാെണ�തിനാ� അതവസാനി�ി�ാൻ ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

ക���മാ��്െെ�വിംഗ് േയാഗ�ത നി�ബ�മാ�� നടപടി



1813. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ക���  നിയമന�ിന്  2002  �ം  2004  �ം പി.എസ്.സി.അേപ�

�ണി�േ�ാ�  ക��റായി നിയമി��തിന് െെ�വിംഗ് േയാഗ�ത

നി�ബ�മാെണ�ാവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ക��റായി നിയമനം ലഭി�് പതി�ാ�ക�  കഴി�േശഷം അവ��്ഡി.സി

(െെ�വ� കം ക���)േയാഗ�ത നി�ബ�മാ��ത് സ��ീസ് നിയമ��െട ലംഘനമാെണ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� നീതി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�ം പിരി�വിടെ�� ജീവന�ാ�

1814. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�

േജാലിയി��ായി�� താ��ാലികേമാ/  അ�ാ�വേരാ ആയ എ� ക���മാെര�ം

ൈ�വ�മാെര�ം പിരി�വി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര പിരി�വിടാേനാ പിരി�വി�വെര തിരിെ����തിേനാ ൈഹേ�ാടതി�െട

നി�േ�ശ��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ നി�േ�ശ�കാരം എ� േപെര പിരി�വി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാടതി നി�േ�ശം അ�ാെത പിരി�വി�വരി� ആെക എ� േപെര തിരിെ���ി�െ��ം അവർ

ആെരാെ�യാെണ�ം ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�െ��വരാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തിരിെ��� എ� േപ��് ആവശ�ാ�സരണം േജാലി ലഭ�മാ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �്

സാധി��െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വ� ത�ിക

1815. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  താ��ാലിക ൈ�വ�മാെര നിയമി�േ�ാ�  അവെര  179

ദിവസ�ി� ��ത� സ��ീസി� �ട�വാ� അ�വദി��െത�് േകാടതി നിർേ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ൈ�വ�  ത�ിക�െട പി.എസ്.സി.  ലി�് നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ

��ത ലി�ി� നി�ം എ� േപെര നിയമി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ൈ�വ�  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം

ന���തി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട സാ��ിക �തിസ�ി ��ത� ��മാ�െമ�്

ക���േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ��ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ�് അധിക ബാധ�തയാണ് �തിമാസം



ഉ�ാ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല എം പാന� ൈ�വ�മാ�

1816. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല എം പാന� ൈ�വ�മാെര പിരി�വിടണെമ� േകരള ൈഹേ�ാടതി

വിധിയി� ഇടെപടാ� ��ീംേകാടതി വിസ�തി�ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �വ��നെ�

�തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ� എം പാന�  ൈ�വ�മാ��്;  അവ��്

ദിവസേവതനമായി എ� �കയാണ് ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് േ�ഷ�കളിെല പാ��ിംഗ് ഫീസ്

1817. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ബി.ഒ.ടി.അടി�ാന�ി�  നി��ി�ി�ളള വിവിധ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  .  ബസ്

േ�ഷ�കളിെല പാ��ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ�ിെയ���തിന് സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ��ി�ത്

ലാഭകരമാെയ�് ക���േ�ാ; എ�ി� എ�കാരം; ഇെ��ി� ഇവ��് ന�കിയി�ളള കരാ�

അടിയ�രമായി റ�് െച�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര� നിർ�ി�ി�� ബസ് േ�ഷനി�ം വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� മ�ിര�ി�ം

വാഹനം പാ��് െച�േ�ാൾ അ�വദനീയമായ നി�ിത സമയം കഴി�ാ�ട�  ഭീമമായ

അഡീഷണൽ ചാ��് ഇൗടാ�� രീതിെ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഇൗ കരാ� നീ�ിന�കിയതിന് കാരണെമ�ാണ്; ഈ െക�ിട�ിെല പാ��ിംഗ് ഫീസ്

ഈടാ�ിെയ���തി�� കരാർ സ�കാര� കരാ�കാരന് �ടർ�ം ന�ാെത ഏെത�ി�ം

സ��ാ�  ഏജ�സി�് ന�കാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  തീ�മാനം എേ�ാൾ

�ാവ��ികമാ�ാനാ�െമ�റിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാകളിൽ �ടിെവ� സൗകര�ം ഉറ�ാ�ൽ

1818. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�ം െപാ�ജന���് ��മായ �ടിെവ�ം

ലഭ�മാ�വാൻ നിലവി�  എെ��ി�ം സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം



ഡിേ�ാകളിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സൗകര�ം ഒ��ിയിയി�ി�ാ� ഡിേ�ാകളി�  ��മായ �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�വാൻ

സ��രായ ഏെത�ി�ം േ�ാ�സ�മാെര കെ��കേയാ,  കഴിയാ�പ�ം അതി��

സൗകര�ം ഒ��ി��വാൻ വാ�� അേതാറി�ിേയാട് ആവശ�െ��കേയാ െച��തിന് ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന�ാേമാ;

(സി) െപാ�ജന���് സൗജന�മായി ലഭ�മാ�� �ടിെവ�ം ��ത േ�ഷ�കളി� കട നട��വ�

അവ�െട ആവശ��ിനായി ��പേയാഗം െച��ിെ��് ഉറ�ാ�വാൻ ആവശ�മായ

��ക�ത� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�േമാ?

മലിനീകരണ�ിെ� േതാത് �റ�വാൻ ഇ-ബ�ക�

1819. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മലിനീകരണ�ിെ� േതാത് �റ�വാനായി േനാ�  എ.സി.,  ഇ-ബ�ക�

വാടക�് എ��് നിര�ിലിറ�വാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� െട�ഡ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാടക�് എ��ി�� ഇ-ബ�ക�  ലാഭകരമാേണാ;  എ�ി�

എ�് ലാഭമാണ് ഇതിനകം ഉ�ായി��ത�് വ�കതമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ-ബ�കെള�റി�് പഠി�ാ�  ഗതാഗതവ��് മ�ി�െട േന�ത��ി�  ഉേദ�ാഗ� സംഘം

വിേദശ രാജ��� സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ ��ത സ��ശന�ി�െട സം�ാന�ി��ായ േന�ം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക�

1820. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ�ര സ��ീ�കളി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പി�മാറി �തിയ സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���  ഫാ�്,  ഫാ�് പാസ��  സ��ീ�ക�  െചയി�  സ��ീസാ���െകാ��



െമ�െമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ദീ�ഘ�ര യാ�ക��് സ�കാര� ല��റി ബ�കെള ആ�യി�� യാ�ിക��് േനെര��ാ��

അതി�മ�ൾ കണ�ിെല��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഈ േമഖലയി� ��ത� ആക�ഷകമായ

സ��ീസ് നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1821. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവി�� അ��സം�ാന സ��ീ�ക�  ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�കളി�  നി�� വ�മാന�ിെ� വിശദാംശ��  ലാഭന�വിവരം സഹിതം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1822. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ ബ�ക�

വാ�ിയി��്; വ�ഷംതിരി�് കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) െെഹേറ�് േമഖലയി� �തിയ വാഹന�� പരമാവധി ന�കാ� �േത�കം ��ി�േമാ;

(സി) വയനാട് ജി�യി� െചറിയ ബ�ക� ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ ലാഭകരമാേയ�ാ�� പല �ി�ക�ം

�ട�ാനാകാ� സാഹചര�ം നിലനി���തിനാ�  െചറിയ ബ�ക�  വാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇല�ിക് ബ�ക�

1823. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കീഴി�  ഇല�ിക് ബ�ക�  സ�വീസ് നട��േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ��കളിലാണ് േസവനം ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇല�ിക് ബ�ക� േസവനം നി��ിയി�െ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇല�ിക് ബ�ക� ഉപേയാഗി���ലം ഉ�ായ ലാഭന��ണ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം-��� ��ി� ഓ�ഡിനറി ബസ് സ��ീസ്



1824. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-���  േദശസാ��ത ��ി�  ഫാ�് പാസ�റിെ��ം ���ഫാ�ിെ��ം

ദീ�ഘ�ര െചയി� സ��ീസ് �ട�ിയേ�ാ�  ��ത ��ി�� �സ��ര യാ��ാ��്

അ�ഭവെ��� യാ�ാ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� ബദ�  സംവിധാനം എെ��്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ി�  �സ��ര യാ��ാ��ായി പതിന�് മിനിെ��ി�ം ഇടവി�് ഓ�ഡിനറി ബസ്

സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആ�വ-��ണി�റ ��ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�്

1825. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ-��ണി�റ ��ി�  ��തായി ആരംഭി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് സർ�ീസിന്

ശരാശരി എ� കള�� ലഭി���്;

(ബി) ആ�വ-മാറ��ി-െപ��ാ�� ��ി� �തിയ ബ�ക� അ�വദി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പിറവം ഡിേ�ായി� നി�ം പി�വലി� ���ഫാ�് ബസ്

1826. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പിറവം ഡിേ�ായി�  നി�ം  2019  േമയ് മാസ�ി�  പി�വലി�

���ഫാ�് ബസ് ��ത ഡിേ�ായി��െ� നിലനി��ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

റാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��

1827. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റി�  എ� സ�വീ�കളാണ്

നിലവി��െത�ം ഇതിനായി എ� ബ�കളാ��െത�ം അവിെട എ� ജീവന�ാ�െട ത�ിക

ഒഴി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��  അട� ���തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അധി�ത�

സ�ീകരി�� നടപടിക�  സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  സ��ാരിെ�

അംഗീകാരേ�ാെടയാേണാ ഇ�രം ജനേ�ാഹനയ�� സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ��ത െസ�� ആരംഭി� േശഷം എ� ബ�ക� മ�് േ�ഷ�കളിേല�് െകാ�േപായി��് ;

ഇവ തിരിെക എ�ി�ണെമ�് �ലം എം.എ�.എ.  ആവശ�െ��തിേ��  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒഴി�ക�  നിക��തി�ം െകാ�േപായ ബ�ക��് പകരം ബ�ക�  ലഭ�മാ��തി�ം

ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��  �ഗമമായി �വ��ി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

റാ�ി-തി�വ� െചയി� സ��ീസ്

1828. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട റാ�ി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റി�  നി�ം എവിേടെ��ി�ം െചയി�

സ��ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  നിലവി�  എ� സ��ീ�ക�  നട���്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ിയി�  നി�ം തി�വ�യിേല�് സ�കാര� ബ�ക�  മാ��� �ിതി�് ഇവിെട െചയി�

സ��ീസ് നട�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ി�  െചയി�  സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െതാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നി��ാണം

1829. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട നി��ാണം നില�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അവേശഷി�� നി��ാണ���ികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ാേയാട�ബ�ി�� കട�റിക� േലലം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി നി��ാണ���ികൾ �ർ�ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ-കം-േഷാ�ിംഗ് േകാ��്

1830. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ-കം-േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� നി��ാണ�ിന് ആെക

എ� �ക െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എവിെട നി�ാണ് വാ� എ��െത�ം ഇതിെ� പലിശ



ഉ�െ�െട എ� �പയാണ് തിരിെക അടയ് േ��െത��� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�ായി െചലവാ�ിയ വാ� �കയി�  നാളി�വെര എ� �പ തിരിെക അട�ി�െ��ം

ബാ�ി അട�ാ�� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പലിശ ഇന�ി�ം വാ� ഇന�ി�ം നാളി�വെര എ� �പ അട�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട േശാചനീയാവ�

1831. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� യാ��ാ�ം ബസ് നി��� ഭാഗ�ം �േത�കി�്

ബസ് അകേ��ം �റേ��ം േപാ�� ഭാഗെ� തറ�ം ൈട�ം താ�് കിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ�െട �ൗ�ിെ� നിലവിെല അവ� ഇതാെണ�ി�  മഴ�ാലെ� �ിതി

എ�ായിരി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) ആയിര�ണ�ിന് യാ��ാ�  നിത��ം വ�േപാ�� ഡിേ�ായി�  ൈടൽ താ��തി�ം ഗ��

വീ��തി�ം പരിഹാരം കാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് �ന��രി�വാ� ആവശ�മായ �ക അ�വദി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� �തിയ ബസ് െട�മിന�

1832. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  �തിയ ബസ് െട�മിന�

നി��ി��തി�േവ�ി  2018-19 വ�ഷെ� എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം

1.875 േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െ�ാേ�ാസലിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�  കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േകാട് മ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

1833. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ബി�െമ�  െമ�ാഡ�ം ബി�െമ�  േകാ��ീ�ം

ഉപേയാഗി�നി��ി� �� ശതമാനം ഗതാഗതേയാഗ�മായ േറാ�ക���ം



ജനവാസേക���മായ ഏെത�ാം ��കളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നട��ി� എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി� എ�െകാ�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നട�ാ�െത�ം എേ�ാ�

സ��ീസ് ആരംഭി�െമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ നിേയാജകമ�ല�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സർ�ീ�കൾ ഉളള�ം ഇ�ാ��മായ

�േദശ�� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ലാഭകരമ� എ� കാരണ�ാ�  സർ�ീ�കൾ റ�് െച�ത് ഏെതാെ� ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��

1834. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ��്േകാടി �പ അ�വദി�് ഭരണാ�മതി

ലഭി��ം ���ി ഉ�ഘാടനം നട�ിയ�മായ തി�വ�ാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ്

െസ�� ���ി ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ി ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല നി��ാണ�വ��ന��

1835. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�

നട�ി�ളള നിർ�ാണ�ം നവീകരണ �വർ�ന��ം ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി�  നിലവി�  നട�െകാ�ിരി�� നി��ാണ�വ��ന��

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് നിർ�ി�വാൻ അ�മതി ലഭി�

െക�ിടനി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം എേ�ാ� ���ിയാ�വാൻ കഴി�ം

എ�ം അറിയി�ാേമാ?

നാദാ�ര� നി�ം ക�� എയ�േപാ��ിേല�് ബ�് സ��ീസ്

1836. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



അേനകം ഗ�ഫ് യാ��ാ�  ഉ� നാദാ�രെ� െതാ�ിൽ�ാലം ഡിേ�ായി�  നി�ം ക��

എയ�േപാ��ിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് സ��ീസ്ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഗാവി��രം-��� ��ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

1837. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഗാവി��രം-��� ��ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� ബസ് സ��ീ�കളാണ് �ട�ിയി��ത്

എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല േഗാവി��രം �ത�� �ല�ളിെല വിദ�ാ��ിക�

യാ��ായി ൈ�വ�് ബ�കെളയാണ് ആ�യി��ത് എ�തിനാ� േമ�ടി ��ി� സ��ീസ്

നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് യാ� ആ��ല�ം ന�കാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ ആ��ല�ം ന���ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

പ���, കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാക�

1838. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പ���, കാ��ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ഡിേ�ാകളി�  നി�ം ��തായി എ� ബ�ക��ാണ് െപ�മി�് അ�വദി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാകളി�  നി�ം എ� ബ�് സ��ീ�കളാണ് ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�

വ�േശഷം നി��ി വ�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1839. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െച���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ �വ��ന�ളി�  ഉ�ാ��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ിൻകര ഡിേ�ായിൽ നിർ�ലാ�ിയ സർവീ�കൾ



1840. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ിൻകര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം ഇട ��കളി�  ഓടി�ി�� എ�

െഷഡ��കളാണ് നി��ലാ�ിയത്; നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�െട�ം ��ക�െട�ം വിശദാംശം

നൽ�േമാ ;

(ബി) നി��ലാ�ിയ ��കളിേല�� സ��ീസ് �നരാരംഭി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഡിേ�ായിെല ��� ഫാ�് ബ�കൾ

1841. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�് എ� ���  ഫാ�് ബ�കളാണ്

െഷഡ�� പരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി പി�വലി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം ��ത ഡിേ�ായിെല വ�മാന�ി� �റ��ായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ിയി�  നി�് ��രിേല�് രാവിെല �റെ��� ���  ഫാ�് സ��ീസ്

നി��ിയേതാെട യാ��ാ���ായ ��ി��ം ഡിേ�ായി��ായി�� വ�മാന�റ�ം

പരിഗണി�് ��ത സ��ീസ് �ന�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െച��രി� നി�ം ��ത� അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1842. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െച��രി� നി�് എ� അ��സം�ാന സ��ീ�ക� നട���്;

(ബി) ശബരിമല മ�ലകാല�് െച��രി�  നി�ം ��ത�  അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

തി�വന��രെ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ാകളിെല വിവരം

1843. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം സി�ി,  പാ�നംേകാട്,  െന�ാ�ി�കര,  �വാ�, വിഴി�ം എ�ീ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  നി�ം  2016  ഏ�ിലി�  ഓ�േറ�് െച�ി��

െഷഡ��ക�െട എ�ം ഡിേ�ാ തിരി�് ന�കാേമാ;  നിലവി�  ��ത ഡിേ�ാകളി�  നി�ം

ഓ�േറ�് െച�� െഷഡ��ക�െട എ��ം ഡിേ�ാ തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) െവ�ി�റ� െഷഡ��ക� �നഃ�ാപി�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത ഡിേ�ാകളി� നി�ം േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� ഉ�ായി��

േ� ബ�ക�െട എ�ം 2016 ഏ�ിലിെല കണ��കാരം ന�കാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഈ ഡിേ�ാകളി�  നി�ം േകാവളം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ� േ� ബ�ക�െട

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  നി��ലാ�ിയ േ� ബ�കളി�  ഓേരാ�ം നി��ലാ�ിയതി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�� മലിനജലം

1844. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം മലിനജലം െപാ�നിര�കളിേല�ം

പി.ഡ��.ഡി.  േറാഡിെല ഓടയിേല�ം ഒ��ിവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതിന്

ശാശ�തമായ പരിഹാരം ഉ�ാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ േക�ീകരി�് മലിനജലം �ീ�് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ത�ാ�രിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വ�ാപാരസ��യം

1845. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ത�ാ�രി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ല�് നി��ി� വ�ാപാര സ��യ�ിെ� പണി

���ിയാ�ിയത് എ�ാണ്; ഇതിനായി െചലവഴി� �കെയ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ���മാ�ം വാടക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��തലാണ് ���മാ�ം വാടക�്

ന�കി �ട�ിയത്; ഈയിന�ി� ലഭി�� �തിമാസ വ�മാനെമ�;

(സി) വാടക ലഭി�േ�ാ� ��ടമയായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി. ലാഭവിഹിതം

ൈകമാ��തിനായി ഉട�ടി ഒ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ാപാര സ��യം നി��ി��തിന് ���ായി�� െക�ിട�ളി�  നി�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിമാസം ലഭി�ി�� വ�മാനെമ�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ വ�ാപാര സ��യ�ി� ഉ� പാ��ിംഗ് േ�സിന് ഫീസ് ഈടാ�� കരാ�കാര� ഇവിെട

വാഹന��  പാ��് െച�ാ�  വ��വരി�  നി�ം മാനദ���  ഇ�ാെത അമിത ഫീസ്

ഈടാ��തിനാ�  ടിയാെള മാ�ി പാ��ിംഗ് ഉ�രവാദിത�ം ഏെത�ി�ം സർ�ാർ

ഏജ�സിെയേയാ െപാ�േമഖല �ാപനെ�േയാ ഏ��ി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

നി��ലാ�ിയ ബ�് സർവീസ്

1846. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നി�ം �ീ���രം കരി���ാണി വഴി െപരി��മ� ഇ.എം.എസ്.

േഹാ�ി�ലിേല�ം തിരി���ായി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബസ് സ��ീസ് എ�ാണ്



നി��ലാ�ിയത്;

(ബി) ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി. നിർ�ി� തി�വ�യിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

1847. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി., ബി.ഒ.ടി. അടി�ാന�ി� നി��ി� തി�വ�യിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

�വ��ന�മമാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല �റിക� വാടക�് െകാ���തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �നിസി�ാലി�ിയി�  നി�ം െക�ിട ന��  ഇ�കി��തിന് എെ��ി�ം സാേ�തിക

തടസ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േഗാ�ീ ബ�ക�

1848. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േഗാ�ീ ബ�ക�െട സർ�ീസ് െകാ�ിനഗര�ിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ി�ം നിേവദനം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ദീ�ഘ�ര ബ�കൾ�് ��യാറി� േ�ാ�്

1849. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ�ര സർ�ീസ് നട�� െക.  എസ്.  ആർ.  ടി.  സി ബ�കൾ�് നാ�ിക മ�ല�ിെല

��യാറി� േ�ാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ���ി� ആയത് അ�വദി��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േരാഗികൾ ഇ�ാെത ഓ�� ആം�ല��ക�െട േഹാൺ �ഴ�ൽ

1850. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േരാഗികെള ആ�പ�ികളിൽ എ�ി�് മട���ം �തശരീര�മായി േപാ���മായ

ആം�ല��ക�  ഉ��ി�  േഹാ�  �ഴ�ി�ം അപകട��റിയി�് �ചക��  �വ��ി�ി�ം

സ�രി��തിന് നിയമസാ�ത�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ ��ത �വണത തട��തിന് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?



�തിയ െച�്േപാ�ക�

1851. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� കീഴി�  എ� െച�്േപാ�കളാണ് നിലവി��ത്;  പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അയൽ സം�ാന��മായി അതി��ി പ�ി�� എ� �ല�ളിലാണ് െച�്േപാ�ക�

ഇ�ാ�ത്;  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണേമാ പഠനേമാ നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച�്േപാ�ക� ഇ�ാ���ലം സംഭവി�� വ�മാനന�ം നിക�ാ� അടിയ�രമായി െച�്

േപാ�ക� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാഹ� സാരഥി േസാ�് െവയ�

1852. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഉപരിതലഗതാഗത വ��് നി�േ�ശി� �കാരം സം�ാന�് േമാേ�ാ�  വാഹന

ൈലസ�സ് ന���തിന് വാഹ�  സാരഥി േസാ�് െവയ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം കാ�ഡ് �പ�ി�� ൈലസ�സ് ന���തിന് ഏെത�ി�ം

ഏജ�സികെള ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ��ലം ൈലസ�സ് ലഭി�വാ�

കാലതാമസം ഉ�ാ��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) പരാതി പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

ആ�ിത നിയമനം

1853. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനാ��് പറ��  േജായി�് ആ�.ടി.  ഓഫീസി�  െജ.ആ�.ടി.ഒ.  ആയി േജാലിയിലിരിെ�

മരണമട� േതാമസിെ� മക� ല�ി െക.ടി.  �്,  അേപ� സമ��ി��തി� കാലതാമസം

വ�ത് മാ�ാ�ി ആ�ിത നിയമനം ലഭി��തിനായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ല�ി െക.ടി.  �് ആ�ിത നിയമനം ന���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട െപാ��ലംമാ�ം

1854. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട െപാ��ലംമാ��ിന് അവസാനമായി അേപ�

�ണി�െത�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ� �ണി��തിൽ കാലതാമസ��ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ എ�െകാ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ� �ലം മാ��ിന് അടിയ�രമായി അേപ� �ണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

എ�ിൽ എ�േ��് നടപടിക� ആരംഭി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

െച�്േപാ�കളിെല നിയമനം

1855. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെല െച�്േപാ�കളി�  േമഖലാടി�ാന�ി�� നിയമനം �ലം

ഉേദ�ാഗ���് ��ി���ഭവിേ��ിവ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിേ��  സ�ീകരി� നടപടി എ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�് േപാ�് നിയമന�ിെ� േപരി�  ��് മാസം ��േ�ാൾ ഉേദ�ാഗ�െര �ലം

മാ��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഇത് സംബ�ി� സ��ാ� നി�േദശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അടി�ടി�� �ലമാ�ം �ല��ാ�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി െച�് േപാ�്

നിയമന�� അതത് ആ�.�ി.ഒ.മാ�െട കീഴി� െകാ�വരാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) െച�് േപാ�് നിയമന��  േമഖലാടി�ാന�ിലാ�ിയേ�ാ�  േമഖലാ സീനിേയാറി�ി ലി�്

തയാറാ�ി �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െച�്േപാ�കളിെല �ിരം ഉേദ�ാഗ��

1856. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� െച�് േപാ�കളി�  �ിരം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി��ത്

അഴിമതി�് ഇടയാ��െവ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് െച�് േപാ�കളിെല ഉേദ�ാഗ�നിയമന�ളി�  എെ��ി�ം മാനദ�ം

െകാ�വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



െച�്േപാ�കളിെല േമഖലാടി�ാന�ി�� നിയമനം

1857. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹനവ��ി� െച�് േപാ�കളിെല നിയമനം േമഖലാടി�ാന�ി� ആ�ിയതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ, ഇത് സംബ�ി�് വിജില�സ് ആ�റ് ആ�ി കറ�ഷ� ബ�േറാ�െട

ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമന��  േമഖലാടി�ാന�ി�  ആ�ിയതിെ� �ണഫല��  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം േമഖലാടി�ാന�ി� നിയമന�ിനായി ജീവന�ാെര �ന�വിന�ാസം െച��തിന്

��പായി േമാേ�ാ� വാഹന വ�േ�ാ ഉേദ�ാഗ� ഭരണപരി�ാര വ�േ�ാ േജാലിഭാരം സംബ�ി�

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� പഠനറിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല താ��ാലിക ആ�.ടി. ഓഫീസിെ� �വ��നം

1858. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം മ�ല�ിെല മറ�� കരി��ിയി� താ��ാലികമായി �വ��ി� വ�ി�� ആ�.ടി.

ഓഫീസ് അട���ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ�.ടി.ഓഫീസിെ� �വർ�നം അവസാനി�ി� നടപടി �നഃപരിേശാധി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ചാ��റ-െന��റ�് ��ിെല സ�കാര� ബസ് െപ�മി�ക�

1859. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ചാ��റ-െന��റ�് ��ി� സ�കാര� ബസ് െപ�മി�ക�

നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) എ� െപ�മി�കളാണ് നിലവി�  ഉ�ത്;  ഇവയി�  എ� എ�ം സ��ീസ് നട���്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ീസ് �ട�ം വ���ത് സംബ�ി� പരാതി വ��ി� ലഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

പ��� േജായി�് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

1860. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



��തായി അ�വദി� പ���  േജായി�് ആ�.ടി.  ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി��തി��

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വളാേ�രിയിൽ സബ് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

1861. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  മ�ല�ിെല വളാേ�രി േക�ീകരി�് ഒ� സബ് ആ�.ടി.ഒാഫീ�ം േകാ���

േക�ീകരി�് ഒ� െമാൈബ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗ�ം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണേറ�ി� �ലം എം.എ�.എ. സമ��ി� നിേവദന��ം

അതിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടിക�ം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

���റയിെല ൈ�വിംഗ് െട�് യാ�ഡിെല സൗകര�ം

1862. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ���റയി�  ൈ�വിംഗ് െട�് യാ�ഡ്

�വ��ി��തിന് �ലം പരിമിതമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈലസ�സ് േന��തിനായി ഇവിെട എ�ിേ��� �ീക��െ�െട�� പരീ�ാ��ിക��ായി

േടാ�െല�് സൗകര�ം, വി�മേക�ം എ�ിവ നി��ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈ�വിംഗ് െട�് യാ�ഡിെല സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി അധികമായി �ലം

ഏെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാ�സ് ടേവ�് െക�ിടം ൈകമാ�ം

1863. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിെ� �മിയി�  െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.,  ബി.ഒ.ടി.  വ�വ�യി�

നി��ി� വ�ത�ാ�� �ാ�സ് ടേവ�ിെ�റ നി��ാണ െചലവ് എ�യായി��;

നി�യി�ിരി�� ബി.ഒ.ടി.  കാലാവധി വ��മാ�േമാ;  നി�യി�ി�ിെ��ി�  ആയതി��

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത െക�ിടം േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിന് എേ�ാ�  ൈകമാറാ�

സാധി�ും; ഇ�സംബ�ി� ഉ�ര�ക�െട�ം എ�ിെമ�ിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ി�  നി�ം നാളി�വെര െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  വാടകയിന�ി�ം മ�മായി

േനടിെയ�� �ക എ�യാണ്; െക�ിട�ി� ഇേ�ാ� �വ��ി�� ��വ� �ാപന��െട�ം

േപ�വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; ഇവരി� നി�ം 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വാടകയിന�ി�ം



മ�ം ലഭി� �ക വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�ി എ� �ക �ടി പിരി�കി�ിയാലാണ് െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  െചലവാ�ിയ �ക

���മാ�ം അട�തീ��ാ�  കഴി��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) നി��ാണ െചലവ് പിരി�കി���വെര െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  �െട ഉടമ�തയി� ��ത

െക�ിട�ം �ല�ം നിലനി��ാനാണ് വ�വ�െയ�ി�  �ക കണ�ാ�ാെതയിരി��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ാര��ി� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത െക�ിടം േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിന് ൈകമാറണെമ� �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�െട

5.4.2017  െല ക�ിേ��  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;  റവന�

വ�മാന�ി�  ര�ാം �ാന�് നി��� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിന് സ��മായി

ആ�ാനമി�ാെയ�ത് കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�  എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) തി�വന��രം ആ�.ടി.  ഓഫീസ് ഉ��െട��വ ഭാരി� വാടക ന�കി �വ��ി�േ�ാ�

െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി. �് െചലവായ �ക ന�കി �ാ�സ് ടേവ�് സ��ാ� ഏെ���ാ�തി��

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ജലഗതാഗത വ��ി� ആ�ിത നിയമനം

1864. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ി� ആ�ിത നിയമന�ിനായി നിലവി� അേപ� സമ��ി�ിരി��വ�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴയിൽ ല��  ത�ികയി�  േജാലിയിലിരിെ� മരണമട� പി.െക.അ��  മനാഫിെ�

മക� �ീ. �ഹ�ദ് െെഫസ� ആ�ിത നിയമന�ിനായി സമ��ി� അേപ�യിേ��� നടപടി

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ.  �ഹ�ദ് െെഫസലിന് നിയമനം ന���ത് നീ�േപാ��തി�ള� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

സീ അ��ടി �റിസം േബാ�് സ��ീസ്

1865. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സീ അ��ടി �റിസം േബാ�് സ��ീസ് നട��തി�� േബാ�ിെ� നി��ാണം

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം അടിയ�രമായി ���ിയാ�ി സ��ീസ് ഉട� ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി



സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


