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ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--284]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 3177 �ത� 3239 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 3240 �ത� 3309 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 3310 �ത� 3373 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 3374 �ത� 3460 വെര

�ഷി െച���ം �ഷി പഠി�ി���ം

3177. �ീ.പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷി െച���ം �ഷി പഠി�ി���ം ��/േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഭാഗമാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക സ��കലാശാല�ം കാ�ഷിക പഠനേക���ം ഉെ��ി�ം കാ�ഷിക

സ��കലാശാലയി�  �േവശനം കി�ാനായി ഒ� �േവശന പരിശീലനേക�ം സം�ാന�്

ഇെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ക ഉ�ാേയാ;

(സി) നാം എ�് ഭ�ി�ണെമ�് തീ�മാനി��വെര വാ�െ����തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�

3178. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട� ക�ഷക ആ�ഹത��െട ജി�ാ

അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� േപ��് ധനസഹായം ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ?



ആല�രിൽ �ഷിവ��് �ഖാ�രം നട�ിയി�� പ�തിക�

3179. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആല��  മ�ല�ിെല ഏഴ് �ാമപ�ായ�ക�െട

പരിധി��ി�  �ഷിവ��് �ഖാ�ിരം നട�ിയി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

പ��റി ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

3180. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) പ��റി ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിെ� ഭാഗമായി വീ�വള�ി�� പ��റി

�ഷി,  മ��ാവിെല �ഷി,  േ�ാബാ�കളി�ം െറയി� െഷ���കളി��� പ��റി �ഷി എ�ിവ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിഷരഹിത പ��റി ഉ�പാദന�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് െപാ�ജന���്

േബാധവ��രണം നട��തി�ം ശാ�ീയ �ഷിരീതിക� സംബ�ി�് പരിശീലന�ം �ചാരണ�ം

നട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

ഡിജി�� ഫാം ക��ണി�ി

3181. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി

നവമാധ�മ��െട േസവനം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� �വ��ന �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �പീകരി� ഡിജി��  ഫാം ക��ണി�ിയിേല�് ��ത�  േപെര

ഉ�െ���ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�െട കാ�ഷികേമഖലെയ ��ത�

െമ�െ���ാ� കഴി�ി��് എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ��ത ഡിജി�� ഫാം ക��ണി�ി �പീകരി� േശഷം കാ�ഷികേമഖലയി��ായ മാ���

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

അക�ാേപാണി�് �ഷിരീതി



3182. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ���ഷി�ം പ��റി �ഷി�ം സംേയാജി�ി�് നട�ാ�� �ഷി രീതിയായ അക�ാേപാണി�് രീതി

സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�രം �ഷി രീതിക�  സാധാരണ�ാരായ ക�ഷക��് പരിചയെ����തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�?

താേഴേ�ാട് പ�ായ�ിെന േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���വാ� നടപടി

3183. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��് നട�ിലാ�ിവ�� േകര�ാമം പ�തിയി� െപരി��മ� മ�ല�ിെല താേഴേ�ാട്

�ാമപ�ായ�ിെന ഉ�െ���ണെമ�ാവശ�െ��് ലഭി� ശിപാ�ശയിേ��  വ��് സ�ീകരി�

നടപടി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാമപ�ായ�ിെന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

പ�തിയി� ഉ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ഹരിതേകരളം പ�തി

3184. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയി�� പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഇനി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവജി�ബി� പാ��ക� �ാപി�ാ� നടപടി

3185. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  േത�,  വാഴ�ഴം,േതൻ,  മാ�ഴം ഉൾെ�െട�� െവജി�ബി�

പാ��ക�  �ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ��ത പ�തി എവിെടെയാെ�

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ��ക�െട േമ�േനാ�ം ഏത് ഏജ�സി�ാണ് നൽകിയിരി��ത്;  ആയതിെ�



വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ല�വ��ിത ഉ�പ���െട ഉൽ�ാദനം,വിപണനം,�ഷിരീതികൾ എ�ിവ സാധ�മാ�ാ�

സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക ഉപകരണ�� സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം തകരാറിലായി�ിട�� അവ��്

പരിഹാരം കാ�വാ�  �ഷിവ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സഹ� സേരാവരം പ�തി

3186. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സഹ� സേരാവരം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയി��

�വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െടറസ് പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

3187. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െടറസ് പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നഗര�േദശ�ളി�  െടറസ് പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നഗരവാസിക��്

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ മാ��നി�േ�ശ�� ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െടറസ് പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഷിഭവ�ക�  േക�ീകരി�് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�് �ിനി�ക�ം ഇേ�ാ - േഷാ�ക�ം ആരംഭി�� പ�തി

3188. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല�ളി� �ാ�് �ിനി�ക�ം ഇേ�ാ േഷാ�ക�ം ആരംഭി�� പ�തി �കാരം

എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം അതി�� ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� പ�തി�െട

നിലവിലെ� അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല താേഴേ�ാട് �ഷി ഓഫീ�മായി ബ�െ��് ഒ� �ാ�്

�ിനി�ം െപരി��മ� �നിസി�ാലി�ിയി�ം െവ���, ആലിപറ�് �ാമപ�ായ�കളി�ം ഓേരാ

ഇേ�ാ- േഷാ�ം ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാ�െള കാ�ഷികരംഗേ��് ആക�ഷി��തിനായി നടപടി

3189. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �വാ�െള കാ�ഷികരംഗേ��് ആക�ഷി��തിനായി �ഷി വ��ിെ� കീഴി�

പരിശീലനേക��� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലനേക��ളിലായി എ� �വാ���് പരിശീലനം ന�കിയി��്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒാണാ�കര വികസന ഏജ�സി �േഖന അ�വദി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ പ�തിക�

3190. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം മാേവലി�ര മ�ല�ി�, ഒാണാ�കര വികസന ഏജ�സി

�േഖന അ�വദി� പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി��ം െചലവഴി��മായ �ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

അ��ാടി മി��് വിേ�ജ് പ�തി

3191. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) അ��ാടി മി��് വിേ�ജ് പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� തനത് കാ�ഷികവിളകളായ െച�ധാന���െട �ഷി പഴയ �താപ�ി�

എ�ി��തിന് ഈ പ�തി സഹായകരമാ�േമാ;

(സി) അ��ാടിയി�  നി�� ഏെത�ി�ം �ാേദശികവിഭവ���് അ�ാരാ� ഭൗമ�ചികാപദവി

ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് േന��തിന് പരി�മ�� നട��േ�ാ;

(ഡി) മിെ��് വിേ�ജ് പ�തിയി� മ�് വ��ക�െട പ�ാളി�ം ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) േകരള�ിെല മ�് �ല�ളിേല�് �ടി ഇ�ര�ി� െച�ധാന���െട �ഷി വ�ാപി�ി��തിന്

നീ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഓണ�ിെനാ��റം പ��റി പ�തി

3192. �ീ.ബി.സത��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഉ�വ സീസ�കളി�  പ��റി�ായി അന�സം�ാന�െള ആ�യിേ��ി

വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ഓണ�ിെനാ��റം പ��റി പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ പ�തിയി�  മിക� െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇതി� എ� ��ംബ�െളയാണ് ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�ം പ�തി�ായി �ണേമ���

വി�ക�ം പ��റിൈതക�ം സൗജന�മായി ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  വിദ�ാ��ികേള�ം താ�പര��� സ�� സംഘടനകേള�ം

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല �ധാന പ�തിക�

3193. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപരി��മ� മ�ല�ി�  �ഷിവ��് �േഖന

നട�ിലാ�ിയ �ധാനപ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) 2019-20 വ�ഷ�ി� ഈ മ�ല�ി� നട�ിലാ�� �ധാനപ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാര�ി�ാലിെ� സംര�ണ നവീകരണ���ിക�

3194. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തിയി��െ���ി അ�മതി ലഭി� െകാര�ി-കാ���ി പ�ായ�കളിലായി

കിട�� െകാര�ി�ാലിെ� സംര�ണ നവീകരണ���ിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി ���ിയാ�ിയത് എ�ം,  ഇനി ഏെത�ാം

���ിക� ഇതിെ� ഭാഗമായി ���ിയാ�ാ��് എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� ���ീകരി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ഡി) അ�വദി� ���ിക�  ���ീകരി��തി�ം െകാര�ി�ാലിെ� ര�ാംഘ�

നവീകരണ���ിക��് അ�മതി ലഭ�മാ�ി നട�ാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� �ള��െട നവീകരണം

3195. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� �ള��െട നവീകരണ�ിനായി  2016-17,  2017-2018,  2018-19

വ�ഷ�ളി� �ഷിവ��് �േഖന ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നബാ�ഡിെ� സഹകരണേ�ാെട സം�ാനെ� �ള��  നവീകരി��തിന് �ഷി വ��്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

3196. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി��് എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  അതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഗാ�ഹിക പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹനം

3197. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഗാ�ഹിക പ��റി �ഷി�് േ�ാ�ാഹനം

ന�കാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക/മ��ാവ് പ��റി �ഷിയി� സ��ാ� ഉേ�ശി� ല��ം ൈകവരി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണ�ം േനരി�� ����ം എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഗാ�ഹിക പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് മേ�െത�ി�ം സം�ാനെ�േയാ വിേദശ

രാജ��ളിെലേയാ മാ�കക� അവലംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വിഷരഹിത ഗാ�ഹിക പ��റി ഉ�ാദി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഗാ�ഹിക പ��റി �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ��ത�  സമ�മായ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െെജവപ��റി �ഷി

3198. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെജവപ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ�� പഴം, പ��റി എ�ിവയിെല കീടനാശിനി �േയാഗം �ല�� വിഷാംശം

കെ��ാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉ�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?



പ��റിക�െട �ണേമ� പരിേശാധി�വാ� സംവിധാനം

3199. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവപ��റി എ� േപരി� സം�ാന�ടനീളം വി��ന നട�� പ��റിക�െട �ണേമ�

പരിേശാധി�വാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  ആഭി�ഖ��ി�  ��ത�  ൈജവപ��റി വി��നശാലക�  സം�ാന�ടനീളം

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േഹാ��ിേകാ��ിെ� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േത� പാ��്

3200. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഉടമ�തയി�� േത�  പാ��ിെ�

�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� വികസന�ി�ം �വ��നം വി�ലെ����തി�ം സ�ീകരി�

നടപടിക�ം അ�വദി� �ക�ം വിശദമാ�േമാ?

െന� �ഷി�മി�െട വി�തി

3201. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  നി�് കരകയറിയ േകരള�ി�  െന��ഷി െച�� �മി�െട വി�ീ��ം

വർ�ി�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17, 2017-18 എ�ീ വ�ഷ�ളി� എ� െഹ�� �ഷി �മിയി� െന��ഷി െച�;

(സി) �ളയ േശഷം 2018-19 � ഇതി� എ� ക�് വർ�നവ് വ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2021-ഓെട സം�ാന�് എ� െഹ�� �ഷി�മിയി� െന��ഷി വർ�ി�ി�ാനാണ് �ഷി

വ��് ല��മി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� െന��ഷി കർഷകർ�് െഹ�റിന് എ� �പവെര സർ�ാർ സഹായം ന���;

(എഫ്) െന�ിെ� വിലകി�ാെത കർഷകർ �തിസ�ിയിലാണ് എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) എ�ി� �ടിശികയിന�ി� െന�കർഷകർ�് ന�കാ�� �ക എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയം �ലം െചളിയടി� പാടേശഖര��

3202. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2018  �  േകരള�ി��ായ �ളയം �ലം െചളിയടി� പാടേശഖര�ളിെല െചളി നീ�ം

െച��തിന് ക�ഷക��് ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െഹ�റിന് എ� �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഈ

ആവശ��ിേല�ായി സം�ാന�് ആെക എ� �പ അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയ�ിെ� ഫലമായി മ�ിെ� രാസഘടനയി��ായ മാ�ം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

3203. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) കരെന� �ഷിയി� വ��ന��ാ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ പ�തികളി�െട സം�ാന�് െന��ഷിയി��ായ വ��നവ് അഥവാ മാ�ം

എ�െയ�് ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തരി�നില�ളി� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

െന��പാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

3204. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന��പാദനം വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന��പാദന�ി�  ഉ�ായ വ��നവ് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;  ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ� സംഭരണം

3205. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ം �ഖ�ാപി� താ�വില �കാര�� െകാ� സംഭരണ�ിന് സം�ാനം

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സംഭരണ�ിന് ത�ാറാെണ�് കാണി�ം അതിെ� മ�് വിശദാംശ�� അറിയി�െകാ�ം

േക��ഷി മ�ാലയ�ിന് ക�യ�ത് എ�ാണ്;

(സി) നടപടിക� നീ� േപാ��ത് െകാ� സംഭരണ�ി�ം അ�വഴി ക�ഷക��ം ��ിേ��ാ��

�തിസ�ിക� വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(ഡി) 130  �പ വെര കിേലാ�് വില��ായി�� െകാ��് ഇേ�ാ�  91  �പയാണ് വിപണി

വിലെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��  മാസ�ി�  തമി�നാ�ി�  നാളിേകര വിളെവ��് �ട�ിയാ�  വീ�ം വില�റ��

സാഹചര���ാ�േമാ;

(എഫ്) സംഭരണ രംഗ�് ര�് വ�ഷം ���ായി�� �ിതി തിരി�െകാ�വരാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല േകര�ാമം പ�തി

3206. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല എ� പ�ായ�കെള േകര�ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിെ� ഉ��ാദന�മത വ��ി�ി�വാ� നടപടി

3207. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര ഉ�ാദന�ി�  ഇ���  സം�ാന�ളി�  േകരളം ഒ�ാം �ാന�ാെണ�ി�ം

ദ�ിേണ��യിെല മ�് സം�ാന��മായി താരതമ�െ���േ�ാ� സം�ാനെ� നാളിേകര

ഉ��ാദന�മത �േലാം �റവാെണ�ത് വ�തയേ�;

(ബി) നാളിേകര�ിെ� ഉ��ാദന�മത വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ:

(സി) സമ� നാളിേകര�ഷി വികസന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ േകര�ാമം പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സംസഥാന�് നാളിേകര ഉ�ാദനം �റ��തിന് �ധാനകാരണം െത�കെള ബാധി��

കീട��  ആെണ� വ�ത പരിഗണി�് അത് �തിേരാധി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

എെ�ാെ�യാണ്?

കടെ�ണി �ലം ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�

3208. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കടെ�ണി �ലം ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട

��ംബ���് സ��ാ� എെ�ാെ� ന�പരിഹാരം നൽകിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� കാ�ഷിക വാ�കൾ�് െമാറേ�ാറിയം ഏ�െ���ിയി�ം സം�ാനെ� ചില ബാ�ക�

ജ�ി നടപടിക�മായി �േ�ാ�് േപാ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

ആയതിെനതിെര സർ�ാർ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം െന��ഷി െച� ക�ഷക��് ലഭ�മാേ�� ധനസഹായം

3209. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ���  പ�ായ�ി�  േതാ�റ ��ം�ളം ���ാടേശഖര

െന��പാദക സമിതി�െട ആഭി�ഖ��ി�  �ളയാന�രം െന��ഷി െച� ക�ഷക��്

ലഭ�മാേ�� ധനസഹായ�ം ആ��ല���ം ന�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഷയ�ി�  കാലതാമസ��ായതാ�� പാടേശഖര സമിതി�െട പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; ഉെ��ി� കാലതാമസം വരാനിടയായ സാഹചര�ം

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

െവളിയ�� ച�ിയി� ക�ഷക���ായ ന�ം

3210. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല െവളിയ��  ച�ിയി�  �ഷിയിറ�ിയ�മായി ബ�െ��്

ക�ഷക���ായ ന�ം വ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� �പ�െട ന�മാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സാേ�തികതട���  തീ��ാ�ി ��ത �ക കർഷകർ�് അ�വദി�് ന���തി��

എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��് െെകെ�ാ�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ബ�.മ�ി ന�കിയ ഉറ��സരി�് ധനസഹായം

ന���തി�� നടപടി തട�െ��വാ� എെ��ി�ം കാരണ�� ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എ�.�. അ�മതി�ാ�� അേപ�ക�

3211. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

എ� അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക�െട വിശദവിവര��ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി�

വ��മാ�ാേമാ?



നാളിേകര വികസന കൗ�സി�

3212. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര ക�ഷക��് മിക� വ�മാന�ം വ�മാന�ിരത�ം ഉറ�വ��വാ� �ഷിവ��ിന്

സാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2018-�  �ഖ�ാപി� നാളിേകര വികസന കൗ�സിലിെ� ല��ം എ�ാണ്;  ഇതി�െട

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളിേകര അേ�ാ പാ��ക� �ാപി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

എവിെടെയ�ാം; ഇതിനായി കി�ബിയി� നി�ം എ�് സഹായമാണ് ലഭി�ത്;

(ഡി) നാളിേകര വികസന േബാ�ഡിെ� കീഴി�  രജി��  െച�ി�� നാളിേകര ഉ�ാദകസമിതി�െട

ആഭി�ഖ��ി�  നട�� നീര ഉ�ാദനം വ��തിസ�ി േനരി�� എ�ത് വ�തയാേണാ;

എ�ി� ഇതി�ളള കാരണ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല െവ�ായിവാക �തിയകരി പാടേശഖര�ിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസനം

3213. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യി� മാ�� �ഷിഭവെ� കീഴി�� െവ�ായിവാക �തിയകരി പാടേശഖര�ിെ�

അടി�ാന സൗകര� വികസനം സംബ�ി�്  8/12/2018 � �ഷി വ��മ�ി�് ന�കിയ

നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� േകരള �വികസന േകാ��േറഷ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ�ാജ�് സംബ�ി� �ട�നടപടിക��് കാ�ഷിേകാ�പാദന ക�ീഷണ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േനര�മംഗല�് ഫാം �റിസം

3214. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാറിെ� കവാടമായ േനര�മംഗല�് ഏ��കേളാളം വ�ാപി�് കിട�� ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ി�

ഫാം �റിസം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഷിേ�ാ��ി� ഫാം �റിസം നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവിെട ഫാം �റിസം ആരംഭി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാ�



ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �റി�ക�  ധാരാളം എ�ിേ��� ��ത �ഷി ഫാമി�  ഏെറ സാധ�ത�� ഫാം �റിസം

േവഗ�ി� നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തരി�രഹിത പ�ായ�്

3215. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തരി�രഹിത പ�ായ�് എ� ല��ം സം�ാനെ� േ�ാ�കളി�  കാര��മമായി

നട�വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തരി�രഹിത പ�ായ�് പ�തി നട�ിലാ�കവഴി എ� ശതമാനം തരി�നില��  �ഷി�്

അ�േയാജ�മാ�ിയി�െ�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തരി��മിയി� �ഷി

3216. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തരി��മിയി�  �ഷിയിറ�ിയതിെന�ട��്

ഉ�ാദി�ി�െ��ി�� കാ�ഷിേകാ����െട കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തരി��മിയി�  �ഷിയിറ��തിന് ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല ആവാസവ�വ�

3217. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ആവാസവ�വ�െയ �ളയം എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് പഠി��തിനായി

ഏെത�ി�ം അ��േദശീയ ഗേവഷണ പഠനേക��ിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��നാ�ിെല കാ�ഷികേമഖല�് �ളയം �ണ�ദമായി എ�് �ഷി വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

��ത �ല�് െന��പാദനം ഇ�ഴി� സീസണി�  ഉയ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

3218. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിള ഇ��റ�സ് ന�പരിഹാര �ക

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഓേരാ വിള�ം എ� �പ വീതമാണ് ന�പരിഹാര �ക വ��ി�ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം ന�പരിഹാരം ആവശ�െ��് േകാതമംഗലം മ�ല�ി�

വിവിധ �ഷിഭവ�കളി�  നി�് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��ം ഇതി�  എ�േപ��്

ന�പരിഹാര �ക വിതരണം െച�ി�െ��ം �ഷിഭവ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം ന�പരിഹാര�ി�േവ�ി അേപ�ി�ി�� േകാതമംഗലം

മ�ല�ിെല അ�ഹരായ ��വ�  േപ��ം േവഗ�ി�  ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ്

3219. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി എ� ജി�കളി�  നട�ിലാ�ിെയ�റിയി�േമാ;  െച�കിട നാമമാ�

കർഷകെര�ം ഈ പാേ�ജി�  ഉ�െ���വാ�  �ഷി ഭവനി�െട എ�് സംവിധാനമാണ്

ഏ�െ���ിയിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ഷി ഭവ�കളി�  ഇ��റ�സ് അേപ�ക�  െക�ി�ിട��താ�ം

അേപ�കളി� തീ�മാനമാകാെത കിട��താ��� പരാതി�് സർ�ാർ എ� പരിഹാരമാണ്

നി�േ�ശി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

3220. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� കാ�ഷിക വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� കാരണ�ളാ� സംഭവി�� നാശന����ാണ് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട

ആ��ല�ം ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിള ഇ�ഷ�റ�സി�  അംഗമാ��തിന് ഒ� ക�ഷക�  സ�ീകരിേ�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിളക��് ഉ�ാ�� ഭാഗീകമായ നാശന����് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��് ഫാമിംഗ് നിലവി�� പാട�ൾ വിള ഇ�ഷ�റ�സി�  േച��തി�� നിബ�നക�



അറിയി�േമാ?

അനധി�തമായി കീടനാശിനി വിപണനം

3221. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� കീടനാശിനി വി��േമഖലയാ�ി മാ�ക എ� ല���ാ�ി�ായി ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(ബി) 2018,2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  അനധി�തമായി കീടനാശിനി വിപണനം നട�ിയ എ�

േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�; വ��മാ�േമാ?

വയനാ�ിെല ക�ഷക ആ�ഹത�

3222. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ിെല പനമരം പ�ായ�ി� വി.ഡി. ദിേന��മാ� എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�തിന്

കാരണം കാ�ഷിക േലാ�  തിരി�ട�വാ�  സാധി�ാ���ല�� മാനസിക��ി��ാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം ആവശ�െ��െകാ�് വയനാട് എം.പി ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത ക�ഷകെ�

��ംബ�ിന് ധനസഹായം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

3223. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� എ� സി�ിംഗാണ് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�േശഷം നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  നട�ിയ സി�ിം�കളി�െട എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ക��് േമാറേ�ാറിയം

3224. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം



,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വാ�ക��്  2019  ഡിസംബ�  31വെര സ��ാ�  േമാറേ�ാറിയം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഗണി�ാെത പല ബാ�ക�ം ക�ഷക��് ജ�ി േനാ�ീസ് അയ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി� മാറന�� പ�ായ�ിെല �വളേ�രി സ�േദശി എം.ബി.പ��മാറിന്

20000 �പ കാ�ഷിക വാ��െട േപരി� ഊ���ലം എസ്.ബി.ഐ. ശാഖയി� നി�ം ജ�ി

േനാ�ീസ് ലഭി�െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി സ�ാൻ പ�തി

3225. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �ഖ�ാപി� �ഷിസ�ാൻ പ�തി�െട ആ��ല�ം സം�ാനെ� ക�ഷക��്

���േതാതി� ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��തിന് നി�യി�ി�� �പരിധി നിയ�ണം

േക�സ��ാ� എ��് കള�ത് സം�ാനെ� എ� ക�ഷകെര �ടി ഈ ആ��ല��ിന്

അ�ഹരാ�ി;

(സി) ഈ പ�തി �കാര�� ആ��ല��ിന് അ�ഹത ഏെതാെ� വിഭാഗ�ിനാണ്;

(ഡി) േക� സ��ാ� �േ�ാ�് വ�ി�� നിബ�നക� സം�ാനെ� െച�കിട നാമമാ� ക�ഷകെര

ഈ പ�തി�െട �റ�് നി��� സാഹചര���ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�

3226. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���  ജി�യി�  �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  എ� ഇേ�ാ േഷാ�ക�  ആരംഭി�ി��്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ� ഏെ��� നി��ാണ���ി

3227. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ�  എ�

നി��ാണ���ികളിലാണ് സം�ാന�ടനീളം കരാറി� ഏ�െ��െത�ം ഇതി� എ� എ�ം

നാളി�വെരയായി ���മാ�ം പണി തീ��് ബി� െസ�ി� െച�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപനം അ�മാലി മ�ല�ിെല �റിസം വ��ിെ� ഏെത�ി�ം പ�തി

ഏെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ���ി�െട നി��ാണം ���ീകരിേ�� കാലാവധി

എ�ാെണ�ം നാളി�വെരയായി എ� ശതമാനം പണി ���ീകരി�െവ�ം ഇനി

���ീകരിേ��ത് എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നി��ി� ���ി�ായി �റിസം വ��് എ� �പ�െട അേലാ�്െമ�് അ�വദിെ��ം അതി�

എ� �പ േകാ��േറഷ� െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ���ി�െട േമ�േനാ�ം വഹി�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ���ി

എേ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��

3228. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� അേ�ാ സ��ീസ് െസ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട നി�ം ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് ക�ഷക��് ലഭി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ��, �ി��, െമതിയ�ം �ട�ിയവ ക�ഷക��് വാടക�് ലഭി��തിന്

സൗകര��േ�ാെയ�ം ആയതിെ� നിര�ക� നി�യി�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) വി�ക�, വള��  �തലായവ ലഭി��തി�ം ��ത െസ�റി�  സൗകര���ാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഹരിത േകരള മിഷെ� എ�ാ�ിെ��് െചലവ്

3229. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത മിഷനി� കരാ� / താ�ാലിക ജീവന�ാരായി എ� േപ� േജാലി േനാ���്; അവ�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഹരിത േകരള മിഷെ� ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ഉ�െ�െട നാളി�വെര�� എ�ാ�ിെ��്

െചലവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�യിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ടി�ിക



3230. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� ആ�യിെല ജീവന�ാ��് നിലവി�  ശ�ള�ടി�ിക�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�മാസെ� �ടി�ിക�െ��് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ശ�ളം �ട�വാ�� കാരണം വ��മാ�േമാ;  ശ�ള�ടി�ിക അടിയ�രമായി ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷി ഓഫീസ� ത�ികയി� ഒഴിവ്

3231. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� �ഷി ഓഫീസ� ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക��്; ജി� തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� �ഷി ഓഫീസ�മാെര പി.എസ്.സി.

�ഖാ�രം നിയമി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എളവ�ി �ഷിഭവനിെല ഒഴി�കൾ നിക��തി�� നടപടി

3232. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ിെല എളവ�ി �ഷിഭവനി�  �ഷി ഓഫീസ�, �ഷി അസി��് എ�ീ

ത�ികകളിൽ ഒഴി�കൾ നിലവി�േ�ാ എ�ം , ഉെ��ി� ��ത ഒഴി�കൾ നിക�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

ആ�യിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

3233. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെല വി�ഞാനവ�ാപന വിഭാഗമായ ആ�യി� ജീവന�ാ��് മാസ�ളായി ശ�ളം

ലഭി��ി� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�, ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ��് വ��ി�ി� ശ�ളം സം�ാന�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാ��് ലഭി�ാ�� ശ�ളം എ�േ��് ന��െമ�് അറിയി�േമാ?

�ഷിവ��ിെ� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��

3234. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��  ഏെത�ാം;  ഓേരാ

�ാപന�ിെ��ം കഴി� അ�് വർഷെ� ലാഭം/ന�ം എ�െയ�് വ�ഷംതിരി�്

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ഇവയി� ഒേരാ �ാപന�ിെ��ം നിലവിെല എം.ഡി.  ആരാെണ�ം അവ� എ��തലാണ്

��ത �ാപന�ി�  എം.ഡി.  ആയി നിയമി�െ��െത�ം ഓേരാ���െട�ം മാ�വ��ം

ത�ിക�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവരി�  ആ�െടെയ�ാം േപരിലാണ് വിജില�സ് േകസ് ഉ�െത�ം ഓേരാ���െട�ം

േപരി�� േക�ക�െട വിശദാംശ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിജില�സ് േകസ് േനരി�� ഇവരി� ആ�െ��ി�ം കാലാവധി നീ�ി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ആയതിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അ�ിക��റ� അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3235. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  അ�ിക��റ�  അസി��് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക��്;  ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ� േപെര അ�ിക��റ�  അസി��്

ത�ികയി� പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം നിയമി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക� നിയമന�ിനായി പി.എസ്.സി. യിേല�് റിേ�ാ��്

െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

എടവക �ാമപ�ായ�ിെല പഴം പ��റി സം�രണ േക�ം

3236. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല എടവക �ാമപ�ായ�ി�  �ിതി െച�� പഴം പ��റി

സം�രണേക��ിെ� �വ��നം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ േക��ിെ� �വ��ന�ിന് നിലവി� എെ��ി�ം തടസ�� ഉേ�ാ;

(സി) ഇൗ �ാപന�ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം

െച��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എ�.� അ�വദി��തി�ളള മാനദ���

3237. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ആവശ����ം െപാ� ആവശ����ം െക�ിടം നി��ി��തിന് �ല�ിെ�

െക.എ�.� അ�വദി��തി�ളള നടപടി�മ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� മ�് ആവശ����ം െക.എ�.� അ�വദി��തിെ� മാനദ��� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

ഹരിത േകരള മിഷെ� എ�ിക��ിവ് ൈവസ് െചയ�േപ�ണിെ�റ േസവന േവതന വ�വ�ക�



3238. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷെ� എ�ിക��ിവ് ൈവസ് െചയ�േപ��  നിലവി�  ആരാണ്;  അവ�െട

േസവന േവതന വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നാളി�വെരയായി ശ�ളം, ബ�, യാ�ാ െചലവ്, ചികി�ാ െചലവ് �ട�ിയ ഇന�ളി� എ�്

�ക എ�ിക��ിവ് ൈവസ് െചയ�േപ�� ൈക��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ച��് ഓ�ഗാനിക് സ��ിഫിേ�ഷ�

3239. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനഫലമായ ച��് ഓ�ഗാനിക് സ��ിഫിേ�ഷ� ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��

ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ച� വിളയി��തിനായി �ാേ�ഷ� മാ�കയി� �ാവ് വള���തിന് ആേലാചന�േ�ാ;

(സി) 2018 � ച�െയ സം�ാന ഫലമായി �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ി� ച� ക�ഷക��്

എെ��ി�ം ആ��ല�ം ന���േ�ാ ;

(ഡി) ച�യി�  നി�ം �ല�വ��ിത ഉ����  നി��ി�� പ�തി സ��ാ�  തല�ി�

ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

മ�ിമാ� പെ���� ചട�ക�െട െചലവിന് നഗരസഭ�് �േത�ക ഫ�്

3240. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭക�െട കീഴി�ളള വിവിധ സ��ാ� �ാപന�ളി� മ�ിമാ� പെ���� ചട�ക�

നട�േ�ാ� ��ത െചലവിേല�ായി ഒ� േ�ാ�ാമിന് എ��പ െചലവഴി�ാ��താണ് എ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�രം പരിപാടിക�െട െചലവ് വഹി�ാ� നഗരസഭ�് �േത�ക ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയത് െചലവഴി��തി�ളള മാ��നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) അ�വദി�� �ക അപര�ാ�മായതിനാ�  ��ത�  �ക െചലവഴി�ാ�  അ�മതി ന��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന പാ��ിംഗ് സൗകര�ം

3241. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തിരേ�റിയ �േദശ�ളി�  വാഹന പാ��ിംഗ് സൗകര���െട അപര�ാ�ത

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�രം അപര�ാ�തക�  ഒഴിവാ��തിനായി ഒ� സമ� പാ��ിംഗ് നയം ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) യ�വ��ത പാ��ിംഗ് സംവിധാന�ിെ� സാധ�തക�  സംബ�ി�് വിശദാംശ��

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�മാനം വ��ി�ി��� രീതിയി�  േമഖലയിെല മ�്

ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �ാപന��മാേയാ ഏജൻസിക�മാേയാ േച��് എ�ാ തേ�ശസ�യം

ഭരണ �ാപന�ളി�ം പാ��ിംഗിന് സംവിധാനം നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മലേയാര വികസന ഏജ�സി

3242. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലേയാര വികസന ഏജ�സി  (ഹാഡ)  �പീകരി�തി�േശഷം റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിൽ

ഇ�വെര അ�വദി�ി�� ���ിക�ം അവ�െട �ക�ം ഇനംതിരി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഏജ�സി �േഖന 2017-18 � എ� പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ന�കിയി��ത് ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) 2019  -20  വർഷെ� പ�ികയിൽ ഉ�െ����തി�� നി�േ�ശ��

സമ��ി��െത��തലാെണ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം

3243. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� പ�ായ�്,  നഗരകാര�ം,  �ാമവികസനം,

തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ്,  നഗര-�ാമാ��ണം എ�ീ വിവിധ വ��കെള

ഏേകാപി�ി�് ഒ� വ��് �പീകരി��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ാടം െപായിെല വാ�� തീം പാ��്

3244. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ക�ാടം െപായിലിെല വാ�� തീം പാ��ിനായി നി��ി� തടയണ ���മാ�ം

െപാളി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�ാണ് ഉ�രവ്

ന�കിയത് ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം തടയണ ���മായി െപാളി�് നീ�ിയി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്



?

െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�് െെലസ�സ്

3245. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട വ�വസായ സംരംഭകർ�് െെലസ�സ് ന���തി�ളള നടപടിക�  ��ത�

ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ാ െച�കിട സംരംഭ���ം ഫയ�  സ��ിഫി��് നി�ബ�മാ����ലം ഉ�ായി�ളള

��ി��ക�  ല�കരി��തി�ം,  ഫയ�േസ�ി സ��ിഫി��് ആവശ�മായ �ണി�ക��

മാ�മായി നിജെ����തി�ം ആേലാചി�േമാ;

(സി) ബി�ഡിംഗ് െപ�മി�ി�ം െെലസ�സി�ം ഉ�ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ആയത്

���മാ�ം ഓ�െെല� സംവിധാന�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഫയ�ക�ം േരഖക�ം ന�െ����വ�െ�തിെര ശി�ാനടപടി

3246. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��മായി ബ�െ�� വിവിധ പ�തികളി�  നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ��

�മേ��ക� നട�ിയതായി ഓഡി�് റിേ�ാ��ക� വ�േ�ാ� ഫയ�ക�ം ബ�െ�� േരഖക�ം

കെ���ാനാവാ�തിനാ�  ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�

പ�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഫയ�ക�ം േരഖക�ം ന�െ����വ�െ�തിെര ശി�ാനടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െച�് ഇഷ� രജി��, പാ�് ��്,  �ഷറി ബി�  ��് �ട�ിയ േരഖക�  എ� കാലം

��ി�ണെമ�ാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�തമായ ��് േബാ��ക�

3247. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന പാതേയാര�ളി�  അനധി�തമായി ��് േബാ��ക�  �ാപി��ത്

ഗതാഗത�ി�ം ആ� സ�ാര�ി�ം ��ി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��തി� അത��ം നാശ��ാ�� വിൈനൽ ��ക�െട ഉ�പാദനം നിയ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) �ാമ പ�ായ�്,  നഗരസഭാ േമഖലകളിൽ പരസ���  �ാപി��തിന് നി�ിത ഫീസ്

ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ�വീസ്

3248. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ദാസ�

�ീമതി �. �തിഭ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധികാരവിേക�ീകരണം കാര��മമാ�ിയതിെ� ഫലമായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

നട�ിവ�� �വ��ന��  വി�ലീ�തമായതിനാ�  കാര��മത വ��ി�ി��തിന്

സ���മാ�ം ഇ-ഭരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി സമാഹരണം,  സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�െട വിതരണം,  വ�ാപാര�ാപന���ളള

ൈലസ�സ്,  െക�ിടനി��ാണ അ�മതി ന�ക�  �ട�ിയ �വ��ന��

ആ�നീകരണ�ിെ� ഫലമായി കാര��മമായി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ജി�കെള സ�ഭരണ

ജി�കളായി �ഖ�ാപി�; മ� ജി�കളി� ഇതിനാ�ളള �വ��നം �േരാഗമി��േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ�വീസ് �ാബല��ിലായി�േ�ാ; ഇ�വഴി ല��മാ�� േന���

അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� ആരംഭി� �ാപന��

3249. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� ഏെത�ാം

�ാപന�� ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാപന��  ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�ക�  ആണ് പരിഗണനയി�

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��ിെ� �ിയാ�കമായ ഇടെപട�  ഇ�ാ�തിനാ�  സാ��ിക ബാധ�ത�െട േപരി�

ഏെത�ാം �ാപന��െട �പീകരണമാണ് തട�െ��ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജന�തിനിധിക��ം ഉേദ�ാഗ���ം സ�യംെതാഴി�  സംരംഭക��ം പരിശീലന��

ന���തിന് വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ വികസന പരിശീലന േക���  ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�ക�  ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ദാരി�� ല�കരണ�ിന് �ാമീണ ജന���് സ�യം െതാഴി� സംരഭ�� ആരംഭി��തിന്

ഉത�� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം െപ��ാ�രി�  ആരംഭി��തി�� നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

�ാമപ�ായ�ക� ന��� സംഭാവന

3250. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ക��് തനത് ഫ�ി�  നിേ�ാ �ാ�  ഫ�ി�  നിേ�ാ ഏെത�ാം

ആവശ����ം പരിപാടിക��ം ഏെതാെ� സംഘടനക��് സംഭാവന ന�കാ� സാധി�ം;

(ബി) ഇ�െന ന��� സംഭാവനക��് പരിധി�േ�ാെയ�ം പരമാവധി ന�കാ�� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� ച���ം നടപടി�മ��ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� അ�മതി ഇ�ാെത �ാമപ�ായ�് ഫ�് (തനേതാ, �ാേനാ) �ാമപ�ായ�ക�െട

ആവശ��ിന�ാെത മ� സംഘടനക�െട ആഭി�ഖ��ി� നട�� പരിപാടിക��് സംഭാവന

ന�കാ� നിയമം അ�ശാസി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം

പ�ായ�ക�  െപാ�പരിപാടിക��് സംഭാവനക�  ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

എ�ി� സ��ാരിെ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഇത് െച�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�തി നി��ഹണ �േരാഗതി

3251. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി നി��ഹണ �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; കഴി� വ�ഷെ� പ�തി നി��ഹണം ��ികരമായി�േ�ാ;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) കഴി�വ�ഷം എസ്.സി.പി.,  �ി.എസ്.പി.  പ�തികളി�  എെ��ി�ം െവ�ി�റവ്

വ��ിയി�േ�ാ; ഇത് ��ത വിഭാഗ��െട ശാ�ീകരണെ� �തി�ലമായി ബാധി�െവ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണം  2019-20-� കാര��മമാ��തി�ം സമയബ�ിതമായി തീ���തി�ം

ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) �ളയ�ി�  ജീവേനാപാധിക�  ന�െ��വ��് ഉപജീവനം ഉറ�ാ��  പ�തി  2019-20

വാ�ഷിക പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



പ�തി വിഹിതം തനത് വ�ഷംതെ� െചലവഴി�ാ� നടപടി

3252. �ീ.എം.ഉ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം ഓേരാ വ�ഷ�ം ���മാ�ം െചലവഴി�ാ�

കഴിയാ�തിെ� കാര�കാരണ�െള സംബ�ി�് വ��് തല�ി�  ഒ� സമ� പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �� സാ��ിക വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ക ��ണമാ�ം മാറി ന�കാ�

സാഹചര��ി�  അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക�  ഏത് തര�ി�  നട�ിലാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം തനത് വ�ഷം തെ�

െചലവഴി�ാ� സഹായകരമായ രീതിയി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ?

േബ�� േഫാ��് െറയി�േവ േ�ഷ�

3253. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�മ എം.എ�.എ. എ.ഡി.എസ്.-� ഉ�െ���ി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േബ��

േഫാ��് െറയി�േവ േ�ഷ� വികസന�ിന് 1,30,99,306 �പ�െട ���ി�് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) സേത�  െറയി�േവ ഡിവിഷണ�  മാേനജ�(വ��്)  പാല�ാടിന് െഡേ�ാസി�് ���ിയായി

കണ�ിെല��് ഈ �ക ൈകമാറി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ �ക ൈകമാറി ന���തിനായി എ�.എസ്.ജി.ഡി.കാസ�േഗാഡ് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ�

സമ��ി� െ�ാേ�ാസലി�  ചീഫ് എ�ിനീയ�  (എ�.എസ്.ജി.ഡി.)  എ�് നടപടിയാണ്

ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�്  (എ�.എസ്.ജി.ഡി.)  ചീഫ് എ �ിനീയ�െട ഓഫീസി�� ഡി ബി

5/13005/18 ഫയലി� എ�� തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3254. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാ�യം,  പ�നംതി�,  ഇ��ി ജി�കളി�

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ��തായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ�ാെ�യാണ്;



വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�കളി�  നാളി�വെര ��തായി പ�തികെളാ�ം നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ി�

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� പരിഗണനയി��/നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ിേ�ാട് ഡാം നവീകരണം

3255. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് വഴി നട�ാ��തിനായി 2018-19 വ�ഷെ� ബജ�ി� �ഖ�ാപി�

ഒ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല മാട��റ �ാമ പ�ായ�ിെല ക�ിേ�ാട് ഡാം നവീകരണ

���ി�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ ?

�ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.�െട നി��ാണം

3256. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഴ�ാ�ിരി സി.എ�്.സി.�െട നി��ാണം ആരംഭി��തി�� തട��� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ

;

(സി) ഭരണാ�മതി ഉ�രവിെ� കാലാവധി ���ിയായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഭരണാ�മതി ���ി

നൽ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അടിയ�രമായി െക�ിട നി��ാണം ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിവിധ പ�തിക�െട �ക

3257. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 മാ��് 31 � ��് പണി ���ീകരി�് ബി�ക� �ഷറിയി� സമ��ി� തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട വിവിധ പ�തിക�െട �ക സ�യം കെ��ണെമ�ം  2019-20 വ�ഷെ�

ഫ�ി�  ഉ�െ���ണെമ�ം കാണി�് സ��ാ�  ഉ�രവിറ�ിയ��ലം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��  അംഗീകാരം േനടിയ പ�തിക�  ഉേപ�ിേ��ിവ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമസഭകളി�  അംഗീകാരം േനടിയ പ�തിക�  ഉേപ�ി�ക വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ

സഥാപന����ായി�� �യാസ�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ൈലഫ് ഭവന പ�തി �ണേഭാ� ലി�്

3258. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനാടി�ാന�ി�  ത�ാറാ�ിയ �ണേഭാ� ലി�ി�െ�� ��വ�

േപ��ം ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭ�മാ�േേമാ;

(ബി) ഈ ലി�ി�  നി�ം ഓേരാ വ�ഷേ��� �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തി��

മാനദ�ം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേപ�കെ� ൈകവശ�� �ല�ിെ� വി�തി�് പരിധി നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ ഭവനപ�തി

3259. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  �ാപനമായ ഹൗസിംഗ് ആ�് അ�ബ�  ഡവല�്െമ�്

േകാർ�േറഷനിൽ(ഹ�േകാ)നി�ം ൈലഫ് പ�തി�് വാ� ലഭ�മായി�േ�ാ;വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഹ�േകാ�െട ക�ശനവ�വ�ക� പാലി�െകാ�് സം�ാനസ��ാരിന് ഈ വാ�ാ പ�തി

എ�േ�ാളം ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഹ�േകാ�െട ആദ�ഗ� വാ� ലഭ�മായി�േ�ാ;ഉെ��ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ി�

�ണേഭാ�ാ���് ര�ാംഗ � ���മാ�ം ന�കാ� ഇതിനകം കഴി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് ഭവനപ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�� അ�ഹരായ ��വ�  അേപ�ക��ം ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ാ� സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) 2016-�  ആരംഭി� ൈലഫ് ഭവനപ�തിയിൽ ആദ� വ�ഷം ല��മി� വിവിധ പ�തികളി�

�ട�ിയ വീ�ക�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരിേ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െെലഫ് മിഷ� �ണേഭാ�ാ��

3260. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ�  വഴി ഭവനനി��ാണ�ിനായി നാളി�വെരയായി എ� �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ���ി�െ��ം സം�ാനെ� ഭവനരഹിതരി�  എ�േപ��് ഇനി�ം വീട്

ലഭ�മാ�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ പ�തി വഴി എ� വീ�ക� ���ീകരി�ി�െ��ം എ� വീ�ക�െട പണി ആരംഭി�ി�െ��ം

അവ�െട �േരാഗതിെയ�റി�� വിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

3261. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� വീ�ക�

നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി��് എ�ം

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ��ിെലവ� പാ��ിംഗ് സംവിധാനം

3262. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  വാഹന��  പാ��് െച�വാ�  അ�ഭവെ��� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി മ��ിെലവ�  പാ��ിംഗ് സംവിധാനം

ഏ�െ����തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഈ പ�തി�ായി േക� സ��ാ�  എ� ഫ�് അ�വദി�;  ഈ പ�തി എ�േ��്

���ിയാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േസവാ�ാം പ�തി

3263. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�ക�െട േസവനം വ�ാപി�ി�വാൻ ഉേ�ശി�് ആരംഭി� േസവാ�ാം പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം ��ത പ�തി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പ�തി ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയാ�  എെ��ാം േന���  ൈകവരി�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �ംഭനാവ� പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ചി�� ഫാ�കളിെല േകാഴിക�



3264. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ േ�ായില�  ഫാ�േമ�് െ�ാഡ�സ�  ക�നിക��് കീഴി�� ചി��  ഫാ�കളിെല

േകാഴികെള വാ��തിന് മീ�് െ�ാഡ�്സ് ഓഫ് ഇ�� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� കരാറി� ഒ�വ�ി�േ�ാ;  ഒ� കിേലാ േകാഴി�് എ�് വില വ�ാണ് അവ�

വാ��ത്;

(സി) ചി�� ഫാം ക�ഷക��് ലഭിേ�� �ക േവഗ�ി� ലഭി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം

ഒ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരളചി�� െ�ാഡ�സ� ക�നി

3265. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ മിഷെ� േന�ത��ി�  ആരംഭി�ി�� േകരളചി��  െ�ാഡ�സ�  ക�നി�െട

�വ��ന�� ഏത് ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ �ാപന�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് നട��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട സാ�ഹിക വികസന പരിപാടിക�

3266. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ നട�ാ�� �ധാന സാ�ഹിക വികസന പരിപാടിക�  എെ��ാമാണ്;  വേയാജന

പരിപാലന�ിനായി �പീകരി�ി�ളള ഹ�ഷം പ�തി വ�ാപി�ി�ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;  എ�

ബ�സ് �ാപന��  ആരംഭി�ി��്;  ��തായി ഇ�ര�ി�ളള എ� �ാപന��

�ട�വാ� പ�തി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അശരണ�െട�ം നിരാലംബ�െട�ം അതിജീവനം സാധ�മാ�� അഗതിരഹിത േകരളം

പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ിക േഗാ�വ�ഗ �ീകെള�ം അ�വഴി ആ ��ംബാംഗ�െള�ം വികസന

െപാ�ധാരയിെല�ി�ാ� ��ംബ�ീ നട�ിവ�� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട �തന സംരംഭ��



3267. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീെയ �തന സംരംഭ�ി�  കീഴി�  െകാ�വ��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പാ�ം ���ം പാ�����ം ഒ� �ട�ീഴിലാ�ി ��ംബ�ീ�െട േഷാ�ിക� എ�ാ ജി�കളി�ം

�ട��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭ�� ആരംഭി��തിന് എ�് ധനസഹായമാണ് അ�വദി�ക; അതിെ� പലിശ

നിര�് എ�യാണ്?

വ��ി�വ�� െത��നാ��െട ശല�ം

3268. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നാ��െട ഉപ�വം ഏ���വ�െട എ�ം വ��ി�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഈ വിഷയ�ി�  േവ�� ജാ�ത

പാലി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി�  സം�ാന സ��ാ�  ഫ�് ഉപേയാഗി�വാ�  അ�വാദം ന�കിയത്

ഉപേയാഗി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഏെത�ാം;  ഉപേയാഗി� �ക എ�;

വ��മാ�േമാ; ഓേരാ നഗരസഭ�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��മാെര�ം നഗരകാര� വ��് റീജിയണ�  ഡയറ��മാ��ം

ഇതിെ� ഏേകാപന �മതല ന��േമാ; അവ�െട റിേ�ാ��് പരിേശാധി�േമാ; തേ�ശസ�യംഭരണ

െസ�േ�റിേയ�ിെല ഏെത�ി�ം െസ�െന ഇതിെ� �മതല ഏ��ി�േമാ;

(ഇ) 2019 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര റിേ�ാ��് െച� െത�വ് നായ ആ�മണെ��റി�് കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ; പ�ായ�്, നഗരസഭ തിരി�ം ജി� തിരി�ം കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

അൈജവ മാലിന�നി�മാ��നം

3269. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� അൈജവ മാലിന��� വീ�ക�, ഓഫീ�ക� എ�ിവിട�ളി�നി�ം

സംഭരി��തി�ം അവ റീൈസ�ിംഗ് ഉ�െ�െട�� മാ���ളി�െട �ന�പേയാഗി�കേയാ

പരി�ിതി�് േദാഷകരമാവാ� വിധം നി�മാ��നം നട�കേയാ െച��തിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ഒ� ഏകീ�ത സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ര�ി�

ഒ� സംവിധാനം �പെ����തിന് ആവശ�മായ പഠന ഗേവഷണ�� നട�ാ�ം നട�ാ�ാ�ം

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) മാലിന� നി�മാ��ന�ി� പ�ായ�ക��ം �നിസി�ാലി�ിക��ം പരിശീലനം ന���തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ാ മ�ല�ളി�ം മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�

3270. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് എ�ാ നിേയാജകമ�ല�ളി�ം മാലിന� സം�രണ

�ാ�ക� ആരംഭി�ാനാ�േമാ; ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് �ചിത� മിഷ� നട�� �വ��ന��

3271. �ീ.��ഷ� കട��ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, വി. േജായി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ചിത�-മാലിന� സം�രണേമഖലകളി� സർ�ാർ നട�ിയി�� ഇടെപട�ക�

എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് �ചിത� മിഷ� നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ ജി�കളിെല�ം �ധാന ആ�പ�ികളി� സ�ീേവജ് �ാ�ക� �ാപി��തി�� പ�തി

ആ��ണം െച�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഗാ�ഹിക ശൗചാലയ��ം െപാ� ശൗചാലയ��ം നി��ി��തി�� പ�തി �ചിത� മിഷ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഇ) മിക� പരി�ിതി സംര�ണ�ി�ം �ചിത� �വ��ന�ി�ം �ചിത� മിഷന് അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

3272. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരസഭ�െട പ���ി േമഖല 16-� ഡിവിഷനി� നഗരസഭ വക �ല�് അ�ത്

പ�തി�െട കീഴി� സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െ�ാേ�ാസലി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� െസ�് �ലമാണ് ഇതിനായി വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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



കി�ിയാർ മാലിന� ��മാ�ാ� നടപടി

3273. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി�ിയാർ മാലിന� ��മാ��തിന് തി�വന��രം നഗരസഭ നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) കി�ിയാറിേല�് മാലിന�െമ�� ഓടക�  ഒഴിവാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) കി�ിയാറിെല കേ����  തട��തിന് റവന� വ��മായി സഹകരി�് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ിയാ�  �ചീകരണ പ�തി ഒ� �ടർ പ�തിയായി നട�ിലാ���ം വ�ഷ�ി�  ര�്

തവണെയ�ി�ം �ചീകരണ പ�തിക�  നട�ിലാ�ി കി�ിയാറിെന മാലിന� ��മാ���ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അഡ��് ഡയ�� സം�രി��തി�� സംവിധാനം

3274. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കിട�് േരാഗിക�  ഉപേയാഗി�� അഡ��് ഡയ��  ഉപേയാഗ�ിന് േശഷം

സം�രി��തി�� സംവിധാനം ഇ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡയ��  െപാ��ല�ളി�  വലിെ�റി��ത് �ലം ഉ�ാ�� മലിനീകരണ ����

ഒഴിവാ�വാ� എ�ാ തേ�ശഭരണ �ാപന��െട കീഴി�ം അഡ��് ഡയ�� നശി�ി��തിന്

ആവശ�മായ ഇ�സിനേറ�� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� മാലിന� ��മാ��തിന് പ�തി

3275. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാേള�ക�ം വിദ�ാലയ��ം മാലിന�വി��മാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  മാലിന� നി��ാ��ന�ി�  ��കരമായ അനാ�

കാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��പരിഹാര�ിന് എെ��ാം �മ�ളാണ്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴി� നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ��  മാലിന����ം ഹരിതവിദ�ാലയ�മാ�ാ�  ല��ംവ�് എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;  ഭാവിയി�  നട�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?



�ാ�ിക് മാലിന� സം�രണ�ി� വ� വീ�

3276. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� നി�േ�ശ�� േവ� രീതിയി� നട�ാ�ാ� േകരളം

വി�ഖത കാണി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന���  സം�രി��ത് സംബ�ി� റിേ�ാ��് േക� മലിനീകരണ നിയ�ണ

േബാ�ഡിന് േകരളം സമ��ി�ാ�തിെനതിെര േബാ�ഡ് ഹരിത ൈ�ബ�ണലിെന

സമീപി�ക��ാേയാ;

(സി) എ�ായി�� റിേ�ാ��് സമ��ിേ��ിയി��ത്; �ാ�ിക് മാലിന� സം�രണ�ി� വ� വീ�

കാരണമായി ഹരിത ൈ�ബ�ണ� േകരള�ിന് ഒ� േകാടി �പ പിഴയി�ക��ാേയാ ; ഇെ��ി�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െപാ�മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

3277. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം ഖരമാലിന� സം�രണനയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ��മായി മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം �ാപി�വാ� �ലേമാ സാ��ികേമാ ഇ�ാ�

�ാപന���ം വ��ിക��മായി െപാ�മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഏ�െ����

കാര��ി� എ�മാ�ം �േ�ാ�് േപാ�വാ� സാധി�; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഖരമാലിന� സം�രണനയം �പീകരി�� സംബ�ി�് ��ീംേകാടതിയി�  സത�വാ��ലം

സമ��ി��തിന് വ� കാലതാമസ�ിന് േകാടതി നി�േ�ശി� െെഫ� അട�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�് �കയാണ് െെഫനായി അട�െത�് അറിയി�േമാ?

േദശീയ ബേയാഗ�ാസ് വികസന പ�തി

3278. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േദശീയ ബേയാഗ�ാസ് വികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ി എ� ��ംബ���് ധനസഹായം ന�കിയി�െ��് ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയതി��കാരം ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം അ�വദി�� പരമാവധി �ക എ�യാണ്;

(സി) ��ത പ�തി�ായി േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  ഓേരാവ�ഷ�ം വകയി��ിയ �ക�ം

െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി അേപ� സമ��ി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; െവളിെ���േമാ?



ആമയിഴ�ാ�േതാടി� നി�ം മാലിന�ം നീ��തിന് നടപടി

3279. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല മാലിന�വാഹിനിയായി മാറിയ ആമയിഴ�ാ�േതാടി�നി�ം മാലിന�ം

നീ��തിന് നഗരസഭ�െട േന�ത��ി� നട�ിയ �വ��നം എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ദിവസമാണ് േതാട് �ചീകരി�െത�ം ഏത് ഭാഗ�ാണ് �ചീകരണ �വ��ന��

നട�ിയെത�ം അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മഴ�ാല ��� �ചീകരണ�ം പക�� വ�ാധി �തിേരാധ�ം

3280. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴ�ാല ��� �ചീകരണം സം�ാന�് കാര��മമായി നട�ിലാ�വാ�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാന വ�ാപകമായി ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടി �ചീകരണ

�വ��ന�� നട�വാ� കഴി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) മഴ�് ��് �ള��ം നദിക�ം േതാ�ക�ം ��ിയാ�ി ഒ��് �ഗമമാ�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പ�തിക� ഒ� �േത�ക സമയ�് മാ�ം നട�ിലാ�ാെത നിര�രമായി നട��തി�ം

അ�വഴി പക��വ�ാധി �തിേരാധി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�െട ഉപേയാഗം

3281. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�  ��ണമാ�ം നിേരാധി�ാ�  സാധി�ി� എ�

സത�വാ��ലം സ��ാ� േകാടതിയി� സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�ി�ിന് പകരം ഉപേയാഗി�ാ�� വ���െട യേഥ� ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാ�  സ��ാ�



എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�െട ഉപേയാഗം �റ��തിനായി വ��തല�ി�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�ക��് �ാഫ് ക�ാർേ��്

3282. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമ പ�ായ�ക�  േക�ീകരി�് �ാഫ് ക�ാർേ��് നി��ി��തിന് �ാമ

പ�ായ�ക��് അ�മതി ന��േമാ;

(ബി) സ�േദശം വി�് മ�് ജി�കളി� േജാലിേനാ�� ജീവന�ാ��് സൗകര��ദമാ�ംവിധം ക�ാർേ��്

നിർ�ി��തി�� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ക�ാർേ��് നി��ി��തിന് �ാമപ�ായ�ക�െട തനത് ഫ�്

ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ന�കിയാ� സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത ഇ�ാെയ��ത്

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) വനിതാ ജീവന�ാ��് അട�ം ഉപകാര�ദമാ�� ടി പ�തി നട�ിലാ�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന� നി��ാണം

3283. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി� പാല�ാട് 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?

െതാഴി�റ�് പ�തി

3284. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ��ിരി�� െതാഴിലാളിക��് എ� മാസെ�

േവതന�ടി�ികയാണ് ന�കാ��ത്;  ഇത് ആെക എ� �പ വ�ം;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് �ടി�ിക ന�കാ�  കഴിയാെത വ�ത്;  �ടി�ിക അടിയ�രമായി ഇവർ�്

ന���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



െതാഴി�റ�് പ�തി

T 3285.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െതാഴി�റ�് പ�തിയി�കീഴി�  െതാഴിലാളിക�െട നിലവി�� �ലി എ�

�പയാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െതാഴിലാളിക�െട �ലി ഏ�ി�  ഒ�് �തൽ പല സം�ാന�ളി�ം ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േകരള�ി�  ആയത് ���ി നി�യി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ലി ���ി നി�യി�് ഏ�ി� ഒ��ത� ��കാല �ാബല�േ�ാ��ടി �ടി�ിക ലഭ�മാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തി

3286. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  17-18,  18-19  വ�ഷ�ളി�  പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തിയി�  െഷാ���

മ�ല�ി� എെ��ാം ���ിക� നട�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഒേരാ ���ി�െട�ം എ�ിേമ�് �ക�ം ���ി�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവര�ം

വ��മാ�േമാ?

സ�യം വ�നി�തി നി��യം

3287. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി നി��ി�� െക�ിട���് നട�ാ�ിയി�� സ�യം വ�നി�തി നി��യി�� രീതി

സംബ�ി�� മാനദ�ം എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ഈ രീതിയി�� വ�നി�തി

നി��യം നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഐ.ബി.പി.എം.എസ്. സി��ിെ� �വ��നം

3288. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�് ന���തിനായി നട�ിലാ�ിയ ഐ.ബി.പി.എം.എസ്. സി��ിെ�

�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; ഈ സി�ം നട�ിലാ�ിയ േശഷം ഓ�ൈലനായി

സമ��ി� എ� െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ിനായി�� അേപ�ക��് തി�വന��രം

േകാ��േറഷ� അ�മതി ന�കി;

(സി) എ� അേപ�കളി� ഇനി തീ�മാനം എ��വാ�െ��് അറിയി�േമാ?

താ�കാലിക നി��ാണ��െട െപ�മി�്

3289. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��മതി�  മ�് താ�കാലിക നി��ാണ��  എ�ിവ�് െപ�മി�് അ�വദി��തി��

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െപ�മി�് ഏെതാെ� നി��ാണ���ാണ് അവശ���െത�ം ആയതിന്

സമ��ിേ�� േരഖക�ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�ാേമാ?

വാ�� േവ�ഡ് �റിസം റിേസാ��ി� അനധി�ത നി��ാണം

3290. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയിെല വാ��  േവ�ഡ് �റിസം ക�നി ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് റിേസാ��ി�  അനധി�ത

നി��ാണം നട�തായി കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അനധി�ത നി��ാണ�ിന് പിഴ ഈടാ�വാ�  ആല�ഴ നഗരസഭ തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�് �കയാണ് പിഴയായി ഈടാ�വാ� തീ�മാനി�ി��ത് ?

ഓ�� എയ� ഓഡിേ�ാറിയം നി��ാണം

3291. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� തഴ�ര �ാമപ�ായ�ി� ആ�ിവികസന പ�തിയി�

ഉ�െ���ി ഓ��  എയ�  ഓഡിേ�ാറിയം നി��ി��തിന് �ക അ�വദി�ി�ം നി��ാണം

ആരംഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നി��ാണ���ി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ���ി എ.ഡി.സി.�െട േമ�േനാ��ി�  നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ�� ���ാ� നടപടി



3292. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളിെല േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് �ാഫ് പാേ��  ���ി നി�യി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ്/ഡിേ�ാമ പാ�ായി�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

അ��ീസ് െ�യിനികളായി താ��ാലികമായി നിയമി��തിന് സ��ാ�  അ�മതി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി നിയമനം

3293. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി ത�ികയി� പി.എസ്.സി. �േഖന ത�ിക മാ�ം വഴി നിയമനം

നട�� ത�ികക�െട എ�ം എ�യാണ് ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ത�ികമാ�ം വഴി നിയമനം േനടിയവ� എ�യാണ്; ഇതി� �ാമവികസന വ��ി�

നി�ം ത�ികമാ�ം വഴി നിയമനം േനടിയവ� എ�യാണ്  ;  അന��േസവന�ി��വ� എ�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയി� �� ഒ�് �കാരം ത�ിക മാ�ം വഴി നിക�ാ�� എ� ഒഴി�ക��്; ഈ

ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാടാന��ി �ാമപ�ായ�് ഓഫീസിെല ഒഴി�കൾ

3294. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല വാടാന��ി �ാമപ�ായ�ി� അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സീയ�

എ�ീ ത�ികകളി�  ഒഴി�കൾ നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ നിക�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് �ാഫിെ� അപര�ാ�ത

3295. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നിലവിെല എ�ിനീയറിംഗ് �ാഫിെന ഉപേയാഗി�് പ�തിക�

നട�വാ� കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പല തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളി�ം ഓവ�സീയ�  �ത�  �കളിേലാ�ളള ജീവന�ാ�െട



അപര�ാ�ത�ലം ���ിക� കാര��മമാ��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം, െകാ�ി േപാ�ളള ��സി�� േകാ��േറഷ�കളിെല െഡപ��ി ചീഫ് എ�ിനീയ�

ത�ികക� അ�േ�ഡ് െച�് ചീഫ് എ�ിനീയ� ത�ികയാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നിലവി�ളള ത�ികക�െകാ�് �ഗമമായി

�വ��ി�വാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  �തിയ ത�ിക ��ി�വാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

3296. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ശ�ിെ����തിനായി ഈ

സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തിക�െട നട�ി�ിന് തട�മാ�� കാര���  എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

അപാകതക� പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല വിവിധ

ത�ികയി��വ�െട ഒഴി�ക�  നിക��തിന് അടിയ�രമായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ിത നിയമന�ിന് ത�ികക� നീ�ിവ��

3297. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ി� ആ�ിത നിയമന�ിന് ത�ികക� നീ�ിവ�വാ� ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ� ത�ികകളാണ് ഇ�കാരം ആ�ിത നിയമന�ിനായി നീ�ിവ�ത്; ഉ�രവിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ത�ികക�  ��േ�ാെട നീ�ിവ��ത് പി.  എസ്.  സി.  റാ�് ലി�ി��

ഉേദ�ാഗാ��ികെള േദാഷകരമായി ബാധി�ിേ�;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ്

ഉേ�ശി��ത്?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഷീ േലാ�ജിംഗ്

3298. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക��് സ�ാര സ�ാത��ം ഉറ�ാ�ിെകാ�� ഷീ േലാ�ജിംഗ് �ംഖല കാസ�േഗാഡ്

ജി�യി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;



(ബി) ക��ാടക അതി��ി �േദശമായ കാസ�േഗാഡ് എ�� �ീക�െട �ര�ിതത�ം ഉറ�്

വ��വാ� ഈ ജി�യി� ഷീ േലാ�ജിംഗ് ആരംഭി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

റാ�ിയിെല പഴവ�ാടി പ�ായ�ിെല �ശാന നി��ാണം

3299. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ിയിെല പഴവ�ാടി പ�ായ�ി� ആരംഭി� �ശാന നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല സ് ഥിതി�ം

ഇതിനായി അ�വദി� �ക�ം ഏെത�ാം പ�ായ�ക� േച��ാണ് ��ത നി��ാണ�ി��

ഫ�് ന��വാൻ കരാറി� ഏ�െ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ ഈ നി��ാണം �ട�വാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;  ��ത നി��ാണം

തട��� നീ�ി എ�് ���ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�ാപ�ായ�് ഓഫീസിന് �ൻപിെല ശിലാ�പനിർ�ാണം

3300. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�ാപ�ായ�് ഓഫീസിന് �ൻപി�  �ാപി�ി�� ശിലാ�പ�ിെ� പണി

�ട�ിയത് എേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് എ� �ക�െട പ�തിയാെണ�ം ഇ�വെര എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇനി എ� �പ െചലവഴിേ��ി വ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത നിർ�ാണ���ി നി��ിെവ�ി�് എ�കാലമാെയ�ം ���ി �നരാരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത ശിലാ�പ�ിെ� �പക�ന ആ�േടതാെണ�ം

അേ�ഹ�മായി ഒ�െവ� കരാറിെ� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ?

തേ�ശസ�യഭരണ �ാപന�ളി� രജി�� െച�ാ� ജനന��

3301. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 1970 ന് ����ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� രജി�� െച�ാ��മായ ജന��

നിലവി� രജി�� െച��ത് സംബ�ി� സർ�ാർ ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) അ�മായി ബ�െ��് നിലവി�� സർ�ാർ ഉ�രവിെ��ം സ��ല�ക�െട�ം പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന��



3302. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  െപാ�ജനാേരാഗ� �വർ�ന���് േന�ത�ം

ന���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം ഏെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെല േപാരാ�ക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത്

പരിഹരി��തിനായി ഈ സർ�ാർ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ��ത�  ആേരാഗ��വ��കെര നിയമി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ജ�റം പ�തി

T 3303.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജ�റം പ�തി േക�ാവി�ത പ�തിയാേണാ;  ��ത പ�തി േകരള�ി� ആരംഭി� തീയതി,

ഇതിനായി െചലവാ�ിയ�ക  (േക��ം േകരള�ം തിരി�്),ഇതിെ� കീഴിൽ നട�ിലാ�ിയ

���ിക�, ഇതിനായി നി�യി�ി�� കാലാവധി, പ�തി എ� തവണ നീ�ിന�കി �ട�ിയ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജ�റം പ�തി ���മാ�ം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��; പ�തി

കരാ� നീ�ിന�കിയ തീയതി; കരാർ എ�് തീ�ം �ട�ിയ വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) േമ�പ�തി നട�ിലാ�ാ�  എ� ജീവന�ാെര  (തരംതിരി�്)  കരാ�  അടി�ാന�ി�

നിയമി�െവ�ം എ�കാലേ��ാണ് ��ത ജീവന�ാെര നിയമി�െത�ം അത്

നീ�ിന�കിെയ�ി�  എ�നാ�  വെരെയ�ം അവ��് ന�കിയ �തിമാസ ശ�ളം

എ�യാെണ��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി�െട കാലാവധി നീ�ിന�കിയ േശഷം േക�ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േക�പ�തിയായ അമ ൃത്-െ� നിലവിെല �ിതി,  ആരംഭി� ���ിക�  എ�ിവ

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) അ�ത് പ�തി�് കരാറടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; ഇതിനായി നിലവിെല റാ�്

ലി�ിൽ നി�ം ഉേദ�ാഗാ��ികെള എ���തിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  വിവര��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

വി.ഇ.ഒ.മാ�െട �ീ-സ�വീസ് പരിശീലനം

3304. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല വി.ഇ.ഒ.മാ�െട �ീ-സ�വീസ് പരിശീലനം ഇ�സ�വീസ് ആ�ി

മാ��തിന് െ�ഷ����േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;



(ബി) �ീ-സ�വീസ് പരിശീലനം ���ിയാ�ിയ ജീവന�ാ��് ��ത കാലയളവ് െപ�ഷ�,

േപ-ഫിേ�ഷ� എ�ിവ�് പരിഗണി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

3305. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ��ി���ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം

���ീകരി�ി�ി�ാ��മായ പി.എം.ജി.എസ്.െെവ.  �കാര�� േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രിയിെല ഭ�� സം�രണ േക��ിെ� ആ�നികവ��രണം

3306. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�േ�രിയി�  �ാമവികസന വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�വ�� ഭ�� സം�രണ

േക��ിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ഭ��സം�രണ േക�ം ആ�നികവ��രി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിട സ��യ��െ�തിെര നടപടി

3307. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല െക�ിട സ��യ�� െപാളി�മാ�ണെമ� ��ീം േകാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�

ഇ�രം െക�ിട സ��യ��െട നി��ാണം ഉ�ാ��ി� എ�് ഉറ�വ��വാ�  സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) സം�ാന� ഇ�ര�ി� അനധി�തമാ�ം ച���ം നിയമ��ം പാലി�ാെത�ം നി��ി�ി�ളള

െക�ിടസ��യ��െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം െക�ിടസ��യ��  കെ��ി അവ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ?

അസി��് ടൗ� �ാന� ത�ിക നിയമനം

3308. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ടൗ� �ാനിംഗ് ഡി�ാ��െമ�ി� േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലിെ� ഉ�രവ് അ�സരി�്

അസി��് ടൗ� �ാന�മാെര െഡപ��ി ടൗ� �ാന�മാരായി �േമാഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േമാഷെ� അടി�ാന�ി�  അസി��് ടൗ�  �ാന�  ത�ികയി�  ഉ�ായി��

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

(സി) ഇെ��ി�  അടിയ�ിരമായി ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�് നിലവി��

ലി�ി� നി�ം നിയമനം ത�രിതെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കിലയിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���ൽ

3309. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള ഇൻ�ി���് ഓഫ് േലാ�ൽ അ�ിനിേ�ഷനിൽ നിലവി�� താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട

എ�ം വ��മാ�േമാ; ഇവെര �ിരെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദവിവരം ന��േമാ ?

'ശാ�യാ� ' - അറിവിെ� ഉ�വം

3310. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി�െട നിലവി��

�വണതക�  വിദ�ാ��ിക��ം െപാ�ജന���ം മന�ിലാ��തിനായി  'ശാ�യാ�  '  -

അറിവിെ� ഉ�വം എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള അ�ാദമിക മികവിെ��ം െപാ� സ����ിെ��ം േക��ളാ�ക

എ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത്;

(സി) െപാ�ജന���് അവ�െട �േദശ�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�േള�ം അവ�െട

വികസന �വ��ന�േള�ം ശാ�ീയ ക�പി���േള�ം ഗേവഷണ�േള�ം �റി�്

അറി��തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട��തി�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇതി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

(ഡി) നിലവി�  ഏെത�ാം സ��കലാശാലകളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� പരീ�ക�



3311. �ീ.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) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് പരീ�ക�  നട�േ�ാ�  വിവിധ ഏജ�സിക�

നട�� െന�്,  െക-െട�് േപാ�� പരീ�ക�ം അേത തീയതിയി�  വ��തിനാ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ��ി��് ഉ�ാ��താ�ം മ�് പരീ�ക�  എ�താ�� അവസരം

ന�െ���താ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് േമഖലയി� ��തല�റ േകാ�ക�

3312. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േ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) ഇ�െ� മ�രാധി�ിതമായ േലാക�് ജീവിത�ി� വിജയി�വാ� മിക��ം ആ�നിക�മായ

വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴി� ൈന�ണ��ം �ടിേയ തീ�െവ� കാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) മ�രാധി�ിതമായ േലാക�് �തിയ കാലെ� േനരി�വാ�  വിദ�ാ��ികെള �ാ�രാ��

��തല�റ േകാ�ക�  മലബാറിെല വിദ�ാ��ിക��് അന�മായിരി��െവ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ബേയാ െമഡി��  എ�ിനീയറിംഗ്,  ആ��ിഫിഷ��  ഇ�ലിജ�സ് �ട�ിയ ആ�നിക

േകാ�കെളാ�ം മലബാ�  ഭാഗെ� േകാേള�കളി�  ഇ�വെര അ�വദി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ഡഡ് േമഖലയി�  ��തല�റ േകാ�ക�  �ട�ിയാ�  മാ�േമ മലബാറിെ�

വിദ�ാഭ�ാസപരമായ പി�ാ�ാവ��് പരിഹാരമാ�ക�� എ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�

അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് അ�എ�ഡഡ് േകാേള�ക�

3313. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  എ� േകാേള�ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന�കിയി��്;  വ��മാ�ാേമാ;

േകാേള�ക��് എ�ഡഡ് പദവി ന���തി�� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ;  നിലവി�

എ�ഡഡ് പദവി ന�കാ� തീ�മാനി� േകാേള�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�എ�ഡഡ് ഡി�ി േകാേള�കളി� �ാെ����തി�� അധ�ാപക�െട

േയാഗ�ത വ��മാ�േമാ;  ഈ േയാഗ�തയി�  നിലവി�  ഏെത�ി�ം േകാേള�ക��്

ഇള�ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ;



(സി) നിലവി�  അ�എ�ഡഡ് ഡി�ി േകാേള�കളി�  നി�ിത േയാഗ�തയി�ാ� അധ�ാപക�

�ാെ����തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ലഭി� പരാതിക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�േമാ;  േയാഗ�തയി�ാ�വെര

കെ��ാ�  സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ�സല�മാേരാട് പരിേശാധന നട�ാ�

ആവശ�െ��േമാ?

േക� സ��ാരിെ� കരട് വിദ�ാഭ�ാസനയം

3314. �ീ.െ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) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം 2019െ� കരട് േക� സ��ാരിന് സമ��ി� സാഹചര��ി� ഇത്

സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ� അഭി�ായം േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളി�  നിലവി�� അഫിലിേയ�ിംഗ്,  ഡീംഡ് േപാ�� സ�ീ�� ഘടനകെള

ഒഴിവാ�ി ഗേവഷണ�ി�ം സമ� അ��ാപന�ി��� േക��ളായി സ��കലാശാല

മാറണെമ� �തിയ േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെല ശിപാ�ശ സ�ാഗതാ�ഹമാേണാ;  ഇത്

സംബ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��വ�  േകാേള�കെള�ം ബി�ദം ന��� സ�യംഭരണ പദവിയിേല�് ഉയ��ണെമ�

നി�േ�ശം അംഗീകരി��േ�ാ;  ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാരി�� എതി��്

േക� സ��ാരിെന അറിയി�േമാ?

നാഷണ� ഇ��ി���് റാ�ിംഗ് െ�യിം വ��് മാ�ക

3315. �ീ.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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന���് േക� മാനവേശഷി മ�ാലയം നട�ിലാ�ിയ നാഷണ�

ഇ��ി���് റാ�ിംഗ് െ�യിം വ��് മാ�കയി� േ��് ഇ��ി��ഷണ� റാ�ിംഗ് െ�യിം വ��്

സംവിധാനം  (സാക്)  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��െ��ി�  എ�കാരമാണ് നട�ിലാ�ക

എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� കാര��� പരിഗണി�ാണ് സാക് ഇ�കാരം ഒ� േ�ഡിംഗ് ന���ത്;

(സി) ക�ാ��ി�  അ�വദി�ി�� വിദ�ാ��ി സംഘടനാസ�ാത���ം വിദ�ാ��ി �ണിയ�

�വ��ന�ം സം�ാനതല േ�ഡിംഗിന് പരിഗണി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

രാ�ീയ ഉ� ധർ ശി�ാ അഭിയാ� പ�തി

3316. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്



,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�� േക� സർ�ാരിെ�റ സാ��ികസഹായ പ�തിയായ

രാ�ീയ ഉ� ധർ ശി�ാ അഭിയാനി� (�സ)  എ�ഡഡ് േകാേള�കെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ�റ മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ ഫ�് ലഭി��തിന് സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട കാര��ി� ഉ�ായിരി�� സാ��ിക

അ�പാതം വ��മാ�േമാ;

(സി) 'നാകി'െ�റ അ�ഡിേ�ഷന് നി��ഷി�ിരി�� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �തിയ േകാേള�ക�ം േകാ�ക�ം അ�വദി��തിനായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസവ��്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� േകാേള�ക� ഇ�ാ� നിയമസഭ മ�ല��

3317. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��ാ�  േകാേള�ക�  ഇ�ാ� എ� നിയമസഭ മ�ല�ളാണ് നിലവി��െത�ം അവ

ഏെതാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േകാേള�ക�  നിലവിലി�ാ� നിയമസഭ മ�ല�ളി�  അവ ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് നടപടി

3318. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : 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��ാ�  േകാേള�കളിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനായി

ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ക��ണി�ി േകാ�ക�ം ഓേണ�് ബി�ദ�ം ഉ�െ�െട�� �തന

േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി അ��ാപനം, പഠനം,

ഗേവഷണം �ട�ിയ േമഖലകളി�  എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ് െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകാേള�കളി�  നിലവി�� േകാ�ക�  അ�േ�ഡ് െച��തി�ം �തിയ



േകാ�ക� ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല പരീ�ാ �ല�നി��യം യഥാസമയം നട�ാ�ത്

3319. �ീ.വി. േജായി : 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��കലാശാലകളി� അ��ാപക� യഥാസമയം പരീ�ാ േപ��ക�

�ല�നി��യം നട�ി തിരിേ��ി�ാ�തിനാ�  റിസ��് �ഖ�ാപി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ത് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�  നട�� പരീ�ക�െട ഫലം യഥാസമയം �റെ��വി��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ളയെ��തിയി� നി�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ കരകയ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

3320. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

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

(എ) സം�ാനം േനരി� മഹാ�ളയം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ ഏെതാെ� തര�ി� ബാധി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി� അടി�ാനസൗകര���െട കാര��ി� ഉ�ായ നാശന���െട

കണെ���് ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) �ളയെ��തിയി�  നി�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ കരകയ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് മതവിശ�ാസം െവളിെ���ാതിരി�വാ� അ�മതി

3321. �ീ.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) മതവിശ�ാസം വ��മാ�വാ� ആ�ഹി�ാ� വിദ�ാ��ിക��് ബി�ദ �േവശന േഫാറ�ി�

മതവിശ�ാസം െവളിെ���ാതിരി�വാ�  പ�ിമ ബംഗാളിെല പല േകാേള�കളി�ം അവസരം

ന�കിെയ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ം ഈ മാ�ക നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് മലയാളഭാഷ�് പരിഗണന



3322. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സർ�ാർ-എ�ഡഡ് േമഖലയി�� േകാേള�കളിൽ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര പഠന�ി�ം

ഗേവഷണ�ി�ം മലയാളം േകാ�കൾ പരിമിതമാെണ��ത് സർ�ാർ ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി�ദ-ബി�ദാന�ര പഠന�ിന് �തിയ േകാ�കൾ അ�വദി�േ�ാൾ മലയാളഭാഷാപഠന�ിന്

അർഹമായ പരിഗണന നൽ�േമാ;�ടാെത ��ത േമഖലകളി�� േകാേള�കളിൽ മലയാളം

േകാ�കൾ അ�വദി��തി�ം ആയതിനാവശ�മായ അധ�ാപകനിയമനം നട��തി�ം സർ�ാർ

സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം മലയാളഭാഷാപഠന�ിന് എ� േകാ�കൾ

��തായി ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�െ��ം മലയാളം േകാ�കളിൽ എ� അധ�ാപകനിയമനം

നട�വാൻ കഴി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പാഠ�പ�തി സ�മാ�ാ� നടപടി

3323. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) �തിേലാമശ�ിക�െട �ഴ�കയ�ം െച��് മേതതരസമത� സ�ഹം ��ി��തി�ത��

വി�ാേനാ�ാദനം സാധ�മാ�� തര�ി�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പാഠ�പ�തി

സ�മാ�ാ� പരിപാടി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി�  വി�ാേനാ�കത�ം ഗേവഷണതാ�ര��ം വള���തി�ളള പരിപാടി�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലാക�ശ� ശാ���മായി സ���ം ��ി�ാ�േ�ശി�െകാ�ളള എ�െഡ�് പ�തി,

െമ�റിംഗ് േ�ാ�ാമായ വാക് വിത് ദ േ�ാള� �ട�ിയവ ഫല�ദമായി �ാവ��ികമാ�ാ�

നട�� �വ��നം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അടി�ാനസൗകര��ളി�ാ� േകാേള�ക�

3324. �ീ.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) കഴി� സ��ാരിെ� ഭരണം തീ�� കാല�് ആരംഭി� പല േകാേള�ക�ം യാെതാ�

അടി�ാന സൗകര���മി�ാെത വാടകെ��ിട�ളി�ം മ�ം �വ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി ആരംഭി� േകാേള�ക��് �ലം കെ��ി അടി�ാന സൗകര��െളാ���തിന്

കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(സി) േമ�  �ചി�ി� �കാരം ആരംഭി�ി�� േകാേള�ക��് �ലം ഉ�െ�െട��വ കെ��ി

എ��ം േവഗം െക�ിട�ം മ�് അടി�ാനസൗകര��ം ഒ���തിന് സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�യം സയ�സ് സി�ിയിെല �ാനേ�ാറിയം

3325. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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�ിയിെല

�ാനേ�ാറിയം െക�ിട�ിെ� ൈമേ�ാ േകാ��ീ�ിംഗിെ� കരാ� ന�കി വ�ഷ�� കഴി�ി�ം

���ി ആരംഭി�ി�ി� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈമേ�ാ േകാ��ീ�ിംഗിന് പകരം സംവിധാനെ� പ�ി പഠി��തിന് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  ക�ി�ി അംഗ��  ആെര�ാം എ�് വ��മാ�േമാ;  ക�ി�ി നട�� പഠന�മായി

ബ�െ��് എെ��ാം െചല�കളാ��ായത് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

മലയാളം േകാേളജ് ല�റ� ത�ിക

3326. േ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) നിലവി�� മലയാളം ല�റ� റാ�് ലി�ി� നി�ം നാളി�വെര എ� നിയമന�� നട�ിയി��്

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി���മായി ബ�െ��് മലയാളം

േകാ�ക�  അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് എ� െ�ാേ�ാസ�ക�  േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ�േറ�ി� എ�ിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േ��ഭാഷയായ മലയാളം പരിേപാഷി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

മല�റം വനിതാേകാേളജി� ത�ിക ��ി�ാ� നടപടി

3327. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മല�റം ഗവ.  വനിതാ േകാേളജി� അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി�� നടപടിക�

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജി�  ���് ഉ�െ�െട ഓഫീസ് ജീവന�ാ�െട ഒ� ത�ിക േപാ�മിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട ത�ികക� ��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആ�.എ�.വി.േകാേളജ് ഓഫ് മ�സിക് ആ�് ൈഫ� ആർ�സിെല അനധ�ാപക ത�ികക�

3328. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�.എ�.വി.  േകാേളജ് ഓഫ് മ�സിക് ആ�് ൈഫ�

ആർ�സിെല അനധ�ാപക ത�ികകളിെല ജീവന�ാ�െട ദൗർലഭ�ം കാരണം സംജാതമാ��

�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവിെട നിലവി� എ� വിദ�ാ��ികളാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ��് ആവശ�മായ േസവന��  യഥാസമയം ലഭ�മാ��തിന് സഹായകരമാ�ം വിധം

��ത� അനധ�ാപക ജീവന�ാെര ആവശ�ാ�സരണം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഒഴി�ക�

3329. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : 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 വ��ി�  േകാേളജ് അധ�ാപക�െട നിലവി�� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി��തിെ�റ വിശദാംശ�� വിഷയം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി� മലയാളം വിഷയ�ി� റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപെര ഈ

ലി�ി� നി�ം േജാലിയി� �േവശി�ി�ി��്;

(സി) മലയാള അധ�ാപക ത�ികകളിേല�് ��തായി െ�ാേ�ാസ� വ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത

വിഷയ�ിേ�� സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മ�സിക് ആ�് ൈഫ� ആ��സ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക ത�ികക�

3330. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� മ�സിക് ആ�് ൈഫ�  ആ��സ് േകാേള�കളി�  അധ�ാപക ത�ികക�

ഒഴി�കിട��േ�ാ; ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ യഥാസമയം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിലനി��� റാ�് ലി�കളി� നി�്

നിയമനം നട��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െ�യിനിംഗ് േകാേള�കളിെല ലക് ചറർ നിയമന�ി�ളള െ�ഷ�� ��സ്

3331. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



േകാേളജിേയ�് എഡ�േ�ഷ�  വ��ിന് കീഴി�� െ�യിനിംഗ് േകാേള�കളിെല ലക് ചറർ

നിയമന�ി�ളള െ�ഷ��  ��സ് േഭദഗതി െച�് ഉ�രവിറ��തിന് ഇനി എെ��ാം

നടപടി�മ�� ആ�ളളെത�ം ആയത് എ�േ��് �ർ�ിയാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലേ�റിയ� േ�ഡ് 3

3332. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2018  മാ��്  18  ന് നിലവി�  വ� ൈലേ�റിയ�  േ�ഡ്  3  റാ�് ലി�ി�  നി�് േ��്

െസ��� ൈല�റിയി� എ� േപ��് നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േ��് െസ���  ൈല�റിയി�  ൈലേ�റിയ�  േ�ഡ്  3  ത�ിക�െട എ� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത ഒഴിവി�  നിയമനം നട��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�ഡ് 4 -� നി�് േ�ഡ് 3-യിേല�് ഉ� േറേഷ�ാ �േമാഷ� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി അസി��്, ക���� അസി��് േ�ഡ് II ത�ിക നിയമനം

3333. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി അസി��്, ക���� അസി��് േ�ഡ് II എ�ീ ത�ികകളിേല�് േകരള�ിെല

വിവിധ സ��കലാശാലക�  പി.  എസ്.  സി.  �േഖന എ� േപ��് നിയമനം ന�കിയി��്;

��ത റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി എേ�ാ� അവസാനി�ം;

(ബി) ഏെതാെ� �ണിേവ�ി�ികളിലാണ് േമ��റ� ത�ികകളി�  ��ത�  ത�ിക

അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് അേപ� ന�കിയി��ത് ;

(സി) ��ത അേപ�കളിേ�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ.െക. നായനാ� െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി

3334. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല എേളരി� �വ��ി�� ഇ.െക. നായനാ� െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�്

േകാേളജി� ഈ വ�ഷം �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ�േവ�്,  േപാ�് �ാ�േവ�് േകാ�ക��ായി �ണിേവ�ി�ി�െട�ം േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ��െട�ം ശിപാ�ശക�  ഉ�ായി�ം േകാ�് അ�വദി�വാ�  ഇനി�ം എെ��ി�ം

തട��� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ?



േഡാഃ ബി.ആ�.അംേബ�ക� െമേ�ാറിയ� ആ��സ് &സയ�സ് േകാേളജി� �തിയ േകാഴ�ക�

3335. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാണ് ഇൗ വ�ഷം �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി�േ�ാ�  ഏെതാെ� മാനദ��ളാണ്

പരിഗണി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രിയിെല േഡാഃ ബി.ആ�.അംേബ�ക� െമേ�ാറിയ� ആ��സ് &സയ�സ് േകാേളജി�

�തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇൗ അേപ�യി�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ബി�ദ ബി�ദാന�ര േകാ�ക� അ�വദി�ാൻ നടപടി

3336. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ� സ��ാ� േകാേളജി�ം സയ�സ് വിഭാഗ�ി� ബി�ദ

ബി�ദാന�ര േകാ�ക� നിലവിലി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ാന സൗകര��� നിലവി�� ��ണി�റ സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജിൽ സയൻസ്

ബി�ദേകാ�ക� ആരംഭി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാളജ്

3337. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) വ��ല മ�ല�ി�  നിലവി�  ഒ� സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ം

�വ��ി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി� സ��ാ� േകാേളജ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ�റി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള റിേ�ാ��ക� സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപരിേ�ാം ഗവ. േകാേളജ് െക�ിടനി��ാണം

3338. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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



7.36  േകാടി �പ�െട കി�ബി�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� പ���  മ�ല�ിെല

െപരിേ�ാം ഗവ.  േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണ�ിെ� �ട�നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിെല�്

വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ിയിെല അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജ്

3339. �ീ.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) റാ�ി മ�ല�ിെല അയി�രി�  ആരംഭി� അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജിന് എ�ാണ്

അ�മതി ന�കിയെത�ം എെ��ാം േകാ�കളാണ് ഇവിെട അ�വദി�ിരി��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ. ഫ�ി� നി�ം ഒ� േകാടി �പ �ട�ി േകാേളജിനായി �തിയ െക�ിടം നി��ി�ി�ം

േകാ�ക� ആരംഭി�വാൻ കഴിയാ�തി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

��ണി�റ സം�ത േകാേളജ്

3340. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ സം�ത േകാേളജി�  കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� വികസന

�വ��ന��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

��ണി�റ സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജ്

3341. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജി� കി�ബി ഫ�പേയാഗി�്

നട�� വികസന �വ��ന��െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �വ��ന��െട നിലവിെല �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ �വ��ന�� ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി

3342. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) നാഷണ�  േബാ�ഡ് ഓഫ് അ�ഡിേ�ഷെ�  (എ�.ബി.എ.)  പരിേശാധനയി�  അ�പത്

ശതമാന�ി�  ��ത�  േപായി�് േനടിയ സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

സം�ാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

അ��ാപിക കവിത േമാ�ി�� സംബ�ി� അേന�ഷണം

3343. �ീ.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) േകരള വ�� േകാേളജിെല അ��ാപിക കവിത േമാ�ി�് �സി�ീകരി�െവ� ആേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ� അ��ാപിക�് േയാജി�ാ� തര�ി�  �വ��ി� ��ത അ��ാപിക�െട നടപടി

സംബ�ി�് �.ജി.സി. എെ��ി�ം റിേ�ാ��് േകാേളജ് �ി�സി�ലിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ ആയതി�� മ�പടി �ിൻസി�ൽ ന�കിേയാ; അ��ാപിക�് എതിെര എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�ക��� സംവരണം

3344. �ീ.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) എം.െടക് അട��� ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�ക��് സംവരണം ന��േ�ാ� നിലവി��

േക�,സം�ാന സർ�ാർ ഉ�ര�ക�  യഥാവിധി പാലി�ാെത വ����ലം േയാഗ�രായ

പിേ�ാ� വിഭാഗ�ാർ�് അ�ഹമായ സംവരണം ലഭി��ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�വിഷയെ� സംബ�ി�് �ത�മായ അേന�ഷണം നട�ി അപാകത പരിഹരി�വാ�

ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക.ആ�. നാരായണ� നാഷണ� ഇ��ി���് ഓഫ് വിഷ�� സയ�സ് & ആ��സ്

3345. �ീ.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) െക.ആ�. നാരായണ�  നാഷണ�  ഇ��ി���് ഓഫ് വിഷ��  സയ�സ്  &  ആ��സ്

(KRNNIVSA)  യിെല അനിേമഷ�  &  വി.എഫ്.എ�്.  ഡി�ാ��്െമ�ിെ� ന�നതക�

പരിഹരി�ണമ�് ആവശ�െ��െകാ�� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവിടെ� ന�നതക� പരിഹരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം



ന��േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് പഠന�ി� സമ� പരി�ാരം

3346. �ീ.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� എ�ിനീയറിംഗ് പഠന�ി�  സമ� പരി�ാരം െകാ�വ�വാ�  സാേ�തിക

സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എെ�ാെ� പരി�ാര�ളാണ് നട�ിലാ��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാ��ിക��് ഒ� എ�ഡഡ് േകാേളജി�  നി�ം മെ�ാ� എ�ഡഡ്

േകാേളജിേല�ം,  ഒ� സ�ാ�യ േകാേളജി�  നി�ം മെ�ാ� സ�ാ�യ േകാേളജിേല�ം

മാ��തി�� അവസരം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ��� ഭരണഘടന എ�ിനീയറിംഗിെ� പാഠ�വിഷയമാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ് േമഖല�് ആവശ�മി�ാ� വിഷയ�� സിലബ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�ി ആ�നിക

കാല�ിന് േച�� വിഷയ�� ഉ�െ�ാ�ി�് സിലബ�് പരി�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം

3347. �ീ.െ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�ാന�് നിലവി�  എ� സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളാണ്

�വ��ി��ത്;

(ബി) ഇവയിെല�ാം �ടി ആെക എ� സീ�കളാ��ത്; ഇതി� സ��ാ� സീ�ക�െട എ�ം എ�;

(സി) ��ത േമഖലയി� 2018-19 അധ�യന വ�ഷ�ി� ��ികെള കി�ാെത എ� സീ�ക� ഒഴി�

കിട��;

(ഡി) ��ത േമഖലയി�  2018-19  അധ�യന വ�ഷ�ി�  എ� സ��ാ�  സീ�കളാണ് ഒഴി�

കിട��ത് എ�ം എ� സ��ാ� സീ�കളി� ��ിക� �േവശനം േനടി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി� 2018-19 അധ�യനവ�ഷം സ�കാര� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല

�േവശനം ���ിയായേ�ാ�  സ��ാ�  സീ�ി�  േപാ�ം മതിയായ ��ികെള കി�ിയി� എ�

വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െപ�േവാ;

(എഫ്) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� േകാേള�ക�െട പഠനനിലവാര�ി�� േപാരാ�യാേണാ ഇ�കാരം

��ികെള കി�ാ�തിെ� കാരണം;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�വാ�  സ��ാ�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

3348. �ീ.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) സം�ാന�് നിലവി� എ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� എ�

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  അട���ിെയ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം

അറിയി�േമാ;

(സി) വ�� അ��യനവ�ഷം ഏെത�ി�ം സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� �േവശന�ിന്

അ�മതി നിേഷധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാെണ�ം അതി��

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് സീ�് ഒഴി�് കിട�� സാഹചര�ം

3349. �ീ.െ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) ഈ വ�ഷെ� എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ� എ�തി േയാഗ�ത േനടിയ ��ിക�െട

എ��ി�  ഗണ�മായ �റവ് വ�ി�േ�ാ;  ഏ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസേ�ാട് ��ിക��� ആഭി�ഖ�ം �റ�വ��തിെ� �ചനയായി

ഇതിെന കണ�ാ��േ�ാെയ�റി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  സ��ാ�/എ�ഡഡ്/സ�ാ�യേമഖലയി�  എ�ിനീയറിംഗിന് എ� സീ�കളാണ്

ഉ�ത്;

(ഡി) �േവശന പരീ�യി�  േയാഗ�ത േനടിയവരി��ായ �റവ് സം�ാന�് ഈ വ�ഷ�ം

േകാേള�കളി� എ�ിനീയറിംഗ് സീ�് ഒഴി�് കിട�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ; അത് ��ത

േമഖലയിെല നിലവി�� ��ം ��മാ�െമ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള അറിവിെ� േക��ളാ�വാ�� പ�തി

3350. �ീ.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� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള അറിവിെ� േക��ളാ�വാ�� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?



പേ�ാളി െട�ി�� െെഹ�ളിെന േപാളിെട�ി�ായി ഉയ���തിന് നടപടി

3351. �ീ.െ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�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല പേ�ാളി െട�ി��  െെഹ�ളിെന േപാളിെട�ി�ായി

ഉയ����മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയ ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��് വ��ി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത റിേ�ാ��് ആ�െട പ�ലാെണ�ം റിേ�ാ��ി�േമ�  എെ��ാം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ വിഷ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം ഫയ� വ��ി� ഉേ�ാ;  ഉെ��ി� ��ത ഫയ�

ന�� ഏെത�ം ആ�െട െെകവശമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വിള�ി� ശാലയി� േപാളിെട�ിക്

3352. �ീ.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 വിള�ി�ശാലയി�  േപാളിെട�ിക് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�

നടപടി�മ�� എ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� �ട�നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

രാജ രവി വ�� െസ�� ഓഫ് എ�ല�സ് േഫാ� വിഷ�� ആ��സ്

3353. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി�  �ിതി െച�� രാജാ രവി വ�� െസ��  ഓഫ്

എ�ല�സ് േഫാ� വിഷ�� ആ��സിന് �ലപരിമിതി ഉ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് തഴ�ര പ�ായ�ി�  റവന� വ��ിെ� ശവേ�ാ� എ� േപരി�

അറിയെ��� �റേ�ാ�് �ലം അ�വദി�ണം എ�ാവശ�െ��് എം.എ�.എ.  ന�കിയ

ക�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ഡ് ഇ��േ��സ് േറേഷ�ാ �േമാഷ�

3354. �ീ.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) സാേ�തികവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി� േകരള�ിെല എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,  േപാളിെട�ിക്

േകാേളജ്,  െട�ി��  ൈഹ��  എ�ിവിട�ളി�  േജാലി െച�� േ�ഡ് ഇ��േ��സ്

വിഭാഗ�ിന് േറേഷ�ാ �േമാഷ� വ��് ശിപാ�ശ െച�് സ��ാരിെ� ��ി� എ�ിയി�േ�ാ;



ഇ�ാര��ി� എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ി��ത്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരിന് ലഭി� നിേവദന�ളി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�;

(സി) േ�ഡ് ഇ��േ��സ് ഉ�യി�� േറേഷ�ാ �േമാഷ�  സംബ�ി� വിഷയം പരിഹരി�

ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം ൈല�റി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണം

3355. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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�ിെ� ൈല�റി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണം ഏത്

ഏജ�സി �ഖാ�ിരമാണ് നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;  ��ത ���ി�െട അട��

�ക,  എ�ിെമ�് കാലാവധി,  പണി ���ിയാ�ി �ാപന�ിന് ൈകമാറിയ തീയതി എ�ിവ

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� ഘ��ളായാണ് നിർ�ാണ ഏജ�സി�് പണം അ�വദി�ത്;  ഓേരാ �ാവശ��ം പണം

അ�വദി��തിന് ��് എ� ശതമാനം പണി ���ിയാ�ി എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈല�റി െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�ിന് തി�വന��രം നഗരസഭയി� നി�് അ�മതി

വാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാ�ക� ആ�നികവ��രി��തി�ം സിലബസ് ����തി�ം നടപടി

3356. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : 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�  േകാ�ക�  ആ�നികവ��രി��തി�ം സിലബസ്

����തി�ം ഈ സ��ാ� വ� േശഷം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ അധ�യന വ�ഷം �ത�  ���ിയ സിലബസ് നിലവി�  വ��വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  ഡിൈസ�  സംബ�ി� േകാ�ക�  ഒ�ം തെ�

നട��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� �േത�കി�ം േകരള സ��കലാശാല ഇേ�ാ�ം പ�വ�സര

എ�.എ�.ബി.  േകാ�ിെ� ഒ�ാം െസമ�� പരീ� നട�ിയി�ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  പരീ�ക�  യഥാസമയം നട��തി�� നടപടി ഏ� ഘ�ം

വെരയാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിൽ ഏകീ�ത അ�ിഷ�-പരീ�ാനട�ി�്-ഫല�ഖ�ാപന സ�ദായം



3357. �ീ.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) വിവിധ സ��കലാശാലക�െട കീഴി�� േകാേള�കളിെല പരീ�ാനട�ി�ം �ല�നി��യ�ം

പരി�രി��തിന് പ�തി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് എ�കാരം നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സ��കലാശാലക�  ഒേര േകാ�ിന് പല സമയ�ളി�  അ�ിഷ�ം പരീ�ാനട�ി�ം

ഫല�ഖ�ാപന�ം നട��ത് വിദ�ാ��ിക�െട �ട�പഠന���് തട�ം ��ി��ത്

ഒഴിവാ�ാനായി ഒ� ഏകീ�ത അ�ിഷ�-പരീ�ാനട�ി�്  -ഫല�ഖ�ാപന രീതി

അവലംഭി�വാൻ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പരീ�ാനട�ി�ം �ല�നി��യ�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം ��മ�താ�വാ�ം �ല�നി��യ�ി�

വീ�വ���വ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാനടപടിക�  ൈകെ�ാ�വാ�മായി സ�ീകരി�വാൻ

ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലക�െട അ�ഡിേ�ഷ�

3358. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2018-19  അ�ാദമിക വ�ഷ�ി�  നാക് അ�ഡിേ�ഷ�  ഇ�ാെത ഏെത�ി�ം

സ��കലാശാലക� സം�ാന�് �വ��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളി�, നാക് അ�ഡിേ�ഷെന ബാധി�� തര�ി�

താ�ാലിക അധ�ാപക��് നിയമനം ന�കിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േകരളാ �ണിേവ�ി�ി ആന�� �ീം പരീ�ാഫലം

3359. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരളാ �ണിേവ�ി�ി ആന��  �ീം  (PRIVATE  REGISTRATION)  പരീ�െയ�തിയ

�വായിരേ�ാളം വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാഫലം നാളി�വെര �സി�ീകരി�ാ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പരീ�ാഫലം യഥാസമയം �സി�ീകരി�ാ�തിനാ�  പി.  ജി.,  ബി.  എഡ്,  �ട�ി മ�

െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളിേല�് ഈ വിദ�ാ��ിക��് അേപ�ി�വാ�  കഴിയാെതവരിക�ം

ത�ഫലമായി ഒ� വ�ഷം ന�െ����ം തടയാ� എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് നട�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) 2019  േമയ് മാസ�ി�  േകാ�്���ിയാ�ിയ ഈ വിദ�ാ��ിക��്  2019-20

അധ�യനവ�ഷ�ി�  �ട�പഠന�ിനായി അവസരം ലഭി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) 2018-19  അധ�യന വ�ഷ�ി�  േകാ�് ���ിയാ�ിയ ഈ വിദ�ാ��ിക��്  2019-20

അധ�യന വ�ഷ�ി�  പി.  ജി.,  ബി.എഡ്.  �ട�ിയ േകാ�കളി�  അേപ�ി�വാ�  ��ത

േകാ�ക�െട അ�ിഷ� തീയതി നീ�ി ഇവ��് അേപ� ന�കാ�� അവസരം ലഭ�മാ�വാ�

�മി�േമാ?

പരീ�ക�െട �ല�നി��യ ക�ാ�ി� എ�ാതി�� അ��ാപക�

3360. �ീ.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��കലാശാല�െട ബി�ദ െസമ�� പരീ�ക�െട �ല�നി��യ ക�ാ�ി� അ��ാപക�

എ�ാതി��ത് �തിസ�ി ��ി�ി�േ�ാ;  ഇ��ലം പരീ�ാ ഫല�ഖ�ാപനം നീ�േപാകാ�

ഇടയായി�േ�ാ;

(ബി) �ല� നി��യം നട��തി� വീ� വ��� േകാേളജ് അ��ാപക�െട ശ�ളം തട�് വ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ�െട ശ�ളമാണ് ഇ�കാരം തട�വ�ത്; വ��മാ�േമാ?

അ�സ�� ഉലമ �ിലിമിനറി പരീ� മാ��് ലി�ക�

3361. �ീ.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) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�െട അ�സ��  ഉലമ �ിലിമിനറി പരീ��െട ഫലം �സി�ീകരി�്

ആ�ക�  കഴി�ി�ം മാ��് ലി�ക�  പരീ�ാേക��ളി�  എ�ിയി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരീ� എ�തിയ വിദ�ാ��ിക��് വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി� വിവിധ ഡി�ി േകാ�ക��്

അ�ിഷ�  സമയം ആയതിനാ�  സമയബ�ിതമായി മാ��് ലി�ക�  പരീ�ാേക��ളി�

എ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാലി��് സ��കലാശാലയിെല ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��് നി�ബ�ിത സാ�ഹ� േസവനം

3362. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാലി��് സ��കലാശാല ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��് സാ�ഹ� േസവനം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ദിവസമാണ് ��ത േസവനം അ��ിേ��ത്; ഏെതാെ� �ല�ളി� എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ�  േകാേള�കളി�ം ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��് സാ�ഹ� േസവനം

നി�ബ�മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?



എം.ജി.സ��കലാശാലയിെല �തിയ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േകാ�ക�

3363. �ീ.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) എം.ജി.സ��കലാശാല�െട കീഴി�� േകാേള�കളി�  �തിയ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േകാ�ക�

ആരംഭി�വാ� സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാണ് �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി��ത് വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബി�ദ േകാ�ക��് എം.ജി.  സ��കലാശാല േചാദ� ബാ�് സ�ദായം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

അത് വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�ക��് �ടി നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സ�വകലാശാല േകാ�ക�

3364. �ീ.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) മഹാ�ാഗാ�ി സ�വകലാശാല�െട കീഴി� ഉ� പാഠ�പ�തിക�/േകാ�ക� എെ��ാമാണ് ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി സ�വകലാശാല�െട കീഴി�  എ� േകാേള�ക�  ഉ�്;  കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മഹാ�ാഗാ�ി സ�വകലാശാല�െട കീഴി�  എ� ഓഫ് കാ�സ് െസ��ക�  ഉ�്;

എവിെടെയാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� ൈബ�� ത�ിക

3365. �ീ.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 സ��കലാശാലയി� ൈബ�� േ�ഡ് II ത�ിക നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ി� എ�

േപ�; സ��കലാശാല�െട കീഴി� എ� േപ�; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാലയി� സ��ാ� അംഗീകരി� എ� ൈബ�� ത�ികക� നിലവി� ഉ�്;

(സി) ��ത ത�ികയി� പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം ലഭി� എ�േപ� േജാലി െച��; അവസാനമായി

പി.എസ്.സി വഴി നിയമനം ന�കിയത് എ�്;  നിലവി�  എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് വഴി�ം

ദിവസേവതന അടി�ാന�ി�ം എ� േപ� േജാലി േനാ�ി വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) മ�് ത�ികയി�  നി�ം െ�ാേമാഷ�  വഴിേയാ ത�ിക മാ�ം വഴിേയാ ൈബ��  ത�ികയി�

നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ം വ��മാ�ാേമാ;  2017-18  വ�ഷം ൈബ��

ത�ിക�െട നിയമനെ� സംബ�ി�് േകരള ഗവ�െമ�് ഓഡി�് ഡി�ാ��്െമ�് കെ��ിയ



പരാമ�ശ�ിെ� ഖ�ിക�െട പക��് ന�കാേമാ?

സ��കലാശാലകളി� അധ�ാപക ത�ികക�

3366. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : 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��കലാശാലകളിെല അധ�ാപക ത�ികക�  എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;  ��ത ത�ികകളി�  �ിരം അധ�ാപക�  എ�യാെണ�ം താ�ാലിക

അധ�ാപക� എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളിെല അധ�ാപക ത�ികകളിെല നിയമന�� പി.എസ്.സി.വഴിയാ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

ഹാജിമാർ�ം മ��കൾ�ം ന�കിവ�� േസവന��

3367. �ീ.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�് നി�ം ഹ�് തീ��ാടന�ി� േപാ��വ��ായി സ��ാ�  ന�കിവ��

േസവന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� മ��ക�െട �വർ�ന�ൾ�ായി സ��ാ�  ന�കിവ�� േസവന��

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹാജിമാ��് ഏ�െ���ിയി�� സൗകര���

3368. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കരി�� ഹ�് ഹൗസി� ഹാജിമാ��് ഏ�െ���ിയി�� സൗകര��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നാല് വ�ഷെ� ഇടേവള�േശഷം ഹ�് ക�ാ�് വീ�ം സ�ീകരി�േ�ാ�

ഹാജിമാ���ാ�� �ാേയാഗിക ��ി��ക�  പരിഹരി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ��

3369. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

സം�ാന�് ന�നപ� വിഭാഗമായി ഏെതാെ� സ�ദായ�ളാണ് ഉ�ത്;  ഇത്

ജനസംഖ��െട എ� ശതമാനം വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��� േസവന��/േ�ാള�ഷി�ക�

3370. �ീ.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) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��� �� വിദ�ാ��ിക��ായി ന�നപ�േ�മ വ��് ന�കി വ��

േസവന��/ േ�ാള�ഷി�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��ായി ന�നപ� േ�മ വ��് ന�കി

വ�� േസവന��/േ�ാള�ഷി�ക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ�് േപായി പഠനം നട�വാ� ന�നപ� േ�മ വ��് ന�കി

വ�� സഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��� േ�ാള�ഷി�്

3371. �ീ.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) േഡാ.എ.പി.െജ.അ��കലാം േ�ാള�ഷി�് ഏെത�ാം േകാ�ക�  പഠി�� ന�നപ�

വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക��ാണ് ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാള�ഷി�് �ക എ�യാണ്;

(സി) ഇതിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ�ി�ിബാവ ഭവന നി��ാണ/�ന��ാരണ പ�തി

3372. �ീ.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) ഇ�ി�ിബാവ ഭവന നി��ാണ/�ന��ാരണ പ�തി�െട ആ��ല�ം നാളി�വെര എ� േപ��്

ലഭ�മായി�െ��് ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ആ��ല�ം ലഭി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷനി� ജനറ� മാേനജ� നിയമനം

3373. �ീ.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) 2017� േശഷം സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷനി� ജനറ� മാേനജ�

ത�ികയിേല�് െഡപ�േ�ഷ� നിയമന�ിന് ഇ��വ� നട�ിയി�േ�ാ;



(ബി) എ�ി�  എ� േപരാണ് ഇ��വ�വി�  പെ���ത്;  അവ�  ഓേരാ���െട�ം േയാഗ�തക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ��വ�വിന് �ണി�വരി�  സി.ബി.ഐ.  േകസി�ം വിജില�സ് േകസി�ം ഉൾെ�� വ��ി

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ത ത�ികയിേല�� നിയമന���് വിജില�സ് �ിയറ�സ് നിലവി� നി�ബ�മാേണാ;

എ�ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് േക�� വ��ിെയ ഇ��വ�വിന് �ണി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

�പം മാ�ം വ��ിയ വാഹന��

3374. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പമാ�ം വ��ിയ വാഹന�� �ലം ഉ�ാ�� അപകട�� വ��ി� വ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം വാഹന��െട ഉപേയാഗം തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത വാഹന���് �മ�ിയ പിഴ ഇന�ി� കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി� എ� �ക

ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

വാഹന പരിേശാധന സമയ�് �ായമായവേരാ�� ഉേദ�ാഗ� സമീപനം

3375. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് െത��കളി�  വാഹന പരിേശാധന നട�േ�ാ�  ��രായ വാഹന

ഉടമകേളാട് ��സമീപനേ�ാെട മാ�േമ ഇടെപടാ� എ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  െഹ�മ�് ധരി�ാ�തിെ�േയാ മ�് ഏെത�ി�ം കാര��ിെ�േയാ േപരി�  പിഴ�്

വിേധയമാേ�� സാഹചര��ി� േരാഗികളായ ഇ�ര�ാേരാട്, സമാന സാഹചര�ം േനരി��

�വാ�േളാട് സ�ീകരി�� അേത നിലപാട് സ�ീകരി�ാതിരി�ാൻ �േത�കം ��ി�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ��ത വിഭാഗ�ാേരാ�� കാ��ശ� നിലപാടി�  നി�് മാറി ��സമീപനം

ഉേദ�ാഗ�� ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഓ� ഇ��ാ �റി�് ഓ�ി ബ�ക�

3376. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് കീഴി� രജി�� െച�െ��ി�� ഓ� ഇ��ാ �റി�് ഓ�ി

ബ�ക� (എ.ഐ.ടി.ഒ.ബി.)സംബ�ി� വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ി��ി�  ��ത ബ�ക�  �തിദിനം നട�ിവ�� സ��ീ�ക�  സംബ�ി�

വിവര�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളി�  രജിേ�ഷ�  നട�ിയി�� എ.ഐ.ടി.ഒ.ബി.  അ�മതി��

വാഹന��, സം�ാന�് ഗതാഗത നിയമലംഘന��  നട�േ�ാ�  സം�ാന ഗതാഗത

വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക� ��ികരമായി ���ീകരി��തിന് സാധി��േ�ാ; ഇെ��ി�

ആയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതര സം�ാന�ളി�  രജി��  െച�െ�� എ.ഐ.ടി.ഒ.ബി.  വാഹന��െട കാര��ി�

യഥാവിധി നിയമനടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് ബ�െ�� സം�ാന�ളിെല ഗതാഗത

വ��മായി േച��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാഹന ഉപേയാ�ാ�ളി� നി�് പിഴ പിരിെ����തിന് നടപടി

3377. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�വാഹന വ��് വാഹന ഉപേയാ�ാ�ളി�  നി�് പിഴ ഇന�ി�  എ� േകാടി �പ

ഇനി�ം പിരിെ���ാ��്;  ഇ�ാര��ി�  വ��മായ കണ�് വ��ിെ� പ��േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) പിഴ പിരിെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇതിെ� ഫലമായി

വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സമ� ഇല�ിസി�ി െവഹി�ി� േപാളിസി

3378. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സമ� ഇല�ിസി�ി െവഹി�ി� േപാളിസി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ഗതാഗത വ��മ�ി�െട �െട വിേദശ�് േപായ

ഉേദ�ാഗ�� ആെരാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ��് മേ�െത�ി�ം സം�ാന�് മ�ിേയാ ഉേദ�ാഗ�േരാ

സ��ശനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന ബ�് സ��ീസ്

3379. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  നി�ം ബംഗ��,  െചൈ� ��കളി�  എ� സ�കാര�

ല��റി ബ�ക� പതിവായി സ��ീസ് നട���് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പതിവായി എ� സ��ീ�കളാണ് നട��ത്;

(സി) െപ�മി�് ലഭി�ി�ം െചൈ� ഉ�െ�െട�� നഗര�ളിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ്

നട�ാെത ��തര �ത�വിേലാപം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അ��സം�ാന ��കളി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയെ�ാ�് പതിവായി

ആവശ�ാ�സരണം സ��ീസ് നട�ാ� സർ�ാർ എ� നടപടി സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) അ�� സം�ാന സ��ീസ് നട�� എ�ാ ബ�ക�െട�ം ടി��് നിര�് നി�യി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�� സം�ാന ബ�കളിെല പരിേശാധന

3380. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ �ര സ��ീസ് നട�� സ�കാര� അ�� സം�ാന ബ�ക�െ�തിെര േമാേ�ാ� വാഹന

ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധന ഇേ�ാ� ഊ��ിതെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനയി� എെ�ാെ� �മേ��കളാണ് ��യി�െ��ി��ത്;  2019 ഏ�ി�

15-ന് േശഷം പിഴ ഇന�ി� എ�് �ക ഈടാ�ി;

(സി) ക�ട ബസിെല യാ��ാെര മ��ി� സംഭവം ഉ�ാ��തിന് ��് ഇ�രം ബസ് സ��ീ�ക�െട

നിയമവി��മായ കാര��െള�റി�് എെ��ി�ം പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� 2019 ജ�വരി  1 �ത� ഏ�ി� 15 വെര ഇ�രം നിയമലംഘന��െട േപരി�

ഇവരി� നി�ം പിഴയായി ഈടാ�ിയത് എ�് �കയാെണ�് അറിയി�േമാ?

അനധി�ത സമാ�ര സ��ീസ്

3381. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  നി�ം സ�കാര� ബ�ക�  അനധി�തമായി സമാ�ര

സ��ീ�ക� നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം െടേ�ാപാ��ി�  നി�ം ഇ�ര�ി�  അനധി�ത സമാ�ര സ��ീസ്

നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സ��ീ�ക�െ�തിെര ഇൗ വ�ഷം ഏ�ി�  മാസ�ിന് േശഷം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി അധി�ിതമായ ഗതാഗത സംവിധാനം



3382. �ീ.സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� ഉപേയാഗി�വ�� ഇ�ന��െട ഉപേയാഗം പരമാവധി �റ�െകാ�്

ൈവദ�തി,  സൗേരാർജം എ�ിവ ഉപേയാഗി�െകാ�� ഗതാഗത സംവിധാനം ഒ���തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി അധി�ിതമായ ഗതാഗതസംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ നടപടിക�  �ലം അ�രീ�താപമാന�ം വാ�മലിനീകരണ�ം എ�ക�് �റ�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി വാഹന�� േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� നടപടി

3383. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വാഹന��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപേ�ാ�, ഡീസ�  വാഹന��  മാ�ി സി.എ�.ജി.,  ൈവദ�തി �ട�ിയവയിേല�് മാ��ത്

സംബ�ി�് സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം അറിയി�േമാ; ഇത്

സംബ�ി�് വാഹന നി��ാതാ��മാേയാ െപാ�ജന��മാേയാ എെ��ി�ം ച��

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ധാന നഗര�ളിെല മലിനീകരണ േതാത് �റ�വാ�  പര�രാഗത ഊ��ം

ഇ�നമാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

സ�കാര� വാഹന�ളി� േപാലീസ്, ആ�മി �ി��ക� പതി��തിെനതിെര നടപടി

3384. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ സ�കാര� വാഹന�ളി�  േപാലീസ്,  ആ�മി എ�ി�െന �ി��ക�  പതി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നിയമാ��തമായ ��ിയ ആേണാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെനതിെര സ��ാ�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��; വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� േകാ��ാ�് സ��ീസ് നട�� ബ�ക�



3385. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളിേല�് സ�കാര� േകാ��ാ�് സ��ീസ് നട�� ബ�ക�, യാ�

േപാ�� വഴിയി� നി�ം ആ�കെള കയ�ി സ��ീസ് നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബം��� �ട�ിയ �ല�ളിേല�് നിയമവി��മായി ഇ�കാരം സ��ീസ് നട�� സ�കാര�

േകാ��ാ�് സ��ീ�ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ന���ാ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം നിയമവി�� �വ��ന��  തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ദീ�ഘ�ര സ�കാര� ബ�ക�െട ഓ�ൈല� ടി��് വി�ന

3386. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത ദീ�ഘ�ര സ�കാര� ബ�ക�െട ഓ�ൈല� ടി��് വി�ന തട��തിനായി േക�

സ��ാരിെ�റ സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� േക� സ��ാരി� നി�ം ലഭി� സഹായ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ബ�ക��് നിര�് നി�യി��തിനായി ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

അതി�ര�ാ ന�� േ��ക�

3387. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 ഏ�ി� 1 �ത� ��തായി രജി�� െച�� വാഹന���് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത

മ�ാലയം അതി�ര�ാ ന�� േ��ക� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��കാരം സം�ാന�് വിൽ�െ��� �തിയ വാഹന�� അതി�ര�ാ ന�� േ��ക�

ഘടി�ി�ാേണാ നിര�ിലിറ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) അതി�ര�ാ ന�� േ��ക� ഘടി�ി�ാ� �തിയ വാഹന���് രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��്

ന�ക�െത�് േക� ഉപരിതല ഗതാഗത മ�ാലയം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇത് �ലം

ഉളവായി�� ���� എ�കാരം പരിഹരി�ാെമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

അതി�ര�ാ ന�� േ��ക�

3388. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� എ�ാ സ��ാ�  വാഹന�ളി�ം അതി�ര�ാ ന��  േ��ക�

(എ�്.എസ്.ആർ.പി.  )  ഘടി�ി�വാ�  വിവിധ വ��ക��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ�  വാഹന�ളി�ം അതി�ര�ാ ന��  േ��ക�  ഘടി�ി��തിന്

നി�േ�ശി�ിരി�� സമയപരിധി വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ�കാര� വാഹന�ളി�ം എ�്.എസ്.ആർ.പി.  ഘടി�ി��തിന് സമയപരിധി

നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� വാഹന���് എ�്.എസ്.ആർ.പി.  ന���തിന് ഡീല�മാെര

�മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

3389. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് വാഹന��െട ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരി�ിതി സംര�ണ�ിന് അ�േയാജ�മായ ഇല�ിക് വാഹന��െട ലഭ�ത

വ��ി�ി��തിനായി എെ��ി�ം �േത�ക നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത�  ഉപേഭാ�ാ�െള ഇല�ിക് വാഹന��  ഉപേയാഗി��തിേല�്

ആക�ഷി��തി�േവ�ി സ�ിഡിേയാ നി�തി ഇളേവാ ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന ൈ�വിംഗ് െെലസ�സ്

3390. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന ൈ�വിംഗ് െെലസ�സ് ന���തിന് നിലവി�� സംവിധാന�ി�

എെ��ി�ം മാ�ം െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹനെ��റി�� ധാരണ�ം നീരീ�ണപാടവ�ം ഉ�െ�െട വിലയി��ി െെലസ�സ്

ന��� രീതിയിേല�് മാ�വാ� വ��് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വാഹനം ഓടി��തിന് പരിശീലനം ന���വ��ം പരീ� നട�� േമാേ�ാ�  വാഹന

ഇ�െ���മാ��ം ശാ�ീയ പരിശീലനം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം പരിശീലന�ിന് ഫീസ് ഇൗടാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വാഹന��െട നി�തി �ടി�ിക പിരിെ���ാ� നടപടി



3391. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ത�മായ പരിേശാധന�ം �ട�നടപടിക�ം ഇ�ാ�തിനാ�  രജിേ�ഷ�  ���ാ�

വാഹന��െട നി�തി �ടി�ികയി�ം പിഴയിന�ി�മട�ം േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് എ� �പ

പിരി� കി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക �തിസ�ി ��മാ�േ�ാ�ം നിയമ�കാരം പിരി� കിേ�� �ക പിരിെ���ാ�

സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക �ക സമയബ�ിതമായി പിരിെ���ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� തല�ി� ഓ�ൈല� ടാ�ി ആരംഭി��തിന് നടപടി

3392. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�രീ�മലിനീകരണ�ം ആേരാഗ� ����ം �റ��തിന് സ�കാര� വാഹന��െട എ�ം

�റ�് െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിേല�് ജന�െള ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ടാ�ി സ��ീ�കെള ഉ�െ���ി ഓ�ൈല�  ടാ�ിക�െട മാ�കയി�  സ��ീ�ക�

ആരംഭി�കയാെണ�ി�  ചാ�ജ് സംബ�ി� ത����ം ����ം ഒഴിവാ�ാ�  കഴി�ക�ം

െമ�െ�� േസവനം ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി�ക�ം െച�െമ�തിനാ�  ഇ�ര�ി��

സംവിധാനം സ��ാ� തല�ി� ഉട� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വാഹന��  �ത�സമയ�് ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ�വ��ി െപാ�ഗതാഗത

സംവിധാന�ിന് വിശ�ാസ�ത ൈകവരി�ാ�  സാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി

സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

വാഹന�ളി� നി�ളള കാ�ബ� എമിഷ� �റ��തിന് നടപടി

3393. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളി� നി�ളള കാ�ബ� എമിഷ� �റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

േമാേ�ാർ വാഹന വ��് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ഇ�ാര��ി� �ിയാ�കമായ എെ��ി�ം നടപടി വ��് സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� ഫലമായി

എെ��ി�ം �കടമായ മാ�ം വ��വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് വ��് എെ��ി�ം ശാ�ീയ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?



അ��സം�ാന ബസ് ഓ�േറ��മാ��� എൽ.എ.പി.�ി.

3394. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

അ�� സം�ാന ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� നട�� ബസ് ഓ�േറ��മാ��� എൽ.എ.പി. �ി.

����തി�ം �തിയവ ന���തി�ം ��തായി എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ്

നി�യി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ �ര� ഉറ�വ��ാ� നടപടി

3395. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ അ��യനവ�ഷം ആരംഭി��തി� ��പായി വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാസൗകര���

ഏ�െ���ാ�ം യാ�ാ�ര� ഉറ� വ��ാ�ം വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  വാഹന��െട�ം ൈ�വ�മാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം വിവര��  േശഖരി�ി�േ�ാ;

വാഹന�ളി�  വിദ�ാ��ികെള ��ിനിറ�് െകാ�േപാകാതിരി�ാ�ം മദ�പി�് ��

വാഹന�� ഓടി�ാതിരി�ാ�ം ക�ശനനി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സ�കാര�ബ�ക�  േ�ാ�കളി�  �ത�മായി നി��ി വിദ�ാ��ികെള കയ�ണെമ�് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െടലിേഫാൺ േപാ�ക� നീ�ം െച��തിന് നടപടി

T 3396.�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബി.എസ്.എ�.എൽ.െ� ഉപേയാഗ�ന�മായ െടലിേഫാൺ േപാ�ക� നിര�കളി� നിൽ��ത്

േറാഡ് �ര�െയ ബാധി��തായി ��ി�ാ�ി േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് എ� പരാതിക�

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�നടയാ��ാ��് ഗതാഗതസൗകര��ിനായി ഇ�രം ഉപേയാഗ �ന�മായ െടലിേഫാൺ

േപാ�ക�  നീ�ം െച��തിന് ബ�െ�� അധികാരിക��് േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത േപാ�ക� �ലം എ� േറാഡ് അപകട�ളാണ് സംഭവി�ി��െത�് േറാഡ് �ര�ാ

അേതാറി�ി�് വ��ത�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഉപേയാഗ �ന�മായ െടലിേഫാൺ േപാ�ക�  േറാഡ് �ര��െട ഭാഗമായി എ��ം േവഗം

നീ�ം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



േസഫ് േകരള പ�തി

3397. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ. എ�. ഷംസീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��  �റ��തിനായി േസഫ് േകരള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ികളി� �ാഫിക് അവേബാധം ��ി��തിനായി �ാ��് �ാഫിക് �ാസ് �ം പ�തി

േപാലീസ് വ��ിെ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��േ�ാ;

(സി) ഗതാഗത നിയമലംഘനം തട��തിനായി െപാ�ജനപ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് േതഡ് ഐ

എ�േഫാ�്െമ�് േ�ാജ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ഴവ�  ൈ�വിംഗ് പരിശീലക��ം ശാ�ീയ പരിശീലനം ഉറ�ാ��തിന്

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

േസഫ് േകരള പ�തി

3398. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് അപകട��  �റ��തിനായി ആരംഭി� േസഫ് േകരള പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിെ� കീഴി�� നിരീ�ണ ക�ാമറക�  നവീകരി��തി�ം

പരിപാലി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.യി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ��ി�� വാ�

3399. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  ആരംഭി� വ�ഷം �ത� 2019 േമയ്  31 വെര ��ത �ാപന�ി�

നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ��ി�� വാ� എ�യാണ്;  ഇതിന് എ� ശതമാനം

പലിശയാണ് ന�കിവ��ത്;  ഒ� വ�ഷം വാ�ാ �കയി� �ത�ം പലിശ�മായി എ� േകാടി

�പയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.,  െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  �് ന�കിവ��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� േകാടി �പ െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.യി� നി�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ� എ��ി��്;



(സി) െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി. െയ ഒഴിവാ�ി പലിശ �റ � �ാപന�ളി� നി�ം വാ� എ���തിന്

െക.എസ്.ആ�.ടി സി. �് എെ��ി�ം നിയമപരമായ തട�ം ഉേ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്

മ�് ഏജ�സികളി� നി�ം വാ� എ���ി�; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.�െട സാ��ിക �തിസ�ി

3400. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.യി�  നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�കിയ വാ�യി�  എ�് �ക

നിലവി� തിരി�് ന��വാ�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി. നിലവി� കടെ�ണിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�കിയ േലാ� തിരിെക ലഭി�ാ�താേണാ െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.െയ

കടെ�ണിയിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �മി�് പ�യം

3401. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീള�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �മിയി�  എ�ാ �ല�ിേ��ം പ�യം

ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�റിയിയ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം പ�യം ലഭി�ാ� എ�ാ �ല�ിേ��ം പ�യം ലഭി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട െമാ�ം ബാധ�ത

3402. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട െമാ�ം ബാധ�തയി�  സ��ാ�  വാ�യായി ലഭി� �ക

എ�യാണ്;

(ബി) ഡീസ�  �ടി�ികയിന�ി�  വിവിധ ഓയി�  ക�നിക��് വ�  �ടി�ിക ന��വാ�േ�ാ,

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളി� നി�ം എ��ി�� വാ� എ�യാണ്;

ഇതിന് ഓേരാ�ി�ം �തിമാസം ന�േക� പലിശ എ� വീതമാണ്;

(ഡി) നിലവിെല �ിതിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമായി �വ��ി�ി�വാ�

സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് ആധാരമായ വ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� വിദ�ാ��ിക�െട ക�സഷ�

3403. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  അ�വദി��തി�ളള

മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബ�കളി�  ഓേരാ ��ി�ം അ�വദി�� പാ�ക�െട എ��ിന് പരിധി

നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഒ� ബ�് മാ�ം സ��ീസ് നട�� ��ി�  വിദ�ാ��ിക��്

ക�സഷ�  അ�വദി��ത് വില�� ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ നിലവി�  ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വ�മാ�െട �ാഫിക് നിയമ ലംഘനം

3404. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഒ� വിഭാഗം ൈ�വ�മാ�  �ാഫിക് നിയമ��  �ത�മായി

പാലി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  ബസ് േ�ാ�കളി�  നി��േ�ാ�  േറാഡി�  മ�്

വാഹന���് തട���ാകാെത ഒ��ി നി��വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) �ാഫിക് നിയമ�� �ത�മായി പാലി��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വ�മാ��് �േത�ക

പരിശീലനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ��് േമഖലകളായി വിഭജി� നടപടി

3405. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ��് േമഖലകളായി വിഭജി�് സാ��ികമായി സ�യംപര�ാ�മായ

�ാപനമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  ഫല�ദമാേണാ;  ഇ��ലം കഴി� പ�്

മാസ�ി�ളളി� ഉ�ായി�� മാ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മ�ര ��ിേയാെട �വ��ി�� ��് േമഖലക�  �പീകരി�തി�െട െപാ�ജന���ം

യാ��ാ��ം ��ത�  േസവന��  സമയബ�ിതമായി ന���തിന് േകാ��േറഷന്

കഴി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) വ�മാനം �റ�ളള സ��ീ�ക��് ��ത�  വ�മാനം ലഭി��തിനായി െഷഡ��

�ന�മീകരണം നട�ിയത് യാ��ാ��് ��ി��ായി എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

ഇ�രം പരാതിക� പരിഹരി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

(ഡി) െമ�ാനി��  ജീവന�ാ�െട അ��ാനഭാരം ല�കരി�് കാര��മത വ��ി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്; അത് ഫല�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവി�ളള �ളീ�് ��ിൈലേസഷ�  എ�യാണ്;  അത് േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാ�  വളെര �റവാെണ�ി�  അത് വ��ി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബാധ�ത

3406. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല നിലവിെല െമാ�ം ബാധ�തയി� സ��ാ� വാ�യായി ലഭി� �ക

എ�യാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി., ഡീസ� �ടി�ികയിന�ി� വിവിധ ഓയി� ക�നിക��് വ� �ടി�ിക

ന��വാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വിവിധ ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം എ��ി�� വാ�ക�

എ�യാണ്; ഇതിന് ഓേരാ�ി�ം �തിമാസം ന�േക� പലിശ എ� വീതമാണ്;

(ഡി) നിലവിെല �ിതിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമായി �വ��ി�ി�വാ�

സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; എ�ി� അതിന് ആധാരമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട റഫറ�ം

3407. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട റഫറ�ം �ശീ�  ഖ��െട

നി�േ�ശ�കാരം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ായി ല��ം വ�� അധിക േന���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ഴി� േലാക് സഭ തിെരെ���് ഫലം റഫറ�ം നീ�ിവ��തി�� കാരണമാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��ാ� ധനസഹായം

3408. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സ��ാ�  ധനസഹായം ലഭി�വാ�  കാലതാമസം വ�തിനാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ജീവന�ാ�െട 2019 േമയ് മാസെ� ശ�ളവിതരണം ൈവ�� സാഹചര�ം ഉ�ാേയാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� സാ��ിക �ിതി േമാശമായ അവ�യി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ജീവന�ാ��് സ��ാ� സാ��ിക സഹായം െകാ�് ശ�ളം െകാ��� സാഹചര�ം എ�

നാൾ �ടി �ടരാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഉടമ�ാവകാശ ൈകമാ�ം സംബ�ി� നിർേ�ശം

3409. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ�റ കാലാവധി കഴി��തി���് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഉടമ�ാവകാശം

സ�കാര� േമഖല�േ�ാ െസാൈസ�ിക�േ�ാ ��ക�േ�ാ ൈകമാറണെമ�് �ശീ�ഖ��െട

റിേ�ാ��ി� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�മി� സം�ാന�ളിെല�ം േപാെല,  ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�ഗതാഗത

സ��ീ�ക�െട ഉടമ�ാവകാശം ഇ�ര�ി�� ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് ൈകമാറാെത

െപാ�വിഭാഗ�ി� തെ� നിലനി��� രീതി സം�ാന�ം മാ�കയാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

3410. �ീ.പി.ഉൈബ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണെ��റി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� െ�ാഫസ� �ശീ�

ഖ� അ�ിമ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്; അവയി� എെ��ാം �പാ�ശക�

നട�ാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ��േതാെട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ലാഭകരമാ�ാെമ�്

ക���േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനവ��നവ്

3411. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.നിലവി�  ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി��ത്;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ� സഹായമി�ാെത ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം ന�കാ� കഴി��േ�ാ; ഇെ��ി� വ�മാനം



വ��ി�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

��തിസൗഹ ൃദ വാതകം ഇ�നമായ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബ�ക�

3412. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തി സൗഹ ൃദവാതകം ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�� ബ�ക�  െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.

നിര�ിലിറ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ�ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ?

േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് ബ�ക� വാടകെ���വാ�� െട�ഡ�

3413. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന പാതകളി� ഓടി�വാ� േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് ബ�ക� വാടക�് എ��വാ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െട�ഡറിെല �ധാന നിബ�നക� വ��മാ�േമാ; ഇത് �കാരം എ� ഓഫ�കളാണ് ലഭി�ത്;

(സി) ഓഫ� ഒ�ം ലഭി�ി�ിെല�ിൽ അതി�� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അ��  സം�ാന ബ�് േലാബി�െട സ���ം �ലമാണ് െട�ഡറി�  പെ���ാെത പല�ം

പി�വാ�ിയത് എ�ത് വ�തയാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ� അ�വദി��തിന് �രപരിധി

3414. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക��് ബസ് ക�സഷ� അ�വദി��തിന് �രപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി പ�ായ�ി� വിവിധ പ�ികവ�� േകാളനികളി� നി�ം

ചാല�ടിയിേല�ം മ�ം യാ� െച��തിന് വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

യാ�ാ��ല�ം നിേഷധി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏെറ പരിഗണനയ�ഹി�� പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിദ�ാ��ികളട���വ��്

�രപരിധിയി�ാെത യാ�ാ ഇളവ് അ�വദി��തിന് �േത�ക അ�മതി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.�.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല വീ� െചയ� േലാ�് സംവിധാനം



3415. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.�.ആ�.ടി.സി.  �െട ബ�കളി�  ഭി�േശഷി�ാ�െട വാഹന��  �റേ��് ഉ��്

േപാകാതിരി��തിനായി ഉ�ായി�� വീ� െചയ� േലാ�് സംവിധാനം നീ�ം െച�തിനാ�

ഭി�േശഷി�ാ� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംവിധാനം �ന�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ വ�മാന വ��നവ്

3416. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ക�െട ശാ�ീയമായ �ന�മീകരണ�ി�െട�ം �തിയ െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി�തി�െട�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയേശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ വ�മാന വ��നവ്

വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�മാന�ി�  ഉ�ായ വ��നവ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

മറികട�വാ� സഹായകമായി�േ�ാ;

(ഡി) വ�മാനം വ��ി� സാഹചര��ി� ജീവന�ാ��ം െപ�ഷ�കാ��ം �ട�ം �ടാെത ശ�ള�ം

െപ�ഷ�ം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െ�തിെര�� ശി�ാ നടപടിക�

3417. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ചില ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��  കീ�േദ�ാഗ�േരാട് വളെര േമാശമായി

െപ�മാ��താ�ം നി�ാര കാര����േപാ�ം പരസ�മായി അധിേ�പി��താ�ം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ജീവന�ാ�െ�തിെര ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി��ത് അംഗീ�ത

മാനദ��കാരമ� എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) �ണി�് േമധാവി അറിയാെത ജീവന�ാെര തി��� പരിശീലന�ിന് അയ�� സാഹചര���

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത സാഹചര���െട അടി�ാന�ി� ഏെത�ി�ം േമ�േദ�ാഗ�രി� നി�ം വിശദീകരണം

േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ?

ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം



3418. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അപകടം �റ�ാ�ം ൈ�വ�മാ��് മതിയായ വി�മം ലഭി�ാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�

ഏ�െ���ിയ ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം പല ഡിേ�ാകളി�ം ഇനി�ം നട�ാ�ാ� സാഹചര��േ�ാ;  നട�ാ�ിയ

ഡിേ�ാകളി� അത് റ�് െച�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ:

(സി) എ�ി� ��ത സംവിധാനം എ� സ�വീ�കളി� ഇതിനകം നട�ാ�ി;  എ� സ�വീ�കളി�

നി��� െച�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ����ാസ് ബ�കളി� ൈ�വ� കം ക��െറേയാ നി�ിത ഇടേവളകളി� �

െച�േ�ാ ഏ�െ���ണെമ� ഉ�രവിെന മറികട�� രീതിയാേണാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ൈകെ�ാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) അെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെ�വ� കം ക��� സംവിധാനം

3419. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നട�ിലാ�ിയ െെ�വ�  കം ക���  സംവിധാനം

വിജയകരമാെണ�് വിലയി���േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം െസ���  ഡിേ�ായിെല ഏെത�ി�ം സ��ീ�കളി�  നി�് ഇൗ സംവിധാനം

പി�വലി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� സ��ീ�കളി�  നി�ാെണ�ം കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�. ടി .സി.�െട സ���� സംര�ി��തി�ളള നടപടി

3420. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�. ടി  .സി.  �തിയ ബ�ക� നിര�ിലിറ��തിനായി വാ�ിയ ഷാസികൾ മഴ

നന�ം കാ�കയറി�ം നശി��താ�ളള വാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട േകാടിക� വിലമതി�� ഷാസിക�ം മ�് വ���ം നശി�േപാകാെത

ഉപേയാഗെ����തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�. ടി.സി.�് എവിെടയാണ് േമജ�  വ��്േഷാ�ക�  നിലവി�ളളത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി.�െട സ���� സി.സി.�ി.വി.  ഉ�െ�െട�ളള ആ�നിക സാേ�തിക

വിദ��െട സഹായ�ാ� സംര�ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി .സി േസാണ� ഓഫീ�ക�െട ഉ�രവാദി���ം അധികാര��ം

3421. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി.െയ വിവിധ േസാണ�  ഓഫീ�കളായി വിഭജി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�;

ഏെതാെ�; േസാണ� ഓഫീ�കളായി വിഭജി�േ�ാ� ഓേരാ േസാണ� ഓഫീസി�ം നി�യി�്

ന�കിയി�� ഉ�രവാദി���ം അധികാര��ം എെ��ാം; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ േസാണ� ഓഫീസാ�ി മാ�ിയേശഷം �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ  ;  അെ��ി�  നിലവി�� ഏെത�ി�ം ത�ികക�  അ�േ�ഡ് െച�ി�േ�ാ;

��തായി േസാണ�  ഓഫീസ�മാരായി എ� േപെര നിയമി�ി��്;  ഈ ത�ികയി�  നട�

നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി ആയി�േ�ാ;  അേതാ നിലവി�� ജീവന�ാരി� നി�് ആേണാ

േസാണ�  ഓഫീസ�മാെര െതരെ���ത്;  നിയമനം പി.എസ്.സി.  വഴി അ�

നട�ിയി��െത�ി� അവിെട അവലംബി� മാനദ��ം നിയമനരീതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമനം ന�കിയവ��് അ�വെര ന�കി വ�ി�� ശ�ളം, �ി.എ, ഡി.എ., ആ��ല���,

മ�ിന�� ഉ�െ�െട ഏതിെല�ി�ം വ��നേവാ �റേവാ വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം

ഇന�ി�  എ� േപ��്;  എ� വീതം;  �തിമാസം ന�കിയ അധിക �ക എ�;  ഇ�െന

അധികരി� ശ�ളം ന�കിയി�െ��ി�  അതി�� സ��ാ�  അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി ജീവന�ാ��് ശ�ള�രാ�  ���ി ന�കാതായി�് ഏകേദശം ഒ�

ദശകേ�ാട���െ��ി�ം േസാണ� ഓഫീ�ക� ആരംഭി�േ�ാ� തെ� ഇവ��� ���ിയ

ത�ിക�� ശ�ള�ം ന�കാ�  തി��ം കാ�ിയതിൽ ഔചിത��റ�െ�� ആേ�പം

പരിേശാധി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നിയമന��

3422. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ഏെതാെ�

ത�ികകളിെല ഒഴിവ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��്;  ത�ികക�െട ഇനം തിരി��

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം റിേ�ാ��് െച� ഒഴി�കളി�  എ� നിയമന��  ഇതിനകം നട�ിെയ�്

അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം



3423. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നട�ിലാ�ിയ ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം അ�ിമറി�െവ�

ആേ�പം വ�താപരമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം െസ���  ഡിേ�ായി�  ഏെതാെ� സർ�ീ�കളിൽ നി�് ഈ സംവിധാനം

പിൻവലി�ി��്; അതി�� കാരണെമ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� �തിയ എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ത�ിക

3424. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ�ിക��ീവ് ഡയറ��മാ�െട എ� ത�ികക�  നിലവി��്;

ഇവ�െട �മതലക� വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ��് എെ��ി�ം അധിക �മതലക� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡയറ�� േബാ�ഡ് �തിയതായി ഒ� എ�ിക��ീവ് ഡയറ��െട ത�ിക

��ി�ാ�� മാ��േരഖക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ത�ിക പി.എസ്.സി. വഴി

നിക�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ത�ികക�െട എ�ം വർ�ി�ി�ാ�� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ം വ��ി�ി��തി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� അധികബാ��ത എ�യാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളിെല പരസ�ം

3425. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  അധികാര�ിേലറി ആയിരം ദിവസം ���ിയാ�ിയതിെ�

ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� ബ�കളിലാണ് ��ത പരസ�ം പതി�െത�ം ഇതി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭി�

വ�മാനെമ�െയ�ം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാടക�് എ�� ബ�ക�

3426. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാടക�് എ��് ഓ�� മഹാേവാേയജ് എ� ക�നി�െട ബ�ക�

വാഹന നി�തി അട��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ�േറാളം അ��സം�ാന ബ�ക�  േറാഡ് നി�തി

അട��ത് അപകട�ി�െ��േ�ാ�  മാ�മാെണ� കാര�ം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്



പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) നടപടി �മ�ൾ ���ിയാ�വാ� േവ�ി നിരവധി ദിവസ�� ബസ് നിര�ി� ഇറ�ാ�

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) വാടക�് എ�� ബ�ക�െട വ�മാന ന�ം സംബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഇ) അ��സം�ാന ബ�ക� നി�തി അട�ാ�തിനാ� മ�് സം�ാന�ളി� പിടി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�  നി�തി അട�ാ�തിന് ഉ�രവാദി�െ�� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഇല�ിക് ബ�ക�

3427. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഇല�ിക് ബ�കളിേല�് മാ��തിെ� ഭാഗമായി വാടക�് എ��് ചി�

ബ�ക� ഓടി��േ�ാ;

(ബി) ചി� ബ�ക� നി��ിെവ�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) വാടക കരാ�  �കാരം ഏെ��� ബ�ക�െട ടാ�് അട��തി�  ക�നി അധി�ത�  വീ�

വ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��േറഷനി� നി�ം വാടക ലഭി�ാ�താണ് ടാ�് അട�വാ� കഴിയാ�െത� ക�നി�െട

വാദം ശരിയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ഫാ�്പാസ�� ബ�ക�

3428. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ഫാ�്പാസ��  ബ�ക�  ര�ി�  ��ത�  ജി�കെള ബ�ി�ി�്

ഓടിേ��തി�ാെയ�് തീ�മാനം എ��തി�� സാഹചര�െമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഓ�േറഷ� വിഭാഗം േമധാവി ഉ�രവ് ഇറ��തിന്

��് ഡിേ�ാ േമധാവിക�െട േയാഗം വിളി�് �ാേയാഗികത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ അടി�ാന�ി�  നിയ�ണ��  ഏ�െ����ത് യാ�ാേ�ശം ��െമ�തിനാ�

ഇ�ാര�ം നട�ിലാ��തിന് ��് വിശദമായ പഠന�ം വിലയി���ം നട�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��� ഫാ�് ബ�ക� ഓടി��തിന് �തിയ �മീകരണം



3429. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-���  പാതയി�  ���  ഫാ�് ബ�ക�  ഓടി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ

�മീകരണം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ �മീകരണം വിജയകരമാേണാ;  എ�ി� ഇത് ��ത� �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഫാ�് പാസ�� സ��ീ�ക��് �രപരിധി

3430. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഫാ�് പാസ��  സ��ീ�ക��് �രപരിധി നി�യി��തിെ�

ഭാഗമായി ഒ� സ��ീസ് പരമാവധി ര� ജി�ക���ി�  മാ�േമ നട�ാ� എ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �രയാ��് ���ഫാ�് ബ�കെള ആ�യിേ��ി വ��തി�െട യാ��ാ��്

അധികബാധ�ത ഉ�ാ�� ��ത തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക� െവ�ി�റ�� നടപടി

3431. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�  പടിപടിയായി വ�  േതാതി�  െവ�ി�റ�� പരി�ാരം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� ഓ�ഡിനറി ബ�കളാ��ത്;  അത് ഉപേയാഗി�്

ശരാശരി എ� സ��ീ�ക� നട�ാ��്;

(സി) ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�െട ശരാശരി കള��  നിലവി�  �തിദിനം എ� �പയാണ് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ശരാശരി എ� �പ ലഭി�ാലാണ് ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക� ലാഭകരെമ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

കണ�ാ��ത്;

(ഇ) സാധാരണ�ാ��ം വിദ�ാ��ിക��ം ആശ�ാസമായ ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�  വ�േതാതി�

െവ�ി�റ�� നടപടി �നഃപരിേശാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െഷഡ��ക� െവ�ി�റ���െകാ�� യാ�ാേ�ശം

3432. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ഏെത�ി�ം

െഷഡ��ക� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� എ�ം; ഡിേ�ാ തിരി�� കണ�് ന�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട യാ�ാ ആവശ�ം മാ�ം ��നി��ി�ം ലാേഭ� ഒഴിവാ�ി�ം നിരവധി

സർവീ�കൾ നട�ിയി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ തക��വാ�� ഇ�രം നീ���

ഒഴിവാ�േമാ;

(സി) െഷഡ��ക� െവ�ി�റ��� െകാ�് സ��ീസ് നട�� ബ�കളി� യാ��ാ� തി�ി�ി�കി

േപാ��ത് െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി.�െട നട�ി�് െചലവ് �റ�െമ� �തിയ കെ���

ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(ഡി) സ��ീസ് നട�� ബ�ക�െട എ�ം �റ�് നട�ി�് െചലവ് �റ��ത്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�െമ�ി�ം ആത��ികമായി സ�കാര� ബസ്

ഓ�േറ��മാ��ം മ�് സ�കാര� ഓേ�ാ,ടാ�ി�ാർ�ം മാ�മാണ് സാ��ിക �ണ��ാ�ക

എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

അ��സം�ാന ബ�് സ��ീ�ക�

3433. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017  �ൈല  20  ന് ആല�ഴയി�  നട� സേത�  േ��് �ാ�േ�ാ��് മിനിേ��്

േകാ�ഫറ�സി� േകരള,ക��ാടക സം�ാന സ��ാ�ക� �തിയ അ��സം�ാന ബ�്

സ��ീ�ക� �ട�വാ� ധാരണയിെല�ിയി��േവാ;

(ബി) ��ത ധാരണ�കാരം എ� സ��ീ�ക� നട��തിനാണ് തീ�മാനം എ��ി��ത്;  ഇവ

ഏെതാെ� ��കളിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി��കാരം എ� അ��സം�ാന ബസ് സ��ീ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

സം�ാന�് നി�ം ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ധാരണ �കാരം ബസ് സ��ീസ് ഒ�ം ആരംഭി�ി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണം

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െവ�ാറ�ട് ഡിേ�ാ ഗ�ാേരജിെ� േശാചനീയാവ�

3434. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െവ�ാറ�ട് ഡിേ�ാ�െട

ഭാഗമാ��ള ഗ�ാേരജിെ� േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഗ�ാേരജ് നവീകരി�ാ� ആേലാചന�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

പാേലാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട േശാചനീയാവ�



3435. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല പാേലാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ാ�െട

േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ നവീകരി��തി�ം യാ�ഡ് നി��ി��തി�ം ഏെത�ി�ം പ�തി �കാരം �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� �ക വകയി��ി നവീകരി��തിന് ആേലാചി�േമാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െകാ�ം-െച��� െചയി� സ��ീസ്

3436. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം-െച��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െചയി� സ��ീസ് നി��ലാ�ാ� നീ��േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച��രി� നി�ം െകാ��് നി�ം നിലവി� എ� െചയി� സ��ീസ് വീതം നട��െ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാ�ഡി� നി�ം അ�� വഴി േകാ�േ�ാട് വെര��ായി��

ഫാ�് പാസ��  സ��ീസ് നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ?

പാേലാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട �വ��നം

3437. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാേലാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നിലവി�

എ� െഷഡ��കളാണ് ഉ�ത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത െഷഡ��ക� �ഗമമായി ���ി�ി�ാ� ആവശ�മായ ബ�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം

നിലവി� എ� ബ�കളാണ് ഉ�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� ബ�ക�  ��ത െഷഡ��ക�  ���ി�ി��തിന് പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�

മതിയായ ബ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നവീകരണ േജാലിക�

3438. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ നവീകരണ േജാലിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ്;

(ബി) എ�ിെമ�ി� പറ�തി� �കാരം ഏത് ഘ�ം വെര�� േജാലികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം

കരാ�കാരന് ന��വാ�� �ടി�ിക �ക ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2018 ഡിസംബ� 15ന് േശഷം ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെല �റിക� വീ�ം േലലം

നട�ിയ�വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് വ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഡിേ�ാ �ന�നി��ാണ േജാലിക�  എ��ം േവഗം ���ീകരി�വാ�  നി�േ�ശം ന��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ക��ന-എറണാ�ളം െചയി� സ��ീസ്

3439. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിേല�്

എ� ബ�ക� ��തായി അ�വദി�ി�െ��ം ��തായി എ� സ��ീ�ക� ആരംഭി�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗല�് നി�ം ക��ന-എറണാ�ളം ��ി� ൈഹേറ�് െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�

നിരവധി യാ��ാ��് �േയാജനം ലഭി�െമ�തിനാ�  േകാതമംഗല�് നി�ം ക��ന-

എറണാ�ളം െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വർ�ലയിൽ നി�� ബ�ക�െട സമയവിവര പ�ിക

3440. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� വിവിധ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  നി�ം വ��ലയി�  എ��

ബ�ക�െട�ം വ��ലയി� നി�ം വിവിധ�േദശ�ളിേല�് �റെ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ബ�ക�െട�ം സമയവിവര��ിക നൽ�േമാ?

മാന�വാടി വഴി സ��ീസ് നട�� അ�� സം�ാന ബ�ക�

3441. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാ�ികാല�ളി�  മാന�വാടി വഴി സ��ീസ് നട�� അ��  സം�ാന

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായി� �േവശി�ാ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാ�ികാല�ളി�  അ��  സം�ാന െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  യാ� െച��

യാ��ാെര മാന�വാടിയി� േറാഡരികി� കാ�് നി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) രാ�ിയി�  അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട�� ബ�ക�  മാന�വാടി



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായി�  നി�് യാ��ാെര കയ�ിേ�ാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാന�വാടി ഡിേ�ായിെല ബ�ക�െട അ����ണി

3442. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ബ�ക�െട അ����ണി യഥാസമയം

നട�ാ���ലം സ��ീസ് നട�ാ� സാധി�ാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വളെര െചറിയ അ����ണിക� നട�ാ���ലം സ��ീസ് �ട�ി േകാ��േറഷന് ഉ�ാ��

ന�ം ഒഴിവാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േകാട്-മംഗലാ�രം െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. ബസ് സ��ീസ്

3443. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് നി�ം മംഗലാ�രേ��് ഒ� ദിവസം എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�

സ��ീസ് നട���് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) കാസ�േകാട് നി�ം മംഗലാ�രേ��� ടി��് ചാ��് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) കാസ�േകാട് നി�് മംഗലാ�രേ��� ക�ണാടക േ��് �ാ�േ�ാ��് സ��ീ�ക�െട എ�ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ ബസി�  മംഗലാ�രേ��� ടി��് ചാ��്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ അ�� കാല�് േകരള േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ� കാസ�േകാട് നി�ം

മംഗലാ�രേ��� ടി��് ചാ��് വ��ി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഇ) ക�ണാടക േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് ബസി� മംഗലാ�രേ��� ടി��് നിര�ി� വ��നവ്

വ��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയാേമാ?

പ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

3444. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം നിലവി� എ� െഷഡ��കളാണ് ഓ�േറ�്

െച��ത്;

(ബി) 2016 മാ��് മാസ�ിന് േശഷം ഏെത�ാം ��കളിെല െഷഡ��കളാണ് നി��ലാ�ിയി�ളളത്;

അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��കളിെല െഷഡ��കൾ എ�െകാ�ാണ് നി��ലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ?



െവ�ാറ�ട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട �വ��നം

3445. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നിലവി�

എ� െഷഡ��കളാണ് ഉ�ത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത െഷഡ��ക� �ഗമമായി �വർ�ി�ി�ാ� ആവശ�മായ ബ�ക�െട എ�ം എ�െയ�ം

നിലവി� എ� ബ�കളാണ് ഉ�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത െഷഡ��ക�  ���ി�ി��തിന് നിലവി�� ബ�ക�  പര�ാ�മാേണാ;  അെ��ി�

മതിയായ ബ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപരി��മ� ഡിേ�ായിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

3446. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപരി��മ� ഡിേ�ായി�  നിലവി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�

ഒഴി�ക�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ ഡിേ�ായി�  നി�� ബസ് സ��ീസിെന ��ത ഒഴി�ക�  ഏെത�ി�ം തര�ി�

ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി�ം ��ത ഒഴി�ക� നിക��തി�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഡിേ�ായി� നി�ം ഉ�വകാല�ം മ�് �േത�ക അവസര�ളി�ം നട�ിയി�� എ�ാ

സ��ീ�ക�ം ഈ വ�ഷ�ം നിലനി���തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ിയി� നി�ം �തിയ സ��ീ�ക�

3447. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ിയി�  നി�ം �തിയകാവ്-ച�വ�ി-മലനട-കട�നാട്-ഏനാ�് വഴി

പ�നാ�ര�ിന് െചയി� സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� സാ��താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ക�നാഗ��ി-ഭരണി�ാവ്-അ�� വഴി പ�നംതി�യിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസി�

എ�ത് പരിഗണി�് ��ത ��ിൽ ബസ് സർവീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

3448. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  എവിെയ�ാമാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകൾ ഉ�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ാ ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ആണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാഹ� സാരഥി പ�തി

3449. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹ� സാരഥി പ�തി നിലവി� �വ��ന�മമാേണാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ൈലസ�സ് വിതരണം താ�മാറായി എ� പരാതി

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) വാഹ� സാരഥി േസാ�് െവയർ ത�ാറാ�ിയത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്;

(ഡി) ൈലസ��ക� നിലവി� എ�കാരമാണ് വിതരണം െച��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

വാഹ� സാരഥി േസാ�് െവയ�

3450. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� �തിയതായി നട�ിലാ�ിയ വാഹ� സാരഥി േസാ�്

െവയ�-െന സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േസാ�് െവയറിെന��ി ഗതാഗത വ��ിെല ജീവന�ാ��് ��വ�ം െ�യിനിംഗ്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �തിയ സംവിധാനം െകാ�വ����ലം ജന���് ഉ�ാ�� ആശ�ക�

പരിഹരി�വാ� എെ��ാം േബാധവ�കരണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�; വിശദമാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഓ�ൈല� സംവിധാന��

3451. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗതനിയമ ലംഘന�ിന് പിഴയട�വാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് നിലവി� സ�ീകരി�വ��

ഓ�ൈല� സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ�ിലധികം തവണ ഗതാഗത നിയമ��  ലംഘി�വ��് പിഴയട�വാ�  ഉ�ായിരി��

കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� ഓഫീ�കളി�  ഉപേയാഗി�� ക����  സംവിധാനം

നവീകരി�ാ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?



േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ന��� േസവന���് �േത�ക ഫീസ്

3452. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ന��� േസവന���് നി�ിത ഫീസ് ഈടാ��ത് �ടാെത

�േത�ക ഫീസ് ഈടാ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േസവന�ി�� ഫീസിന�ി� 2017-18 �ം 2018-19 �ം എ� �ക സ��ാരിന് ലഭി�; ഈ

�ക എെ�ാെ� കാര����ാണ് വിനിേയാഗി��ത്;

(സി) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� നവീകരണ�ിന് ഇതി� നി�ം �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി�

2017-18, 2018-19 �ം ഇ�ാര��ിനായി െചലവഴി� �ക എ�യാണ്;

(ഡി) േസവനഫീസ് ഈ വ�ഷം വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� ശതമാനം വ��നവാണ്

വ��ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

പരിവാഹ� േസാ�് െവയ�

3453. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകരള�ിെല ആ�.ടി.  ഓഫീ�കളി�  വാഹന രജിേ�ഷ�  നടപടി�മ���ായി പരിവാഹ�

േസാ�് െവയ� നിലവി� വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ��തലാണ് ഇത് �ാബല��ി� വ�െത�്

അറിയി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� െഹഡ് �ാ��്/െഹഡ് അ�ൗ��് ത�ിക

3454. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� െഹഡ് �ാ��്/െഹഡ് അ�ൗ��് ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക��്;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ലഭി�വാ�  അ�ഹരായ സീനിയ�  �ാ��മാ��്

�േമാഷ� ന�കാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(സി) സീനിയ�  �ാ��മാ��് നിലവി�� െഹഡ് �ാ��്/െഹഡ് അ�ൗ��് ഒഴി�കളിേല�്

�േമാഷ� അടിയ�രമായി ന��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് േമാേ�ാർ െവഹി�ി� ഇ�െ��ർ നിയമനം

3455. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േമാേ�ാർ വാഹന വ��ി� അസി��് േമാേ�ാർ െവഹി�ി� ഇ�െ��ർ ത�ികയി� നിലവി�

എ� ഒഴി�ക��് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െച� ഉേദ�ാഗാർ�ിക��്  120  ദിവസം

കഴി�ി�ം നിയമന ഉ�രവ് അയ�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ത�ിക മാ�ം വഴി എ.എം.വി.ഐ.  ആകാ�  അർഹത േനടിയ എ� േപ�െട അേപ�

നിലവി��്;

(ഡി) പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ് െച�വർ�് അടിയ�രമായി നിയമന ഉ�രവ് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െച�്േപാ�കളിെല ജീവന�ാ�െട നിയമന മാനദ���

3456. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�കളിേല�് ജീവന�ാെര നിയമി�െകാ�്  27.04.19� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

എ3/23/17/�ി.സി. ന�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ്  30.09.2018െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.)  ന��  59/2018/�ാ�േ�ാ��് െല

മാനദ��� പാലി�െകാ�ാേണാ �റെ��വി�ി��ത്;

(സി) അ�ട� നടപടി േനരി�� ഏെത�ി�ം എ.എം.വി.ഐ./എം.വി.ഐ./ഒ.എ.മാെര മാനദ���

ലംഘി�െകാ�് െച�് േപാ�കളി� നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

േകാ�� പ�ായ�ിെല വാഹന ഉടമക��� �യാസ��

3457. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം മ�ല�ിെല േകാ�� പ�ായ�്,  െപരി��മ� സബ് റീജ�ണ� �ാൻസ് േപാർ�്

ഓഫീസിെ� പരിധിയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം മല�റം നഗര�ിേനാട് േച��കിട�� ��ത പ�ായ�ിെല വാഹന ഉടമക��ം

മ��� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതി��ി �ന� നി��യം നട�ി േകാ�രിെന�ടി മല�റം റീജ�ണ� �ാ�േ�ാ��്

ഓഫീസിെ� പരിധിയി� ഉ�െ���ി ഉ�രവിറ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പിറവ�് സബ് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

3458. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) പിറവ�് സബ് ആ�.ടി.  ഓഫീസ് ആരംഭി���മായി ബ�െ�� ഫയ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഫയ� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

വ��ലയിെല ആ�.ടി. ഓഫീസിെ� �വ��നം

3459. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ലയി�  ��തായി അ�വദി� ആ�.ടി.  ഓഫീസിെ� �വ��നം ആരംഭി��തിനായി

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിേദശരാജ���െട േകാ��േല�ക��ായി അ�വദി�ി�� വാഹന�ൾ

3460. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശരാജ���െട േകാ��േല�ക��ായി അ�വദി�ി�� വാഹന��െട വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ രാജ��ി�ം േവ�ി എ� വാഹന��  അ�വദി�ി�െ��ം അ�വദി� ന��ക�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ���െട േപരി� നിരവധി വാഹന�� തി�വന��രം നഗര�ിൽ ഓ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

11-06-2019

�േ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�ി��.


