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പതിന�ാം സേ�ളനം

2019 �� 26, �ധ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--277]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 4665 �ത� 4747 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 4748 �ത� 4827 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 4828 �ത� 4890 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 4891 �ത� 4941 വെര

ൈവഗ അ�ാരാ� ശി�ശാല�ം േകാ�ന�് മിഷ� �പീകരണ�ം

4665. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് സംഘടി�ി� ൈവഗ എ� അ�ാരാ� ശി�ശാല �ഷി വ��ിെ� വികസന�ിനായി

എെ��ാം ആശയ�ളാണ് ന�കിയത് എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ശി�ശാല�െട ഭാഗമായി േകാ�ന�് മിഷ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

�വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത േകാ�ന�് മിഷ� �പീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി�ം ആയതിെ� െചലവ് സംബ�ി�

വിശദാംശ�ം അറിയി�േമാ?

പഴം പ��റി�് സൗദി അേറബ� ഏ�െ���ിയി�� നിേരാധനം

4666. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി� ബാധെയ�ട��് േകരള�ി�  നി�� പഴം പ��റി�് സൗദി അേറബ�

ഏ�െ���ിയി�� നിേരാധനം നീ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് സം�ാനെ� ക�ഷക��് അവ�െട ഉ�����് ഉയ�� വില



ലഭി��തിന് ഉ� സാഹചര���ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ജാതി �ഷി േ�ാ�ാഹനം

4667. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജാതി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആ��ണം െച�് നട�ിലാ��േ�ാ;

(ബി) ജാതി �ഷി ലാഭകരമാ�വാൻ ഏെത�ി�ം തര�ി�� സ�ിഡി ക�ഷക��് ന���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷി നാശം സംഭവി�� ജാതി ക�ഷകർ�് ആശ�ാസധനസഹായം ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� സഹായ�ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജാതി�് ന�ായവില�ം, വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര��ം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക �തിസ�ി

4668. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക�  �തിസ�ി േനരി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി��

കാരണെമ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� ഇടെപട�കളാണ് ഇതിനകം

നട�ിയത്;

(സി) ഇ��ി ജി��് 5000 േകാടി �പ�െട �േത�ക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ��ത ജി�യിെല

ക�ഷക� �ളയാന�രം േനരി�� �തിസ�ി�െട െവളി��ിലാേണാ ഇൗ �േത�ക പാേ�ജ്

�ഖ�ാപി�ത്;

(ഡി) ഇതിനാ�� ധനം എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട ��ിര വികസനം

4669. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:



(എ) കാ�ഷിക േമഖല�െട ��ിര വികസന�ിന് �ഷി വി�ാന വ�ാപനം അനിവാര�മായതിനാ�

അതിനായി നട�� �വ��ന�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ വി�ിന��ം �ഷിരീതിക�ം വിളപരിചരണ രീതിക�ം

ക�ഷകരിേല�െ��ി�വാൻ കാ�ഷിക സ��കലാശാല�ം മ�് ഗേവഷണ �ാപന��ം എ�

ഫല�ദമായി �വ��ി��െ��് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സേമതി, റീജിയണ� അ�ിക��റ� െടേ�ാളജി െ�യിനിംഗ് െസ��ക�, ഫാ�േമ�് െ�യിനിംഗ്

െസ��ക� എ�ിവ�െട �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ?

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖല പ�തി

4670. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക. ബാ�

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വിളക��് ഏ��ം അ�േയാജ�മായ കാ�ഷികേമഖലക�  കെ��ി

അവ�െട വികസന�ിനായി വിവിധ �വ��ന��  നട�ിലാ��തിനായി ആവി�രി�ി��

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖല പ�തി �കാരം ഏെത�ാം േമഖലകേള�ം ഏെത�ാം കാ�ഷിക

വിളകേള�മാണ് െതരെ���ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉ�ാദി�ി�� ഉ�പ����് മിക� വിപണി

േനടിെ�ാ���തി�ം അവ�് േദശീയ,  അ��േദശീയ തല�ളി�  �ാധാന�ം

േനടിെ�ാ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ഉ�����് ഭൗമശാ� �ചിക പദവി േന��തി�� ശാ�ീയ പഠന��

���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

4671. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  �ത�  2019  േമയ് വെര സം�ാന�് കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

ക�ഷക��് ആ��ല�മായി എ� �പ അ�വദി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷികവാ�ക�െട െമാറേ�ാറിയം കാലാവധി എ�് വെരയാണ് ദീ�ഘി�ി�ി��ത്;

ക�ഷക��് �ഷിെച��തിന് പലിശരഹിത വാ� അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക തക���ം സാ��ിക ��ി��ം അ�ഭവി�� ക�ഷക��് സഹായം



4672. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലവ�ഷെ��തി�ം കാ�ഷിേകാ����െട വിലയിടി�ം േനാ�് നിേരാധനം േപാ��

നടപടിക�ം കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�ത്;

(ബി) ഇ��ലം കാ�ഷിക തക���ം സാ��ിക ��ി��ം അ�ഭവി�� ക�ഷക��് എെ�ാെ�

സഹായമാണ് സ��ാ� തല�ി� ന�കിയത്;

(സി) വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ധനസഹായ�ിെ� േതാത് വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) േമ��റ� െക�തിയി�െ��് വല�� ക�ഷക��് സഹായകമായ നിലപാടാേണാ േക�

സ��ാരിെ� ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഉ����െട കയ�മതി

4673. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റി,  പഴം �തലായ കാ�ഷിക ഉ����  വിേദശരാജ��ളിേല�് കയ�മതി െച�്

വിേദശനാണ�ം േന��തിനായി എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി�ളളത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��കാല�െള അേപ�ി�് പഴം,  പ��റി,  മ�് കാ�ഷിക ഉ����  എ�ിവ കയ�മതി

െച��തി� വ��ന��ായി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷികരംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ?

സ�രയിനം െത�ി� ൈതക�െട �ണനിലവാരം

4674. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് കീഴി�  സ�രയിനം െത�ി�  ൈതക�  ഉ��ാദി�ി��ത് ഏെതാെ�

ഫാ�കളിലാെണ� വിശദമാ�ാേമാ;  ഏെതാെ� ൈതകളാണ് ഉ��ാദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഫാ�കെള �ടാെത �ഷി�ാ�െട േതാ��ളി�ം ഇതിനാവശ�മായ േത�ക�െട

ഉ�പാദനം നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ൈതക�െട �ണേമ�െയ�റി�് കാലാകാല�ളായി ഉയ�� വരാ�� ആേ�പം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ദീ�ഘകാലം നില നി��� വിള ആയ��ലം ന�റികളി�

നി�ം ലാഭന�ം േനാ�ാെത ഏ��ം �ണേമ��� ൈതക� മാ�ം വിതരണം െച��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



വയനാ�ിെല കാ�ഷികേമഖല�് ഉേ�ജനം ന���തിനായി പ�തി

4675. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തക�� വയനാ�ിെല കാ�ഷികേമഖല�് ഉേ�ജനം ന���തിനായി ആവി�രി�

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വയനാടിെന ��ഫലവ����െട �ഷി�ാ�� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി�െട എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ളയകാല�് കാ�ഷികേമഖലയി��ായ ന�ം

4676. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയകാല�് കാ�ഷികേമഖലയി��ായ ന�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �രിത�ി�െ�� ക�ഷക��് ന�കിയ സഹായ�ിെ� വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� നിധി

4677. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി, വയനാട് ജി�കളിെല ആയിര�ണ�ിന് ക�ഷക� �ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� നിധി

പ�തി �കാര�� ആ��ല�ം ലഭി�ാ�വരായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പ�യം ഇ�ാ� ക�ഷകെര �ടി ഈ പ�തിയി� െകാ�വ��തിന് േക��ി�

സ���ം െച��േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

വിളക��ായി �േത�ക ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�

4678. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഒ. ആ�. േക�

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

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�,  �മി�െട തര�ം കിട�ം ജലലഭ�ത �ട�ിയ ഘടക��  കണ�ിെല��്

അ�േയാജ�മായ വിളക�െട �ഷി വ�ാപകമാ��തിന് െന�്, വാഴ, പ��റി, ���, നാളിേകരം

എ�ീ വിളക��ായി �േത�ക ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�  നി��യി�ി�േ�ാ;  ഇ�െകാ�്



െെകവരി�ാനായ േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�ിെ� �ണം പരിേശാധി�് പരിഹാരം നി�േ�ശി��തി�ം വിള ആേരാഗ� പരിപാലന�ി�ം

പ�തിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കർഷക�െട വിലേപശ�  േശഷി വ��ി�ി��തി� ശീതീകരണ സൗകര�േ�ാ��ടിയ

െവയ�ഹൗ�ക� നി��ി��തി�ം �ല�വ��ിേതാ����െട നി��ാണ േ�ാ�ാഹന�ി�ം

നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

െച��രി� �ളയാന�ര�ഷി �നരാരംഭി��തിന് നടപടി

4679. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  നിേയാജകമ�ല�ി�  �ളയാന�രം �ഷി �നരാരംഭി��തിന് �ഷിഭവ�ക�

വഴി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാന�രം �ഷി എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ

കാ�ഷിക �െ�ാ�� �വ��ന�� എെ��ാമായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

കാർഷികവിളകൾ�് ന�ായവില ഉറ�വ���തിന് നടപടി

4680. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� ക�ഷക��്,  ത��  ഉ��ാദി�ി�� കാ�ഷികവിളക��് ഇടനില�ാ�െട

�ഷണം ഒഴിവാ�ി, ന�ായവില ഉറ�വ���തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െത�കയ�െ�ാഴിലാളിക�

4681. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െത�കയ�െ�ാഴിലാളിക�െട �ാമം കണ�ിെല��് െത�കയ��ി�� ഉപകരണ��ം

പരിശീലന�ം ലഭ�മാ�ി ��ത�  െത�കയ�െ�ാഴിലാളികെള സ�രാ��തിന് സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

4682. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  1995-�  ആവി�രി� സം�ാന വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട �ഖ�ാപിത

ല���� എെ��ാമായി��;ഈ പ�തി�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് ഇ�വെര ഇ�ഷ��

െച� ക�ഷക�െട എ�ം എ�യാണ്;ഇവരി� നി�ം േശഖരി� �ീമിയം �ക എ�; ക�ഷക��്



അ�വദി� ന�പരിഹാര�ക എ�യാണ്;�ണേഭാ�ാ��െട എ�ം എ� എ�ിവ�െട 1995

�ത� ഇ�വെര�� കണ�് ജി�ാ അടി�ാന�ി�ം വിള അടി�ാന�ി�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ക�ഷക��് അ�വദി�ി��

ന�പരിഹാര�ക വിള ന��ിന് ആ�പാതികമായി �റവാെണ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  �ീമിയം �കയി�  നാമമാ�മായ വ�ധന വ��ി

ന�പരിഹാര�ക വ�ധി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല കാ�ഷിക �വ��ന��

4683. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികവികസന ക�ഷകേ�മ വ��ിെ�  2019-20 െല പ�തികളി� മ�ട മ�ല�ി�

നട�ിലാ�വാ� സാധി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�ട മ�ല�ി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�

നട�ിയി�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ ?

ൈഹെടക് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

4684. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െജയിംസ് മാത�

,, ഡി.െക. �രളി

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

ന��േമാ:

(എ) യ�വ��രണം, സാേ�തിക വിദ� എ�ിവ ഉ�െ�െട ക�ഷക��് േവ� എ�ാ േസവന��ം

ഒേര േക��ി�  ലഭ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�് ആരംഭി� കാ�ഷിക േസവന േക���െട

�വ��നം എ� ഫല�ദ�ം കാര��മ�മാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വളെര �റ� �ലം ഉപേയാഗി�് െകാ�് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട

നട�� ൈഹെടക് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  െച�വ�� കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സംേയാജിത കാ�ഷിക സ�ദായം ശാ�ീയമായി ആവി�രി�് വി�ലീകരി��തിന് ആ� �സ്

പ�തി ശാ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തന സാേ�തിക വിദ�ക�ം കാ�ഷിേകാപകരണ��ം ക�ഷകരിേലെ��ി�ാ� െച� വ��

കാര��� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈഹെടക് അ�ിക��� പ�തി



4685. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�െട സമ�വികസന�ിനായി �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

ഉപേയാഗെ���ാ� ല��മി�് ൈഹെടക് അ�ിക��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േപാളി ഹൗ�ക�, െറയി�  െഷ���ക�  �ട�ിയവ �ാപി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ രംഗ�് ��തായി എ�� സംരംഭകെര സഹായി��തിനായി വിദ��െട�ം സഹായ

��ക�െട�ം �ംഖല വികസി�ിെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�സംബ�ി�് ക�ഷക��് എെ��ാം അവേബാധ �ാ�ക�ം പരിശീലന��മാണ്

ന�കിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കീടേരാഗ നിയ�ണ�ിനായി േകരള െസ�� േഫാ� െപ�് മാേന�െ മ�്

4686. �ീ.പി. ഉ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.��ിരാമ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�ിത ഭ�� ഉ�ാദനം േ�ാ�സാഹി�ി��തിനായി വിളക�െട

ആേരാഗ�പരിപാല�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) സംേയാജിത കീടനിയ�ണ മാ�����് ഉൗ�� ന�കിെ�ാ�� ��തി സൗ�ദപരമായ

വിള സംര�ണമാ����  അവലംബി�വാ�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) സം�ാന�് വിളക���ാ�� കീടേരാഗ നിയ�ണ�ിനായി കീട നിരീ�ണ �ണി�ക�ം

കീടേരാഗ നിയ�ണപരിഹാര മാ���� നി�േ�ശി��തിനായി സസ� ആേരാഗ� �ിനി�ക�ം

�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സംേയാജിത കീടേരാഗ നിയ�ണ സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�ം നിര�ര

കീടനിരീ�ണ �വ��ന��  കാര��മമാ��തി�ം േകരള െസ��  േഫാ�  െപ�്

മാേന�െ മ�് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ��റി ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�ം ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി��തി�ം നടപടി

4687. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� പ��റി ഉ��ാദന�ം ഉപേഭാഗ�ം ത�ി�ളള അ�രം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം പ��റി ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ��റി ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ��ാം;  ഇത്

ക�ഷക��് ലഭി��േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സഹ�സേരാവരം പ�തി

4688. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സഹ�സേരാവരം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയി��

�വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ?

േനര�മംഗല�് ഫാം �റിസം

4689. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹേറ�ിെ� കവാടമായ േനര�മംഗല�് ഏ�േറാളം വ�ാപി�് കിട�� ജി�ാ

�ഷിേ�ാ��മായി ബ�െ��് ഫാം �റിസം ആരംഭി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �ാഥമിക �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഫാം �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇവിെട നട�ിലാ�വാ� സാധി��ത്

എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ധാരാളം �റി�ക� സ��ശനം നട�� ��ത �ഷിേ�ാ��ി� ഫാം �റിസം ആരംഭി�വാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

�വജന���ിടയി� കാ�ഷിക��ി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

4690. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �വജന���ിടയി� കാ�ഷിക��ി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷിയിേല�് �വാ�െള ആക�ഷി��തിന് ��തലായി എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

4691. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ിന് വിഷരഹിത പ��റി ലഭ�മാ��തിന് ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ��ലം എ� ട�  പ��റി അധികമായി

ഉ�ാദി�ി�വാ� സാധി�;

(സി) ഈ വ�ഷം പ�തി ��ത�  വി�ലീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െടെയാെ�

സഹകരണേ�ാെടെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് നീ�ിവ�ി��ത്?

സി�ിം മാ�കയി� ൈജവ�ഷി നട�ിലാ��

4692. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി�ിം സം�ാന�ിെ� മാ�കയി�  േകരള�ി�  ���മാ�ം ൈജവ�ഷി നട�ിലാ�ാ�

സാധി�േമാ; ഇതിനാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��കളി�  കരി�ല�ിെ� ഭാഗമായി ഓ�ഗാനിക് ഫാമിംഗ് പഠനം ഉ�െ���ാനാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട �വ��നം

4693. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�� ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട �വ��നരീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ആെക എ� ഇേ�ാ േഷാ�ക� �വ��ി���്;  വിശദാംശ�� ജി�തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി ഇേ�ാ േഷാ�ക�  �റ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� മാനദ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

വിഷരഹിത പ��റി



4694. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാ���കളി� വിഷരഹിത പ��റിക� ആണ് എ��ത് എ�് ഉറ�വ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടി�മ�� ആണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളിൽ നി�് വ�� പ��റിക�  വിഷവി��മാെണ�് ഉറ�വ���തിന്

എെ��ാം പരിേശാധനക� ആണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഷരഹിത പ��റി �ഷി

4695. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വിഷരഹിത പ��റി �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ�മാ�ം േന�ം ഉ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ാ�� പ�തിക�  വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

വീ�കളിെല പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി

4696. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വീ�കളി�  ആവശ�മായ പ��റി വീ�കളി�  തെ� ഉ�പാദി�ി��തിന് സഹായകമായി

ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ഇേ�ാേഷാ�ക�

4697. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി� എ� ഇേ�ാേഷാ�ക� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സം�ാന േഹാ��ി���� മിഷ�

4698. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 25 സം�ാന�ളി� േഹാ��ിക��� മിഷ�, േഹാ��ിക��� േബാ�ഡ് / േകാ��േറഷ� / വ��്

ആയി മാറിയ സാഹചര��ി� സം�ാന േഹാ��ിക��� മിഷെന േബാ�േഡാ േകാ��േറഷേനാ

വ�േ�ാ ആ�ി മാ��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) 2006  �ത�  േഹാ��ി����  മിഷ�  േകരളയി�  േജാലി െച�� ജീവന�ാെര

�ിരെ���ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  അ�ഭാവ���മായ

നടപടി എ��േമാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന േഹാ��ിക���  േകരള നിലവി�  �വ��ി�� െക�ിട�ിന് �തിമാസ വാടക

എ�യാണ്; ��ത ഓഫീസ് സ��ാ� ഉടമ�തയി�� ഏെത�ി�ം െക�ിട�ിേല�് മാ��

കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ?

ര�ാം വിള �ഷിയിെല െന�ിെ�റ സംഭരണം

4699. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ര�ാം വിളയി�  എ� കിേലാ െന�് സംഭരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് ഈ വ�ഷം ��ത�  െന�് സംഭരണം

നട�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇതിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.ആ�.എ�്.  മായി എ�� ക�ഷക��് െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�ം െഷഡ��ഡ് ബാ�ക�ം

വാ� ന���ി� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി പാടേശഖര��െട അടി�ാന വികസന പ�തി

4700. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാടി മ�ല�ിെല േവളം,���ാടി പ�ായ�കളിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാന വികസന

പ�തിയി�  െചറിയാ�ി,����,കാ�നി എ�ീ പാടേശഖര��െട

വികസന�വ��ന���ായി എ� ല�ം �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്  XIX പ�തിയി� ഉ�െ���ിയാേണാ �ക അ�വദി�ത്;പ�തി ഇേ�ാ�

എ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇവിെട പ�്ഹൗസ്, ടാ�്, ടി��, ബ�് എ�ിവ നി��ി�� ���ിക� ���ിയായി�േ�ാ;

ഇ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� �റി�കം,പാ��ാ� വയ�, �ഴിവയ� പാടേശഖരവികസന പ�തി�് എ�

�പയാണ് വകയി��ിയി��ത്; ��ത ���ിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) ��ത പ�തിയി�  നാരായണിനട,വാ�ാ�നട,തീ�നി എ�ീ പാടേശഖര വികസന

�വ��ിക��് വകയി��ിയ �ക എ�; ���ി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശ��



ന��േമാ;

(എഫ്) പ�തിയി�െ�� െപ�വയ� പാടേശഖര വികസന പ�തി�് വകയി��ിയ �ക എ�; പ�തി

ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ജി) പ�തിയി� ഉ�െ�� െത�ാ�താെഴ,ശാ�ിനഗ� ,െച���് പാടേശഖര വികസന പ�തിക��്

വകയി��ിയ �ക എ�;  പ�തി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  പ�തി�െട ഭാഗമാ��

ഊരാ�് വടയം പാടേശഖരം  (���ാടി പ�ായ�്  )വികസന �വ��ി�് അ�വദി� �ക

എ�; പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

സ��ാ� �ാ�ഡ് അരി

4701. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െന��ഷി േമഖലയി� എ�മാ�ം വ��നവ്

ഉ�ായി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ� വഴി വിളെവ�� െന�് അരിയാ�ി മാ�ി സ��ാ� തെ� �ാ�ഡ് െച�് വി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

4702. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� െന��ഷി ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം

4703. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  െന��ഷി ന�െ��വ��് ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ��തി�  വ�ാപകമായ

പരാതി��തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല െചറിയ െന��ാട��െട ബ�ക�

4704. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ി� െചറിയ െന��ാട��െട ബ�ക� മി� �ല�ം തക�� നിലയിലാെണ�ളളത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�� �ഷി നട�വാ� ഈ ബ�ക�െട �ന��ാരണം ആവശ�മായതിനാ� ഈ കാര��ി�



അടിയ�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െന��ഷി�െട വി�തി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

4705. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന��ഷി�െട വി�തി വ�ാപി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വിജയ�ദമാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തരി�നില �ഷി,  ഓ�േറഷ�  േകാ�  ഡബി�, കരെന��ഷി എ�ിവ വ�ാപകമാ�ിയതി�െട

ഉ�ാദന�ി� ഉ�ായ വ��നവ് എ�യാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) െച�കിട നാമമാ� െന�ക�ഷക�െട ഉ�പ���  വിപണനം നട��തിന് െന���്

യ��� പാടേശഖര�ളി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��നാ�ിെല പാടേശഖര�ളി� ആവശ�മായ െന�വി�്

4706. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��നാ�ിെല ��വ�  പാടേശഖര�ളിേല�ം ആവശ�മായ െന�വി�് തേ�ശീയമായി

ഉ�പാദി�ി��തിനാവശ�മായ �മീകരണ��  സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷിഭവ� �േഖന പ�േ�� സംഭരണം

4707. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര വിലയിടിവ് �ലം ക�ഷക�  അഭി�ഖീകരി�� ����

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  പ�േ�� സംഭരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  നിലവിെല

സംഭരണവില എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�േ�� സംഭരണവില വ��ി�ി��തി�ം �ഷിഭവ� �േഖന നാളിേകരം സംഭരി��തി�ം

നടപടി എ��േമാ;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

നീര ജന�ിയമാ��തിന് നടപടി

4708. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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



ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വലിയ �തീ� ഉളവാ�ിയ നീര�െട നിലവിെല അവ� സംബ�ി� വിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നീര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  അറിയി�േമാ;ഏെതാെ�

ഏജ�സികളാണ് നീര ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നീര�െട �ണനിലവാര മാനദ��� സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� നീര സം�രി�് ��ി�� പാ�കളിലാ�ി മാ���ി�

എ�ി��തി�ം ആയത് ജന�ിയമാ��തി�മായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

നാളിേകര ക�ഷക�െട �തിസ�ി പരിഹരി��തി�� പ�തി

4709. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര ക�ഷക�  �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;എ�ി�

അതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന്  10  വ�ഷം നീ�നി��� പ�തിക�  നാളിേകര

വികസന കൗ�സി� വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നാളിേകര ക�ഷക�െട �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് വ�ംവ�ഷം നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��

കാര��� എെ�ാെ�യാണ്,വ��മാ�േമാ?

നാളിേകര ഉ��ാദനം

4710. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ വാ�ഡി�ം നി�ിത എ�ം

െത�ി�ൈതക� സൗജന�മായി വ�പിടി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകര�ാമം

4711. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ�� േകര�ാമം പ�തിയി�  ആല��  മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയി�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

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

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?



കരി�ിന് വിേദശ വിപണി

4712. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ചി�ം മ�ര��� േകരള�ിെല കരി�ിന് വിേദശവിപണിയി�  വ��ിയമാെണ� റിേ�ാ��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല കരി�് വിേദശേ��് കയ�ി അയ��തിന് �ഷി വ��ിന് കീഴി�  പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിഭവ�ക� �േഖന�� നാളിേകരസംഭരണം

4713. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മിനിമം വില നി�യി�് നാളിേകര ക�ഷകരി�  നി�ം �ഷിഭവ�ക�  �േഖന നാളിേകരം

സംഭരി��ത് നി��ിവ�വാനിടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വില�ക���ലം �യാസെ��� നാളിേകരക�ഷകെര സഹായി��തിന് ��ത തീ�മാനം

�നഃപരിേശാധി�് സംഭരണം �നരാരംഭി���ി�� അടിയ�രനടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ ?

��നാ�ിെല നാളിേകര ഉൽപാദനം വ��ി�ി�വാൻ പ�തി

4714. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��നാ�ിെല നാളിേകര ഉൽപാദനം വ��ി�ി��തി�ം െത�് �ഷി വ�ാപി�ി��തി�മായി

എെ��ി�ം �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

പ�േ���െട സംഭരണം

4715. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�േ���െട സംഭരണം നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നി��ിവ�ാ��ായ സാഹചര�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �തിസ�ിക�  േനരി�� േകരക�ഷകന് ൈക�ാ�ാ�� പ�േ�� സംഭരണ�ിന്

ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) പ�േ���െട സംഭരണം ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?



പ�േ���െട�ം െകാ��െട�ം സംഭരണം

4716. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാ���ി� പ�േ���െട�ം െകാ��െട�ം വില വളെരയധികം �റ�ി�� സാഹചര��ി�

ഇവ�െട സംഭരണം �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�േ���െട�ം െകാ��െട�ം സംഭരണവില ഉയ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി� എ�

�പയാ�ി ഉയർ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

റബറിന് താ�വില

4717. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റബറിന് സ��ാ�  നി�യി�ിരി�� താ�വില എ� �പയാണ്;  എ�ാണ് ഇൗ �ക

നി�യി�ത്;  ഇതിേനാടകം എ� ക�ഷക��് െ�ാഡ��  ഇ�സ��ീവ് ലഭ�മാ�ാ�

കഴി���്;  കഴി� വ�ഷം എ� �പ െ�ാഡ��  ഇ�സ��ീവ് ഇന�ി�  ന�കി;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�പാദനെ�ല�ം ജീവിതെ�ല�ം വ��ി� സാഹചര��ി� റബറിെ� താ�വില ഉയ��വാ�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റബറിെ� താ�വില 200 �പയാ�ി ഉയ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഏലം കർഷകർ�് സി.ആ�. രജിേ�ഷൻ

4718. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഏലം കർഷകർ�് സി.ആർ.  രജിേ�ഷൻ നൽ��തിന് നിലവി��ായി�� നിയമതട�ം

നീ�വാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�

4719. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് കടം�ലം ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട ��ംബ�െള

സഹായി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ��ംബ���ായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ വിവിധപ�തിക�െട

ആ��ല�ം എ� ��ംബ���് ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ക�ഷകെര കടബാധ�തയി�െപടാെത േനാ��തിന് നിലവി�  എെ��ാം പ�തിക�

ആവി�രി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?



അട� ക�ഷക��് ന��� സഹായം

4720. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി��െ�െട�� അട� ക�ഷക��് ന��� സഹായം ഇേ�ാ�

വ��ി�ി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട കട��

4721. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� 15 ക�ഷക�െട മരണം കടെ�ണി�ല�� കർഷക ആ�ഹത�യായി സ��ാ�

കണ�ിെല��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിന് ഉേപാ�ബലകമായ വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ളയ�ി�േശഷ�� സാ��ിക�ക��യി�  ആെക വല�� ക�ഷകസ�ഹ�ിന്

എെ�ാെ� സഹായമാണ് ഇതിനകം ന�കിയത്;

(സി) കാ�ഷികവാ�ക��് ഡിസംബ�  31  വെര െമാേറാ�ാറിയം നിലനി��േ�ാ�ം സഹകരണ

ബാ�ക�ം േദശസാ��ത ബാ�ക�ം സ�ഫാസി നിയമ�ിെ� പിൻബല�ിൽ ക�ഷകെര

സ����ിലാ�ിയത് അവെര ആ�ഹത�യിേല�് നയി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട കട��  എ�തി��വാ�  തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക��് വിളനാശം സംഭവി�തി�� ന�പരിഹാരം

4722. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വനേമഖല�മായി ബ�െ�� �േദശ�ളി�  വന��ഗശല�ം �ലം വിളക�

നശി��തായ പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നാശന��� ഉ�ാ�� ക�ഷക��് യഥാസമയം ന�പരിഹാരം ലഭി��ി� എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മേ�രി മ�ല�ിെല എട�� �ാമപ�ായ�ിെ� പരിധിയി� വ�� ക�ഷക��് വിളനാശം

സംഭവി�തി�� ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ാ�  കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?



കാ�ഷിേകാപകരണ�� വാടക�് ന��� �ാപനം

4723. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക ��ാ�ക��ം സ�� സംഘടനക��ം കാ�ഷിേകാപകരണ�� വാടക�് ന���

�ാപനം ആരംഭി��തിന് സ��ാ� ധനസഹായം ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ല�ം �പയാണ് ഇ�കാരം ധനസഹായമായി അ�വദി��ത്;

(സി) േക� സ��ാരി� നി�ം ഇൗ പ�തി�ായി എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭി�േമാ;

(ഡി) �ാ�� ഉപേയാഗി�് നിലം ഉ�� ക�ഷക�ം �ഗ��െട സഹായേ�ാെട കല� ഉപേയാഗി�്

നിലം ഉ�� ക�ഷക�ം കാ�ഷിേകാപകരണ��  വാ��തിന് സ��ാ�  ധനസഹായം

ലഭ�മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പിറവം മ�ല�ി� ന�പരിഹാരം

4724. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-  െല �ളയ�ി�  പിറവം മ�ല�ിെല എ� െഹ��  �ഷി നശി�െവ� വിവരം

അറിയി�േമാ;

(ബി) �ഷിനാശ��ായ എ� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�െ�� വിവരം

പ �ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാണ�വിളകളായ േത�, റ��, ജാതി, െകാേ�ാ, അട�, ���ളക് എ�ിവ�ം ഭ��വിളകളായ

െന�്, വാഴ �ട�ിയവ�ം എ� �പയാണ് ന�പരിഹാരമായി നി�യി�െത�് വ��മാ�േമാ?

�ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ന�പരിഹാരം

4725. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ളയ�ി�  �ഷി നശി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തി�� കാലതാമസം

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച��രി� �ളയ�ി� �ഷി ന�െ��വ�െട എ� അേപ�കളാണ് തീ�മാനം എ��വാ�

നിലവി�ളളത്;

(സി) ഈ അേപ�കളിേ��  എ� ദിവസ�ി��ി�  ന�പരിഹാരം ന��വാ�  കഴി�െമ�ത്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കാ�ഷിേകതര വാ�കളി� പലിശ ഇളവ്



4726. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) �ളയേശഷ��ായ വര�� കാ�ഷികവിളക�  നശി��തിന് കാരണമായതായി

കെ��ിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനകം സം�ാന��ായ ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  സംബ�ി� റിേ�ാ��് ജി�ാ

കള��മാരി� നി�ം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� ലഭി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�� േമാേറാേ�ാറിയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ക�ഷക�  എ��ി�� കാ�ഷിക

കാ�ഷിേകതര വാ�കളി� പലിശ ഇളവ് ലഭി�േമാ;

(ഡി) ഇ��ലം ബാ�ക���ാ�� സാ��ികബാധ�ത സ��ാ�  ഏെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ ?

പിറവെ� ക�ഷക��് വിള ഇ��റ�സ്

4727. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� �ഷിനാശ��ായ പിറവം മ�ല�ിെല ക�ഷക��് വിള ഇ��റ�സ്

ന�കിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� എ� ക�ഷക��് ന�കിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിവരം പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം വിള ഇ��റ�സ് ലഭി�ാ� ക�ഷക��് ��ത ഇ��റ�സ് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

�ളയാന�ര �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

4728. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ഷിനാശ�ി�ം ��തിേ�ാഭം �ല��ായ നാശ�ി�ം ന�പരിഹാരം വിതരണം

െച��തിനായി തി�വ� നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ �ഷി ഭവ�കളിലായി എ� �പ

അ�വദി�; എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ി �ക വിതരണം െച�ാതിരി��തി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ?

�ളയേശഷ�ളള കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം കാ�ഷിേകാ�ാദന�ം

4729. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�



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

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�േശഷം ഉ�ായ കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ��റി�ം അത് സം�ാനെ� കാ�ഷിക

വിളകെള എ�കാരം ബാധി�െവ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ളയ�ി�േശഷം വയനാ�ി�  ���ളകിന് �തവാ��ം ക�കി�ം േന�വാഴ�ം മ�ളി�ം

വ�ാപകമാ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) േരാഗബാധ�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം �ലം ���ളകിെ� ഉ�ാദനം ��െന �റ�ി�േ�ാ;

(ഡി) വയനാ�ിന് �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി�ണെമ�് �ളയാന�ര�� അവി�െ� �ിതി പഠി�

നിയമസഭ�െട എ�ിേമ�് ക�ി�ി ശിപാർശ െച�തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിേ��� തീ�മാനം എ�ാണ്?

െപരി��മ�യിെല ക�ഷക��� �ളയാന�ര സഹായ�ൾ

4730. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� �ഷിനാശം സംഭവി� െപരി��മ� മ�ല�ിെല എ� ക�ഷക��് ആെക എ�

�പ�െട ധനസഹായം വിതരണം െച�വാൻ േശഷി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ക�ഷക��ം സമയബ�ിതമായി �ക വിതരണം െച�വാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ധനസഹായ�ം മ�് സഹായ��ം ന��വാൻ േശഷി�� എ�ാ ക�ഷക��ം ആയത്

അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

ഫാം ഉൽപ��� �ല�വ��ിത�ളാ�ാ� നടപടി

4731. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് സ��ാ� ഫാ�കളിെല ഉൽപ��� �ല�വ��ിത ഉൽപ��ളാ�ി

മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�െന �റ�ിറ�ിയ ഉൽപ���െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവെയ�ാം ഒ� ഏകീ�ത �ാ�ഡി� കീഴിലാേണാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ഷി വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ഷിേ�ാ���െട വിേനാദസ�ാരസാധ�തകൾ

4732. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ഷി വ��ിെ� ഉടമ�തയി�� �ഷിേ�ാ���െട വിേനാദസ�ാരസാധ�തകൾ

�േയാജനെ���ാൻ വ��ിന് �േത�കം പ�തികൾ നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) കാർഷികേമഖല�െട �ന��ാരണ�ി�ം നവീകരണ�ി�ം വ�ാപന�ി�ം പര�ാ�മായി��

പ�തികൾ വിഭാവനം െച�് നട�ാ�വാൻ വ��ിെന �ാ�മാ�ാൻ കഴി��തര�ിൽ

നി�തിവ�മാനം ആർ�ി�വാൻ നിർണായകമായ സാധ�തകളിെലാ�ായി വിേനാദസ�ാരെ�

വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) പീ�േമട് മ�ല�ിൽ �ഷിവ��ിന് ഏെതാെ� �ല�ളിൽ �ഷിേ�ാ��ൾ ഉെ��്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിേനാദസ�ാരസാധ�തകൾ ഏെറ�� പീ�േമട് മ�ല�ിെ� ��ത സാധ�തകൾ

�േയാജനെ���വാൻ ഈ േതാ��ളിൽ എെ��ി�ം പ�തികൾ നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

തരി�ായ പാടേശഖര�ളി� െന��ഷി

4733. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തരി�ായി കിട�� പാടേശഖര�ളി�  െന��ഷി �നഃ��ീവി�ി�� പ�തി �കാരം

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� െഹ�� �ല�് �ഷി ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത കീടനാശിനിക�െട നിയ�ണം

4734. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കീടനാശിനി�െട അമിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�  ഏെത�ി�ം

കീടനാശിനികൾ�് നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� നിേരാധി� ഏഴ് കീടനാശിനിക� ഓ�ൈല� വഴി ലഭ�മാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ഓ�ൈല�  വഴി ലഭ�മാ���ം ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം

കട�ിെ�ാ�വ���മായ കീടനാശിനിക�  ക�പിടി��തിന് ഏർെ���ിയിരി��

സംവിധാനം വ��മാ�േമാ?

ആ �ിലി ����

4735. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ാപകമായി ആ �ിലി ���� നശി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� കാരണകാരായ േരാഗാ��െള സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;



(സി) ��ത േരാഗാ��ലം മേ�െത�ി�ം ���� നശി�ി�െ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ൈജവൈവവി�� സംര�ണ�ിനായി ഇ�രം േരാഗാ��െള ശാശ�തമായി നശി�ി��തിന്

എെ��ാം മാ���� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക�െട വാ�ക��് േമാറേ�ാറിയം

4736. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) കാ�ഷിക വാ�ക��് ഉ� േമാറേ�ാറിയം  2019  ഡിസംബ�  31  വെര നീ�ിയി�േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ഒേ�ാബ� 11 വെര നിലവി��ായി�� േമാറേ�ാറിയ�ിെ� കാലാവധി �േത�ക

മ�ിസഭാ േയാഗം േച��് ഡിസംബ�  31  വെര നീ�ിയതി�� സാഹചര�െമ�ായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക�െട കാ�ഷിേകതര കട�� ഉ�െ�െട��വ�് ഡിസംബ� 31 വെര േമാറേ�ാറിയം നീ�ി

ന�കണെമ�് സം�ാന സ��ാ�  ആ�.ബി.ഐ.േയാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിേ��� �തികരണം എ�ാണ്; അറിയി�േമാ?

കാ�ഷികകട���് േമാറേ�ാറിയം

4737. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷികകട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�ം ക�ഷക ആ�ഹത� �ട��

സാഹചര�ം സംബ�ി�് സ��ാ� തല�ി� എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

നട�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വിളക�െട ന��ം വില�ക���ം ക�ഷക��് ഇ��ടി ആയതായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  സ��ാ�  ഭാഗ�നി�ം എ�് ഇടെപടലാണ് ഇ�ാര��ി�

ഉ�ായി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ക�ഷക� എ��ി�ളള കാ�ഷികവാ� അ�ാ� കട��ം 2019 ഡിസംബ� 31 വെര �ഖ�ാപി�

േമാേറാേ�ാറിയ�ിെ� പരിധിയി� വ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  േദശസാ��ത ബാ�ക��് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?



കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

4738. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� വഴി ക�ഷക�െട

ഉ�മന�ിനായിയി സ�ീകരി�ി�� �ധാനനടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദവിവര��

ന��േമാ;

(ബി) നാഷണൈല�ഡ് ബാ�കളി�  നി�് ക�ഷക�  എ��ി�� വാ��െട �ടി�ിക വ�ത്

തിരി�ട�ാൻ കഴിയാെത വ�� സാഹചര��ി�  ക�ിഷന് ഫല�ദമായി എ�കാരമാണ്

ഇടെപടാ�  കഴി�ക;  ഇ�ര�ി�  ക�ീഷ�  ഇടെപ��േ�ാ;  ആയതിന് എെ��ി�ം

നിയമതട��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കാ�ഷികകടാശ�ാസ ക�ീഷെന �െറ�ടി ജനകീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

സ��മായി െക�ിട�� ഇ�ാ� ക ൃഷിഭവ�ക�

4739. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  സ��മായി െക�ിടമി�ാ� ക ൃഷിഭവ�ക�െട വിവരം

പ�ായ�ടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി െക�ിടം ഇ�ാ� ക ൃഷിഭവ�ക��് െക�ിടം നി��ി�ന���തി�ളള ഏെത�ി�ം

പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷൻ എേ��കളിെല ക�മാവ് �ഷി

4740. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� കാസ�േകാഡ്, ക��, പാല�ാട് എ�ിവിട�ളിെല എേ��കളി�

ക�മാവ് �ഷി ആരംഭി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയാണ് ഇത് നട�ിലാ��െത�ം ഇതിനായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�േ�രി �ഷി ഫാമി� കാഷ�� േലബ� ത�ികയിെല നിയമനം

4741. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �േ�രി �ഷി ഫാമി�  കാഷ��  േലബ�  ത�ികയിേല�് ��തായി നിയമനം നട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ� ഒഴി�കളിേല�ാണ് ഉേദ�ാഗാ��ികെള പരിഗണി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� കാഷ�� േലബ�മാെര നിയമി�ി��്; േജാലി

ലഭി�വ�  േജാലി ഉേപ�ിേ�ാ അെ��ി�  അവധിെയ�േ�ാ േപായി�െ��ി�  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമന�ളി� �ാേദശിക,  പ�ികവ��,  ഭി�േശഷി,  വിധവക� �ട�ിയ സംവരണതത�ം

പാലി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സംവരണതത�ം പാലി�ി�ി� എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

വ��മാ�േമാ?

ആ�യിെല ജീവന�ാ��് ശ�ളം

4742. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�,  സം�ാന സ��ാ�ക�െട സഹായേ�ാെട �വ��ി�� �ഷിവ��ിെല

വി�ാനവ�ാപനവിഭാഗമായ ആ�യിെല ജീവന�ാ��് േക�ം �ഖ�ാപി� ���ിയ ശ�ളം

വിതരണം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ��ത ജീവന�ാ��� ശ�ളവിതരണം �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ശ�ളവിതരണ�ിനായി േക�ഫ�് ലഭ�മാ��തി�  തട�ം േനരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ?

പിറവം മ�ല�ി� �ഷിവ��ിെ� �ാ� ഫ�്പ�തിക�

4743. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജക മ�ല�ി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �ഷിവ��ിെ� �ാ�

ഫ�ി�  നി�് പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� ഘ�ം സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഏെതാെ�

പ�ായ�കളി�  /�നിസി�ാലി�ികളി�െ�� �േദശ�ളിലാണ് ��ത പ�തിക�

നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈക�ാട് ക�ഷക��് അംഫിബിയസ് �ാ�� െമഷീൻ

4744. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ക��  ജി�യിെല ൈക�ാട് ക�ഷക��് ൈക�ാടി�  �ന എ���തിന് സഹായകരമായ

വിധ�ി�  �ിരമായി അംഫിബിയസ് �ാ��  െമഷീൻ ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

���ാടി മ�ല�ി� �ഷി വ��്നട�ാ�ിയ പ�തിക�

4745. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ���ാടി മ�ല�ി�  �ഷി വ��് നട�ാ�ിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട േപര്,  എ�ിേമ�് �ക,  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എ�ിവ

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�  ��ത നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�� കാര�ം �ഷി

വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി�  �ഷി വ��മായി ബ�െ��് ���ാടി മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം

പ�തിക�  �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��  ന��േമാ;  ബജ�ി�  മ�ല�ിെല

ഏെതാെ� ���ിക��് എ� വീതം �ക വകയി��ിയി��്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െമാെെബ� േസായി� െട�ിംഗ് ലാബ്

4746. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ജി�ക��് െമാെെബ�  േസായി�  െട�ിംഗ് ലാബ്

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളി� ��ത ലാ�ക� ഇേ�ാ� �വ��ന�മമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ലാ�ക��� െചലവ് എ�യാെണ�ം ഓേരാ ജി��ം അ�വദി� വാഹന�ിന് ഒേര

�കയാേണാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േഗാഡ് ജി��് ��ത ലാബ് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എേ�ാഴാണ് അ�വദി�െത�ം

െചലവ് എ�യാെണ�ം ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ലാബ് �വ��ി�ാനാവശ�മായ ത�ികക� ജി���വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണവിഭാഗം

4747. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണവിഭാഗം ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ഗേവഷണം

നട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണവിഭാഗം റ��  ക�ഷക�െട ഉ�മന�ിനായി

ഏെത�ാം േമഖലകളി� ഗേവഷണം നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�േഫാമ�സ് ഓഡി�ിംഗ് അേതാറി�ി സംവിധാനം

4748. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� 1997-െല പ�ായ�് രാജ് (പരിേശാധന രീതി�ം ഓഡി�്

സംവിധാന�ം)  ച��ളി�െട �പം ന�കിയ െപ�േഫാമ�സ് ഓഡി�ിംഗ് അേതാറി�ി

സംവിധാന�ിെ� �വ��ന സംവിധാനം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) കറ�ീവ് ഓഡി�് എ� നിലയി�  െപ�േഫാമ�സ് ഓഡി�് വിഭാഗെ� ��ത�

കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െപ�േഫാമ�സ് ഓഡി�് വിഭാഗം കെ��� േപാരാ�ക�  പരിഹരി��തിന്

�ാമപ �ായ�ക�  ഉ�െ�െട�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  സമയബ�ിതമായി

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�െ��് ഉറ�് വ��ാ�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െവ�ിയാ�ി� ���� �ീഭ�കാളി േ���ിെ� സംര�ണം

4749. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി നഗരസഭയിെല െവ�ിയാ�ി� ���� �ീഭ�കാളി േ���ിെ� സംര�ണ�ിനായി

പ�ികജാതി വികസന വ��ി�  നി�ം അ�വദി� ഫ�പേയാഗി�് ര�ര െസ�് �ല�്

�ന:��ാരണ,  സംര�ണ ���ിക�  നട��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ�

�േത�ക അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�കാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�സ് ��ക�

4750. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� അംഗീകാര���ം ഇ�ാ��മായി എ� ബ�സ് ��കളാണ്

�വ��ി��ത് എ�� പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകാര�� ബ�സ് ��ക��് എം.എ�.എ. എ.ഡി.എസ്. എം.എ�.എ. എസ്.ഡി.എഫ്.

ഫ�് വിനിേയാഗി�് വാഹനം അ�വദി��തിന് തടസ�േ�ാ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�സ് ��ക�െട അടി�ാന,  പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ിനായി എെ�ാെ�



പ�തികളാണ് നിലവി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള ഒ� വ��ിന് കീഴിേല�് മാ�ാ� നടപടി

4751. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള ഒ� വ��ിന് കീഴിേല�് മാ�ാ� സ��ാ�

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇതിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം എ�േ��് നടപടിക�

���ീകരി�ാനാ�െമ�മാണ് സ��ാ� �തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നഗരസഭാ �േദശ���ായി മാ�� �ാ�ക�

4752. �ീ.വി. േജായി

,, എം. സ�രാജ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭാ �േദശ���മായി മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത േജാലിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകരി��ം �സി�ീകരി��മായ മാ��  �ാ�ക�ം നഗരാ��ണ പ�തിക�ം

െപാ�ജന���് വീ�ി��തിനായി ലഭ�മാ��തിന് ഇ��െന�് മാപ് െസ�വ�

വികസി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ�� പ�ണ�ളി�  ജി.  െഎ.എസ്.  അധി�ിത മാ��  �ാ�ക�

ത�ാറാ�� �വ��നം �േരാഗമി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ര�ാ മാനദ��മി�ാ� വ� പരസ� േബാ��ക�

4753. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) യാെതാ� �ര� മാനദ��മി�ാെത വ�പരസ� േബാ��ക�  �ാപി��ത് �ലം

അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരസ�േബാ��ക�  �ാപി��തിന് എെ��ി�ം �ര� മാനദ�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒറീ�യിെല �ഴലി�ാ�ി�  ��ത�  മരണ��  ഉ�ായത് പരസ�േബാ��ക�  നിലംപതി�ത്

�ല��ായതാെണ� വ�ത പരിഗണി�് പരസ�േബാ��ക� �ാപി��തിന് �േത�ക �ര�

മാനദ�ം െകാ�വ�േമാ?



േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ���ികൾ

4754. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  വർഷ�ളിെല

എം.എൽ.എ.ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന

നട�ിലാ�� ���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ികൾ ���ീകരി�ി�െ��ം േശഷി�� ���ികൾ

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയാ�വാൻ േശഷി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം അവ എ�േ��് 

���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ികൾ അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗഹാ�� ബ�് കാ�ിരി�് േക���

4755. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ി�  16  �േദശ�ളി�  പരി�ിതി സൗഹാ�� ബ�്

കാ�ിരി�് േക���  ആ�ി വികസന �ീമി�നി�ം �ക െചലവഴി�് നി��ി��തിന്

27.02.2016  �  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �റെ��വി� ഭരണാ�മതി�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഭരണാ�മതി�െട പക��് തി�വന��രം നഗരസഭ�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�

��ത ഉ�രവ് അ�സരി�് ബ�് കാ�ി��് േക���  നി��ി��തിന് അ�മതി

ന���തിന് നഗരസഭ എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഭരണാ�മതി�െട പക��് തി�വന��രം നഗരസഭ�് ൈകമാറിയി�ി�ാെയ�ി�

ആയതി�� കാരണം വിശദമാ�േമാ; ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിനായി ബ�് കാ�ി��്

േക��� നി��ി��തിന് എ��ം േവഗം അ�മതി ന���തിന് നഗരസഭ ത�ാറാ�േമാ?

പ�ികജാതി വനിത സംവരണവാ��ക�

4756. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളിെല പ�ികജാതി വനിത സംവരണവാ��ക�  െതരെ����തിന്

�േത�കമായ എെ��ി�ം മാനദ��� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  സം�ാന�് എ� പ�ികജാതി വനിത സംവരണ വാ��ക�  ഉ�് എ�്



വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭക�െട�ം പ�ായ�ക�െട�ം �ന�വിഭജനം

4757. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭക�െട�ം പ�ായ�ക�െട�ം �ന�വിഭജനം നട��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�കെള നഗരസഭയാ��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സ�യംപര�ാ�മ�ാ� നഗരസഭകെള �ാമപ�ായ�ാ��തിന് പ�തി�േ�ാ; അ�ര�ി�

മാ�ം വ���തിന് നി�യി�ി�� നഗരസഭക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ായ�ക�െട വിഭജനം

4758. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-െല തേ�ശസ�യംഭരണ െതരെ���ി���പായി പ�ായ�ക�  വിഭജി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെന�റി�് പഠി�ാ�  സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമിതി�െട ശിപാ�ശക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� പ�ായ�ക� വിഭജിേ��ി വ�െമ�ം ആയതിെ� ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�ക�ം

അറിയി�േമാ; ഇേതാെടാ�ം വാ�ഡ് വിഭജനം നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

���ാമപ�ായ�ംഗ���് �േത�ക പരിര�

4759. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��  �ാമപ�ായ�ംഗ���് സ��ാ�  എെ��ി�ം �േത�ക പരിര� ന�കിവ��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പിറവം മ�ല�ി� �ാ�ഫ�ി� നി�ം പ�തിക�

4760. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പിറവം മ�ല�ി�  2018-19  വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� �ാ�ഫ�ി�  നി�ം

പ�തിക�  അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെതാെ� പ�തിക�  അ�വദി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നി��ഹണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� ഏെതാെ� പ�ായ�കളി� / �നിസി�ാലി�ികളി�െ�� �േദശ�ളിലാണ്

നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല നബാ�ഡ്-ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.���ിക�

4761. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നബാ�ഡ്-ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.  �േഖന മല�റം

ജി�യി�  എ� ഫ�് േറാ�ക�ം,  െക�ിട��ം നി��ി�ാ�  അ�വദി�ി��് എ� കാര�ം

മ�ലം തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� ഫ�് അ�വദി� മല�റം ജി�യിെല െക�ിടം ���ി�െട പ�ിക ന�കാേമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിേല�് ���ിക�  െതരെ����തി�� രീതി,  മാനദ�ം എ�ിവ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഈ പ�തിയി�  െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ഒ� ���ി�ം

ഉ�െ���ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

മംഗളവന�ിന് ��ജീവൻ നൽകാൻ പ�തി

4762. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗര�ിെല പ�ി സേ�തമായ മംഗളവന�ിെല ജലാശയ�ിെല എ��ം മാലിന���ം

മാ�ി ആഴം ��ി മംഗളവന�ിന് ��ജീവ�  ന�കാനായി നഗരസഭ ആവി�രി� പ�തി�െട

നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്?

അമ ൃത് പ�തി

4763. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� നഗര�ളിലാണ് അമ ൃത് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ��ാട്, നീേലശ�രം നഗരസഭകളി� അമ ൃത് പ�തി �കാരം ��ജല വിതരണ പ�തിക�



അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തിയി� നി��ി� വീ�ക�

4764. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� വീ�ക� നി��ി� ന�കി;

ജി�ാടി�ാന�ി�  വിശദാംശം ന�കാേമാ;  അതിനായി എ� �ക െചലവഴി�;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷെ� ര�ാം ഘ��ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�ന��വാനാണ്

ല��മി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ര�ാം ഘ� �വ��ന���ായി സ��ാ� നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ�വീ�ക�

നി��ി�ന�കി; തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപനാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി നി��ി� വീ�ക�

4765. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി 2019 മാ��് 31 വെര എ� വീ�ക� നി��ി�് ന�കിയി��്;

ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ആെക എ�വീ�ക�  ��ത �ീമി�  ���ീകരി�ി��്;  ��ത

മ�ല�ിെല പ�ായ�ക� തിരി�� വിവര�� ന��േമാ;

(സി) സ��മായി �മിയി�ാ�വ��� വീട് നി��ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

െെലഫ് ഭവനനി��ാണ പ�തി

4766. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െെലഫ് ഭവനനി��ാണപ�തി �കാരം ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാ

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

പാറ�ാല മ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി



4767. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തിയിേല�് എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ്

തിരെ���ി��ത് എ�് പ �ായ�ടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ�േപ��് ഭവനം ���ീകരി�ാനായി�െ��ം ഇനി എ�േപ��് ���ീകരി�ാ�

ബാ�ി�െ��ം അവ��് എേ��് നി��ാണം ���ിയാ�ാനാ�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി� പ�തി�െട ഒ�്,  ര�്,  ��് ഘ���െട പ�ായ�തിരി�� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�ല�ി� �രഹിതരായ ഭവനരഹിത� എ�േപ��് എ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  അവ��്

�ാ�് സ��യ��  നി��ി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� നഗരസഭയിെല ൈലഫ് പ�തി

4768. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നഗരസഭയി�  ൈലഫ് പ�തിയി�  എ� ��ംബ��  അ�ഹരായി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തിയി� നില�� നഗരസഭ നി��ി� വീ�ക�െട എ�ം എ�യാണ്;

(സി) നില��  നഗരസഭയി�  ഭവനരഹിത��് േവ�ി നി��ി� വീ�ക��് സം�ാന സ��ാ�

ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ; എ� �പയാണ് ഇതിനായി അ�വദി�ി��ത്;

(ഡി) പി.എം.എ.ൈവ.  പ�തി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� ൈലഫ് പ�തി�ം നില��  നഗരസഭ

െവേ�െറയാേണാ നട�ിലാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�ക�

4769. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാസേയാഗ�മ�ാ� എ� വീ�ക�  ഉെ��ാണ് ��ംബ�ീ നട�ിയ

സ�േ�യി� കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത സ�േ�യി�  ഇ�മായി ബ�െ��് കെ��ിയി�� കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വാസേയാഗ�മ�ാ� വീ�കെള ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം നാളി�വെര എ� ��ംബ���് വീട് നി��ി� ന�കി;  ഇതി�

�രഹിത�, ഭവനരഹിത� എ�ി�െന തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ?



ഇ�ി�ി -ബാവ ഭവന പ�തി

4770. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ി�ി -ബാവ ഭവന പ�തി വീ�ക� നിലവി� ന�കി വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അതി�േവ�ി �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തി�� മാനദ��ളി�  ഇൗ

സ��ാ� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �� സ��ാ� ഇൗ പ�തി �കാരം എ� വീ�കളാണ് ന�കിയത്; വ�ഷ�ം ജി��ം തിരി��

കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ� എ� വീ�കളാണ് ഇൗ പ�തിയി�െട ന�കിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

��ർ േകാർ�േറഷൻ കൗൺസിൽ േയാഗ�ൾ

4771. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ േകാർ�േറഷനിൽ കഴി� സാ��ിക വർഷം എ� കൗൺസിൽ േയാഗ�ളാണ്

േചർ�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതിൽ ബഹളം കാരണം എ� േയാഗ�ൾ േമയർ പിരി�വി�;

(സി) ��ത േയാഗ�ളിൽ �ൻഗണനാ വിഷയ�ളായി പരിഗണി� എ� അജ�കൾ പാ�ാ�ി;

(ഡി) പാ�ാകാ� അജ�കൾ എ�; അവ ഏെത�ാം; പാ�ാ�ാൻ മാ�ിവ� അജ�കൾ എ�; അവ

ഏെത�ാം; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ ?

തി�വന��രം നഗരസഭ ഉ�� േസാണലിെല ജമമാ��ം സബ് ന�� ന�ക�ം

4772. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 നവംബ� �ത� 2019 െമയ് 31 വെര�� കാലയളവിൽ തി�വന��രം നഗരസഭ�െട

ഉ�� േസാണൽ ഓഫീസിൽ ലഭി� ജമമാ��ം സബ് ന�� ന�ക�ം സംബ�ി� അേപ�കളി�

എ�െയ�ം തീർ�ാ�ിെയ�ം ഇനി ഇ�ര�ി�� എ� അേപ�ക� തീർ�ാ�ാ�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തീർ�ാകാ� അേപ�ക�  നടപടിെയാ�ം സ�ീകരി�ാെത റവന� ഇ�െ���െട ൈകവശം

ഉ�ായി�� കാലയളവ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ��  േസാണ�  ഓഫീസി�  റസിഡ�ഷ��  െക�ിടം െകാേമ���  െക�ിടമാ�ി മാ��തിനായി

��ത കാലയളവിൽ എ� അേപ�ക�  ലഭി�െവ�ം അതിൽ ഏെത�ാം അേപ�ക�

തീർ�ാ�ിെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഈ അേപ�ക�മായി ബ�െ�� ഫയ�കളിൽ റവന� ഇ�െ��� എ�െയ��ി� അ��ല

റിേ�ാ��് സമ��ി�െവ�ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �നിസി�ാലി�ി നിയമമ�സരി�് റസിഡ�ഷ��  െക�ിടം െകാേമ���  െക�ിടമാ�ി മാ��തി�ം

ആയതിന് സബ് ന�ർ നൽ��തി��� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

�നിസി�ാലി�ിക�ം േകാ��േറഷ�ക�ം വി�ലീകരി��തിന് നടപടി

4773. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാനെ� നിലവി�� �നിസി�ാലി�ിക�ം േകാ��േറഷ�ക�ം വി�ലീകരി��തി��

പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

േകരള ചി�� പ�തി

4774. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ചി�� പ�തി �ാവ��ികമാ��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) എ� ��ംബ�ീ �ണി�ക�െട േന�ത��ിലാണ് ഇതിനാ�� ചി��  ഫാ�ക�

�വ��ി��ത്:

(സി) സം�ാനെ� േകാഴി ക�ഷകെര�ം ഉപേഭാ�ാ�െള�ം അന� സം�ാന േലാബി �ഷണം

െച��ത് തട��തിന് ഈ പ�തി സഹായകമാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ?

റീസ�ജ�സ് േകരള േലാ� �ീം പ�തി

4775. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  ഉപജീവനമാ����ം വീ�പകരണ��ം ന�മായ ��ംബ�െള

സഹായി��തിനായി ��ംബ�ീ ആരംഭി� റീസ�ജ�സ് േകരള േലാ�  �ീം പ�തിയി�െട

നാളി�വെര എ� േകാടി �പ വിതരണം െച�െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ� േപ��് പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�െവ�ം എ� അയ�����  വഴിയാണ് �ക

വിതരണം െച�െത�ം ഓേരാ അയ����ി�ം ശരാശരി എ� �ക വീതമാണ്

ന�കിയെത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വാ��െട തിരി�ടവ് കാലാവധി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�മാേണാ ��ംബ�ീ�് ��ത വാ��െട പലിശ

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ളയ�ി�േശഷം �പീകരി� അയ�������ടി ��ത പ�തി�െട �േയാജനം



ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം നൽ�േമാ?

വിധവാ െപ�ഷ�. അവിവാഹിതെപ�ഷ� എ�ിവ ലഭി��തിന് ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�െട സാ��പ�ം

4776. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിധവാ െപ�ഷ�ം അവിവാഹിത െപ�ഷ�ം ലഭി��തിന് ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�െട സാ��പ�ം

നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ാണ് കാരണം;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ന� വിവാഹം െച�ി�ിെ��ം വിവാഹിതരെ��ം സാ��െ���ി സാ��പ�ം ന���തിന്

ഗസ� ഡ് ഒഫീസ�മാെര �മതലെ���ി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആവശ�മായ അേന�ഷണം നട�ി മാ�ം ന�കാ�  കഴി�� ഇ�രം സ��ിഫി��ക�

ന���തിന് ഔേദ�ാഗികമായി അേന�ഷണ സ�ഭാവമി�ാ� േജാലിക�  െച�� ഗസ�ഡ്

ഉേദ�ാഗ���് �യാസം േനരി��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത്

ഉേദ�ാഗ���് സ���ം ��ി��െവ� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പല ഗസ� ഡ് ഓഫീസ�മാ�ം ഇ�രം സാ��പ�ം ന���തിന് വി�ഖത കാണി��ത് �ലം

െപ�ഷ� �ണേഭാ�ാ����ാ�� �യാസ�� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� അ�വദി��തിെല കാലതാമസം

4777. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017,2018, 2019 വ�ഷ�ളി� വിധവാ െപ�ഷ� ഉ�െ�െട�� സാ�ഹ� �ര�ാ

െപ�ഷ�ക��ായി സമ��ി� അേപ�ക�  അ�വദി�് കി��തിന് േനരി��

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ കാലഘ��ി� െകാ�ി� േകാ��േറഷ� ��പാെക എ� അേപ�ക� സമ��ി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�കളി� എ� േപ��് െപ�ഷ�ക� അ�വദി�ി�െ��ം എ� േപ��് ഇനി�ം

അ�വദിേ��തായി��് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  വാ��വ�െട പരിേശാധന�ം െപ�ഷ�

മാനദ���െട പരിേശാധന�ം െപ�ഷ�  മാനദ���െട പരി�രണ�മായി ബ�െ��്

�തിയ അേപ�ക�െട ഡാ�ാ എ��ി താ�ാലികമായി നി��ിവ�ത് �ലം ��ത

അേപ�ക��് വിധവാ െപ�ഷ�  ഉ�െ�െട�� സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  ��കാല

�ാബല�േ�ാെട ലഭ�മായി�ി� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഇ) ഇതിന് കാരണെമ�ാെണ�ം ഇത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇടെ�ാ�ി ച�നാട് പടി�� വീ�ി� പേരതനായ �ധീഷിെ� ഭാര� �നിത 15/12/2016-ന്

െകാ�ി േകാ��േറഷ� ��പാെക വിധവാ െപ�ഷ�േവ�ി സമ��ി� അേപ�യി� (റഫറ�സ്

ന�� 7621/16) എ�ാണ് �ക അ�വദി�ത്;

(ജി) അ�വദി� �ക എ�യാണ്; എ� �ത��� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; അ�വദി� �ക�്

��കാല �ാബല�ം ഉേ�ാ; ഇെ��ി� ടിയാ��് ��കാല �ാബല�േ�ാെട �ക അ�വദി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ചിത� മാലിന� സം�രണ�ിനായി ��ത� പ�തി വിഹിതം

4778. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ചിത� മാലിന� സം�രണ�ിനായി

��ത� പ�തി വിഹിതം വകയി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് അട��� പാഴ് വ��� േശഖരി�് ��ി��തി�ം �ന:ചം�മണ�ി�ം േറാഡ്

ടാറിംഗി�മായി ഉപേയാഗെ����തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ാ�ിക് അട��� പാഴ് വ���െട സംഭരണ�ിന് സംവിധാനെമാ��ാ�  എ�ാ തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന���ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േറാ�കളി� ച�് കിട�� ജീവികെള മറ�െച�ാ� നടപടി

4779. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ/സം�ാന പാതകളി�ം മ�് േറാ�കളി�ം വാഹന��  ത�ി�ം അ�ാെത�ം നിരവധി

നാ��ം മ�് ജീവിക�ം ച�് കിട��തിെ� �റ�് വാഹന��  കയറിയിറ�ി കിട��ത്

മാ��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിസരവാസിക��് മാരകമായ േരാഗ��  ഉ�ാ��തിന് കാരണമാ�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ച�് കിട�� നാ�െള�ം മ�് ജീവികെള�ം ഉടനടി മാ�വാ�ം മറവ് െച�വാ�ം

ആവശ�മായ നി�േ�ശം ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�

4780. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�  നി��ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�മായി ബ�െ�� കാര��� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ��ത �ാ�ക�  �ാപി�ക;  മാലിന��ി�  നി�് ആ�നിക

സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി��തിന് ഈ �ാ�ക� ഉപകരി�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന��� ഉപേയാഗി�� േറാഡ് നി��ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ?

േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�െട �വ��നം

4781. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ�ിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� എ� മാലിന� �ാ�ക�െട �വ��നം

നട��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ി�ം �ല�് പ�തി നട�ിലാ�ാ� ആേലാചന�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാലിന�േശഖരണ-സം�രണ ഏജ�സിക�

4782. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി�  വ�� �േദശ�ളിെല വ�േതാതി��

മാലിന�േശഖരണ�ം അവ�െട സം�രണ�ം സ�കാര� ഏജ�സികെള ഏ�ി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�കാര� ഏജ�സികെള െതരെ���� വിധ�ം ഇൗടാ�� �സ�  ഫീസിെ�

വിവര��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� ഏജ�സിക�െട ���ിപരിചയം കണ�ിെല��് േയാഗ�മായവ��് മാ�ം കരാ�

ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈജവമാലിന��ളി� നി�് വളം നി��ാണം

4783. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ിന് പ �ായ�കെള സഹകരി�ി�് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) അൈജവമാലിന��� സം�രി��തിന് �േത�കമായ എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവമാലിന��� സം�രി�് വളം നി��ാണം ഉ�െ�െട�� പ�തിക� പ �ായ�കളി�

നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

പ����് പ�തി

4784. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരി��മിെയ സ�ാഭാവിക ൈജവൈവവിധ���താ�ി മാ��തിനായി തേ�ശസ�യംഭര

�ാപന�ൾ �േഖന പ����് പ�തി നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) പ�തില��ം വ��മാ�േമാ  ;ഏെത�ാം വ��ക�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് പ�തി

ആവി�രി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മാലിന� �� േകരളം ��ി��തിന് നടപടി

4785. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാലിന� �� േകരളം ��ി��തിന് സം�ാന സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന��  ഏ��ം ��ത�  എ�ിേ��� ബസ് േ�ഷ�ക�െട�ം െറയി�േവ

േ�ഷ�ക��് �റ���മായ പരിസര��  ദിനം�തി �ചീകരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ�ാപന�ളിെല മാലിന�സം�രണ പ�തികൾ

4786. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് മാലിന��ിെ� അളവ് �ടിവ��തിനാ�  തേ�ശ�ാപന�ളി�

മാലിന�സം�രണ�മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

അനധി�ത �ള�് േബാ��ക� നീ�വാ� നടപടി

4787. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അനധി�ത �ള�് േബാ��ക�  നീ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ� തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ�േരാട് േകരള ൈഹേ�ാടതി േകാടതി അല�� നടപടി

സ�ീകരി�ാതിരി�വാ� കാരണം കാണി�വാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെരയാണ് നടപടി

ഉ�ായി�ളളത്;

(സി) ൈഹേ�ാടതി�െട ക�ശന നി�േ�ശ��ായി�ം സം�ാന�് പല ഭാഗ�ം ��് േബാ��ക�

�ാപി��ത് �ട�� സാഹചര��ി� ഇ�ാര��ി� അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ന�പേയാഗ സാധ�തയി�ാ� �ാ�ിക് ഉ�പ���െട നിേരാധനം

4788. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ന�പേയാഗ സാധ�തയി�ാ� �ാ�ിക് ഉപേയാഗം വ��ി���ം ആയത്

��തി�് േദാഷകരമായി ഭവി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ആയത്

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ��് ഉപേയാഗം �റ��തി�ം അ��ലം ��തി��ാ�� മലിനീകരണം

തട��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് എ� െെമേ�ാണി�  താെഴ വെര�ളള �ാ�ിക് ഉ���ളാണ്

നിേരാധി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� നിേരാധിത �ാ�ിക് ഉ���ൾ വി�തിെ� േപരി�

സം�ാനെ� എ� �ാപന��/വ��ിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം വ��വ ഉ�െ�െട �ന�പേയാഗ സാധ�തയി�ാ� �ാ�ിക്

സം�ാന�് ���മാ�ം നിേരാധി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

മരാധി�ിത വ�വസായ���് വനംവ��ിെ� ൈലസ�സ്

4789. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മരാധി�ിത വ�വസായ���് വനംവ��ിെ� ൈലസ�സ് േവണെമ�

നിബ�ന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ വ�വ� ഒഴിവാ�ണെമ�് ആവശ�െ��െകാ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� അേപ�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വിഷയ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കരിയില കേ�ാ�ാ�ി മാ�ാ� നടപടി



4790. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിര�കളി�ം ജനവാസ േക��ളി�ം �ാ�ി�ം കരിയില�ം ഉ�െ�െട��വ ��ിയി�്

ക�ി����ലം ജന���ം/ പരി�ിതി�ം ഉ�ാ�� േദാഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് തട��തിന് തി�വന��രം നഗരസഭ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) കരിയില �േത�കമായി േശഖരി�് കേ�ാ�ാ�ി മാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ �വ��ന��

T 4791.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി� തകർ� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഏെത�ാം ഇന�ളിൽ എ�

�ക വീതം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;  ആയതിെ� വിശദാംശ��  ജി�ാടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തക�� കിട�� �ാമീണ  േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി  2019-20  സാ��ിക

വ�ഷ�ി�  എ� �കയാണ് െചലവഴി�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ��ത �ക എ�െന

സമാഹരി�വാനാണ് ല��മി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളയ�ി� തക�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി

എ� �ക ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്; നാളി�വെര അ�വദി� �ക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണച��ളി� ഇളവ്

4792. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് വീതി ���തി�േവ�ി സൗജന�മായി �ലം വി�ന���വ��് പി�ീട് േറാഡരികി�

െക�ിടം,  കടക�  എ�ിവ നി��ി�േ�ാ�  െക�ിട നി��ാണച��ി�  എെ��ി�ം ഇളവ്

ന��� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എെ�ാെ� ഇള�കളാണ് ന���െത�ം ഇതി�� നടപടിക� എ�കാരമാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�മാലിയിൽ തക�� �ാമീണ േറാ�ക�

4793. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) അ�മാലി മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�  തക��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ി� �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

��ത ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ളയം ��മായി ബാധി� അ�മാലിയിെല തക�� �ാമീണ േറാ�ക� �ന��രി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ളയാന�രം �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ന�ിയ

���ിക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ാമസഡക് േയാജന

4794. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ാമസഡക് േയാജന അ�സരി�് 2016-17, 2017-18, 2018-19 വ�ഷ�ി�

േക� ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി� േറാ�ക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  എ� കിേലാമീ��  േറാഡ് അ�വദി�െവ�ം എ� �ക

ലഭി�ക�ം െചലവഴി�ക�ം െച�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതി� എ� കിേലാമീ�� പണി ���ിയാ�ിയി��്;

(ഡി) േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� എ� േറാ�ക�െട െ�ാേ�ാസ�ക� �ാമവികസന വ��്

ത�ാറാ�ി േക�സ��ാരിന് സമ��ി�െവ�ം എ� േറാ�ക��് അ�മതി ലഭി�െവ�ം

അറിയി�േമാ;

(ഇ) േറാ�ക�െട ലി�് ത�ാറാ�ി അയ�തി�  നി�ം ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�കളാണ് ഈ പ�തിയി� കീഴി� ഉ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല വേയാധിക�

4795. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� പണിെയ��� വേയാധിക�െട എ�ം

വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�പെ�ാ�ി�ം എ�പതി�മിടയി�  �ായ�ളള എ� േപ�  രജി��  െച�ി�െ��ം ഇത്

സം�ാനെ� െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  േജാലിെച�� െതാഴിലാളിക�െട എ� ശതമാനം

വ�െമ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) വേയാധിക�  ��തലായി േജാലി�് എ��ത് അവ�  േനരി�� ക�� സാ��ിക

പരാധീനതെയ �ചി�ി��തേ�െയ�് വ��മാ�േമാ?



മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

4796. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല ���ികളി�  �തിയതായി

ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ മാ��� െകാ�് എെ��ാം �ണ�ളാണ് ഉ�ാ�ക എ�് വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി നി��ഹണം

4797. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക. ദാസ�

,, ബി.സത��

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി നി��ഹണം സംബ�ി�് േക� സ��ാ�

�റെ��വി� സ��ല�  �കാരം സം�ാന സ��ാ�  �പെ���ിയ �വ��ന

മാനദ���െട അടി�ാന�ി�  ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട�ളള ആ��ണ ��ിയ

നട�ിലാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ന�കിയിരി�� നി�േ�ശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സമ�വികസനം ��ി���് ഹരിതേകരളം പ�തി�െട

ഉേ�ശ�ല�������തമായി എെ��ാം ���ികളാണ് െതാഴി�റ�് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) �ാമീണജനത�െട ജീവേനാപാധി ഉറ�വ���തിന് സഹായകമായ രീതിയി�  �ാമീണ

ഉ����െട വിപണന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തി

4798. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം ���ിക�  നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

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

ലഭ�മാ�േമാ?



നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�്

4799. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ം �േത�ക വികസന ഫ�ം ഉപേയാഗി�ളള നി��ാണ

�വ��ന���് ഭരണാ�മതി ന���തി�  കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19െല ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി�േ�ശി� പ�തിക��് പാ�ലെമ�്

തിരെ���ിേനാട�ബ�ി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് കാലതാമസം േനരി�ത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ക��ാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല 2018-19 ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം നി��ാണ

�വ��ന���് നി�േ�ശി�െ�� എ� പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം

ഏെത�ാെമ�ം വിശദീകരി�േമാ?

െക�ിടനി��ാണ െപ�മി�ിന് മഴ�ഴി നി��ാണം നി�ബ� വ�വ�

4800. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിടനി��ാണ�ിന് െപ�മി�് ന��േ�ാ�  മഴ�ഴി നി��ാണം നി�ബ�മാ�ി വ�വ�

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാനി�  മഴ�ഴി കാണി�് െപ�മി�് സ�ാദി� േശഷം മഴ�ഴി ഇ�ാെത െക�ിടം

നി��ി�്തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�് െക�ിടന��  തരെ���� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സാഹചര���  ഒഴിവാ��തിന് െക�ിടന��  ന���തിന് ��് െവരിഫിേ�ഷ�

നട�ാ� വ�വ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�നില മ�ിര�� ഉയ��� �ര�ാഭീഷണി

4801. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല പഴ�ംെച� ബ�നില മ�ിര��  ഉയ��� �ര�ാഭീഷണി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നി�ിതകാലം കഴി� െക�ിട���് ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ന�കിവ��േ�ാ; ഉെ��ി�



ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് ന�കാ�  കഴിയാ� �ാ�ക�  െപാളി� നീ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അ�രം ബ�നില മ�ിര��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിടനി��ാണം

4802. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി� േശഷം െക�ിട��െട ��ഭാഗ�ം വശ�ളി�ം നിയമാ��തം

ഒഴി�ിേട� �ലം െക�ിയട�് വ�ാപാര�� ആരംഭി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ��ല �േ�ാലയിെല ഷി��ി േഫസ് 2 �ളാ�്

4803. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൗപ��ിക ബി�േഡ�് ആ�് െഡവലേ��് മ��ലയിെല �േ�ാലയി�  നി��ി� ഷി��ി

േഫസ് 2 �ളാ�്, കരാ� �കാരം ഓ���സി സ��ിഫി��് സഹിതം ൈകമാ�െമ�് േരഖാ�ലം

ഉറ�് ന�കിയി�് വ�ഷ�� കഴി�ി�ം അത് പാലി�ി�ി�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) 55 ല�ം �ത� 60 ല�ം �പവെര ൈക��ിയി�് ��ത ക�നി നിയമപരമായ �ാനി� നി�ം

വ�തിചലി�് �ളാ�് നി��ി�ത് �ലം േകാ��േറഷ�  ന��  ന�കാ��െകാ�ം ഫയ�

എ�.ഒ.സി.  ലഭി�ാ��െകാ�ം  126  �ളാ�ടമക�  ��ി��് അ�ഭവി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി�് �ളാ�ടമക�െട സ�ട നി��ി വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�

4804. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  താ��ാലികമായി നിയമി��

ജീവന�ാ�െട ഉയ�� �ായപരിധി എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�വ�  ത�ികകളി�  നിയമി��വ�െട �ായപരിധി�ം േയാഗ�ത�ം എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നിയമന�ിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് സംബ�മായ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട ഏകീകരണം

4805. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളായ പ�ായ�ക�െട�ം �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം

േകാ��േറഷ�ക�െട�ം ഏകീകരണം എ�് ���ിയാ�ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏകീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല എ�ാ ജീവന�ാ��ം �ാ��്

േസാ�് െവയർ �േഖന ശ�ളം ന�വാ�ം െപ�മന�് എംേ�ായി ന�� െകാ��വാ�ം തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  േജാലി െച�� ജിവന�ാ�െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

പ�ായ�് ജീവന�ാ�, �നിസി�� ജീവന�ാ�, േകാ��േറഷ� ജീവന�ാ� എ�ി�െന ഇനം

തിരി�� കണ�ക��ടി ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ാറ പ�ായ�് ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�

4806. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�് ഓഫീ�കളിലാണ് അസി��്

എ�ിനീയ�, ഓവ�സീയ� എ�ീ ത�ികക� ഒഴി�കിട��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

െഷാ��രിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഒഴി�കൾ

4807. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െഷാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗ�ി� എ� ത�ികകൾ ഒഴി�കിട���് എ�തിെ� കണ�് �ാപന�ം ത�ിക�ം

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക. എസ് . ഇ. ബി .െസ�� ഓഫിസിന് െക�ിടം

4808. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 03.05.2019-ന് േച�� ജന�തിനിധിക�െട�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  ഉേദ�ാഗ��െട�ം

േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�കാരം പ���ി കേ�രി പടിയിെല മാ���ിന് സമീപം െകാ�ി



േകാ��േറഷെ� ൈകവശ�� െക�ിടം െക. എസ് . ഇ.ബി. െസ�� ഓഫീസിന് സൗജന�മായി

വി�കി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� നടപടിക� സ�ീകരി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ���ി  ,െപ��ട�്േകാണം,  ഇടെ�ാ�ി �േദശ�ളി�  േനരി�� ൈവദ�തി തട�ം

കണ�ിെല��് ��ത െക�ിടം ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ി� േകാ��േറഷ�

4809. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  േകാ��േറഷെ� വിവിധ േമഖലാ ഓഫീ�ക�െട പരിധിയി�  ബി�ഡി�് െപ�മി�്

ന�കിയി���ം കാലാവധി��ി� പണി ���ീകരിേ���മായ എ� െക�ിട�ളാണ് ഉ�ത്;

(ബി) നി��ാണം ���ീകരി� ന�� ഇ�് ന�കാ�� എ� െക�ിട�ളാണ് ഉ�ത്;

(സി) ഇതി�  എ� െക�ിട���ാണ് അനധി�ത നി��ാണ�ിെ� േപരി�  ന��  ഇ�്

ന�േക�തായി��ത് ;

(ഡി) ഇതി�  എ� റസിഡ�ഷ��  ബി�ഡി�ം എ� െകാേമ���  ബി�ഡി�ം ഉെ��്

െവളിെ���േമാ ;

(ഇ) 31/7/2017  േനാ അതി���േപാ നട�ിയി�� അനധി�ത നി��ാണ��

�മവ��രി��തിനായി ഇറ�ിയ  15/2/2018െല ജി.  ഒ.  (പി)  നം.11/2018/തസ�ഭവ

ഉ�രവ് �കാരം അനധി�തനി��ാണം �മവ��രി��തിനായി എ� അേപ�ക�

സമ��ി�െ��ി��് ;

(എഫ്) ��ത അേപ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം അതിേ��  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാ��േറഷ� േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ��് പരിഹാരം

4810. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം േകാ��േറഷ� േറാ�ക�െട േശാചനീയാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ആയതിന്

പരിഹാരമാ���� നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�ി�ടം-പാ�ാ�ചാണി-���രി-ക�മം േറാഡിെ� �ന�നി��ാണ�ിനായി ഫ�്

വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� േറാഡ് നി��ാണം നട�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

��ത േറാഡിെ� േശാചനീയാവ� എേ�ാ� പരിഹരി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെല േകാ��േറഷ� വഴിവിള�ക� �കാശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ന�നി��ി�� അവസര�ി�  നി��ാണം സംബ�ി�് നി��ാണ കാലാവധിയി�



മിനിമം ഗ�ാര�ി ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ ?

അ��ാളി നഗരെതാഴി�റ�് പ�തി

4811. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അ��ാളി നഗരെതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം എ�

െതാഴി� ദിന�� അധികമായി ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  വ�ഷേ��് എ� േകാടി �പയാണ് അധികമായി ഇതിനായി

വകയി��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര നഗരസഭ�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം

4812. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നഗരസഭ നിലവി� വ�ത് എ�ാണ്;

(ബി) നഗരസഭ�െട അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിന് ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നഗരസഭ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് കി�ബി വഴി സഹായ�ിന് പ�തി ത�ാ�

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ളി�� േ�ഡിയ�ിെല അനധി�ത ൈകേയ��ൾ

4813. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട പ�ായ�് വക െമാളി�� േ�ഡിയ�ിെല അനധി�ത ൈകേയ��ൾ സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം പ�ായ�ിന് ന�െ��വാ��ായ സാഹചര��ം നിലവിെല �ിതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയ�മായി ബ�െ��് സിവി�  േക�ക�  നിലവി�േ�ാ;  ആയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �തിയ �ാമപ�ായ�്

4814. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയ �ാമപ�ായ�് �പീകരി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രെ� �ാമപ�ായ�ക�െട പ�തി വിഹിതം

4815. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒൻപത് �ാമപ�ായ�ക��് 2018-19-ൽ അ�വദി�

പ�തി വിഹിതം എ� വീതമാെണ�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�ായ�ം എ� �ക വീതം െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ര�റ�് �ാമ പ�ായ�് െക�ിടനി��ാണം

4816. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമ പ�ായ�ിന് െക�ിടം നി��ി���മായി

ബ�െ��് ഇറിേഗഷ�  വക �മി ന�കിയതിെ� �ട�  �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മി ഇറിേഗഷ�  വ��ി�  നി�ം �ാമപ�ായ�ിന് വി�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �മി ലഭി�� �റ�് െക�ിടം നി��ി��തിേല�ാ�� ഫ�ിെ� േ�ാത�് സംബ�ി�കാര�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�ളയബാധിതരായ വ�ാപാരിക��് വാടക ഇളവ്

4817. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയം ബാധി� �േദശ�ളിെല �ാമപ �ായ�ക�െട കീഴി�� േഷാ�ിംഗ് േകാം��കളി�

വാടക�് �വ��ി�� വ�ാപാരിക��് �ളയ�ി� ഉ�ായ ന�െ��ട��് �� മാസെ�

വാടക ഇള�െച�െകാ��ണെമ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) റാ�ി  -  പഴവ�ാടി പ�ായ�ി� ഇ�ിക�ാറ �ാമപ�ായ�് വക േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�

വ�ാപാരം നട��വ��് വാടകയിളവ് ന�കാെമ�് പ�ായ�് ഭരണ സമിതി വാ�ാനം

ന�കിയി�േ�ാ; ഇത് പാലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നാ�െവളി�ം സ��� െത�വ് വിള�് പ�തി



4818. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എലവേ�രി �ാമപ�ായ�ി� നട�ിലാ�വാൻ േപാ�� നാ�െവളി�ം

സ��� െത�വ് വിള�് പ�തി�െട നിലവിെല സ് ഥിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� ��ത പ�തി െക.എസ്. ഇ.

ബി. �് ൈകമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

അടാ�് പ�ായ�ിെ� റിവ� �റിസം വിേ�ജിേനാട് േച�� �മി

4819. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല അടാ�് �ാമപ�ായ�ിെ� ൈകവശ�� െപാ�വഴി സ�കാര� വ��ി�െട

ആവശ��ിനായി നിയമവി��മായി വീതി��ി നൽകാൻ �ാമപ�ായ�ിേനാട്

നി�േ�ശി�ാ�� അധികാരം പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അടാ�് �ാമപ�ായ�ിെ� �ഴ�� റിവ� �റിസം വിേ�ജിേനാട് േച��� ��ത �മി സ�കാര�

വ��ി�് �ണകരമാ�� രീതിയിൽ വീതി��ി ന�ാൻ ��� പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��

േരഖാ�ലം �ാമപ�ായ�ിേനാട് നി�േ�ശി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ���് െപ�േഫാമ�സ് ആഡി�് �ണി�് ന�കിയ

റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�ിെ� അറിേവാ സ�തേമാ ഇ�ാെത ��ത �മി സ�കാര� വ��ി�്

വി�ന���തിന് നിയമവി��മായി നി�േ�ശം ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വ��തല നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സ�കാര� വ��ിക�െട െെകവശ�� �ളം െപാ� ആവശ��ിനായി ഏെ���വാ� നടപടി

4820. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക�െട െെകവശ�� �ളം െപാ� ആവശ��ിനായി �ാമപ�ായ�ിന്

ഏെ���വാ�  സാധി�േമാ;  എ�ി�  അതിെ� നടപടി �മ��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഏെ���� �ള��െട നവീകരണ�ിന് �ാമപ�ായ�ക�െട ഫ�്

ഉപേയാഗി�വാ� വ�വ��േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

വടകര�തി �ാമപ�ായ�ിെ� േപരി� വ�ാജ ഉടമ�ാവകാശ സ��ിഫി��് നിർ�ി�ത്

4821. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല വടകര�തി �ാമപ �ായ�ി� 02/171 A എ� വ�ാജ െക�ിട ന��

അ�വദി�് ആയതിെ� ഉടമ�ാവകാശ സ��ിഫി��് ഏെത�ി�ം വ��ിേ�ാ �ാപന�ിേനാ

ന�കിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വ�ാജ െക�ിട ന��� സർ�ിഫി��് വിവിധ ആവശ��ൾ�ായി സർ�ാർ

ഓഫീ�കളിേലാ മേ�ാ സമർ�ി�ി��തായ പരാതി �ാമപ�ായ�ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് പ�ായ�് െഡ പ��ി ഡയറ��  നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ന�കിയ റിേ�ാർ�ിൻേമൽ �ാമപ�ായ�് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) വടകര�തി �ാമപ �ായ�ിെ� േപരിൽ ��ത വ�ാജ സർ�ിഫി��് ഉ�ാ�ിയവർെ�തിെര

നിയമനടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വ�ാജ സ��ിഫി��് നിർ�ി�വർെ�തിെര നിയമ�കാര�� നടപടി സ�ീകരി��തിൽ

വടകര�തി �ാമപ�ായ�് െസ��റി�െട ഭാഗ�നി�ം എെ��ി�ം വീ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ിൽ ��ത െസ��റിെ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക��� മാനദ���

4822. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ� �േയാരി�ി േറഷ� കാ�ഡി� ഉ�െ��വ��് സാ�ഹിക �ര� െപ�ഷ�ക� ലഭ�മാ�ി

ന���തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ല�ം �പ�് താെഴ വ�മാന പരിധി ഉ�വ��് േ�മെപ�ഷ�ക� ലഭ�മാ��തി��

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

(സി) േ�മെപ�ഷ�ക�  ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െച�നാട് �ാമപ�ായ�ിെല �മി പതി�് ന�കാ� നടപടി

4823. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െച�നാട് �ാമപ�ായ�് �മി (െത�ി� വിേ�ജി� ആ�.എസ്.നം.

256/പി�ി യി�െ�� 0.04 ഏ�� �മി) താമസ�ാരായ ഏഴ് േപ��് പതി�് ന����മായി

ബ�െ��് പ�ായ�് വ��് സ�ീകരിേ�� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫയ� പരിഗണി� �ട�ിയി�് എ� വ�ഷമാെയ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതിെ� നടപടിക�

���ീകരി�ാ� ഇ��ം കാലതാമസം േവ�ി വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നടപടിക� എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



രാേമശ�രം വിേ�ജ് സ�െ� ന�� 1743 -� െ�� 8 െസ�് �മി

4824. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

എറണാ�ളം ജി�യിെല രാേമശ�രം വിേ�ജി� േതാ�ംപടി പ�ാരി ജം�ഷനി� പ�ി�ാ� േറാഡിന്

വട�വശം സ�െ� ന��  1743  -�  െ��  8  െസ�് �മി�െട ഉടമ�ാവകാശം

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിനാേണാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

�ധാ�മ�ി ആവാസ് േയാജന

4825. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, എം. നൗഷാദ്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലയി�  പാ��ിട �����് പരിഹാരം കാ��തിനായി സം�ാന�്

�ധാ�മ�ി ആവാസ് േയാജന (�ാമീ�) എ� േക�ാവി�ത പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ാ�� േക�സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  ഈ പ�തി �കാര�� ധനസഹായം വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഓേരാ വീടി��� ധനസഹായ�ിന് �റേമ �ണേഭാ�ാ���് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�െട അവിദ�ധ െതാഴി� ന���േ�ാ;

(ഇ) പി.എം.എ.ൈവ.(ജി)  ഭവന പ�തിെയ ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് സം�ാന സ��ാ� ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

4826. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷ�  ആവി�രി�് നട�ിലാ��

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് എ� �കയാണ് െചലവഴി��െത�ം ഇത് സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

ഓടക�െട�ം കനാ�ക�െട�ം �ന��ാരണ�ം നി��ാണ�ം



4827. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് നഗര�ളിെല �ധാന ഓടക�െട�ം കനാ�ക�െട�ം �ന��ാരണ�ം നി��ാണ�ം

നട�ി നഗര�ിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിന് െ�യിേനജ് െസ�റി� എ� പ�തിക�

ഏെ����തിനാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്;  ഇതി�  എ� പ�തിക�  ���ിയാ�ാ�

കഴി�ി��്;  ഏെ��� പ�തികളി�  എ� ശതമാനമാണ് ���ിയാ�ാ�  കഴി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആെക പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് ഇ�ര�ി� െചലവഴി�ാ� കഴി�ി��ത്;

(സി) പ�തി �കാരം ഏെ���� ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� കഴിയാ�ത് �ലം

നഗര�ളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ�ക എ� ഉേ�ശ�ല��ം ൈകവരി��തിന് ഇനി�ം

കഴി�ി�ി�ാെയ�ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ���ിക�  അടിയ�രമായി

���ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�.ജി.സി. കരട് ച�ം

4828. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) �ാമീണ സം�ാരം പഠി�ി�വാ�ം, നാടിെ� വികസന�ി� വിദ�ാ��ികെള പ�ാളികളാ�വാ�ം

ല��മി�് �.ജി.സി. കരട് ച�ം �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ച�ം സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  എ��ത�  നട�ിലാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� സീ�ക�െട അപര�ാ�ത

4829. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�്,  �േത�കി�് മലബാ�  േമഖലയി�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ഭവെ���

സീ�ക�െട അപര�ാ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ അധ�യന വ�ഷം സം�ാന�് സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലകളി� �തിയ േകാേള�ക�

�ട�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� സ��ാ�, എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� വിഭവ േശഖരണം



4830. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ� വിഭവ േശഖരണം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

കൗ�സി� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഒ� വിവരേശഖരണം നട�വാ��ായ സാഹചര�െമ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� കാര��ളാണ് സ�േ� വഴി േശഖരി�ത്;

(ഡി) സ��കലാശാലക�െട സം�ാന�ിന് �റ�� െസ��  �ാപന��െട വിശദാംശ�ം

ഇ�കാരം േശഖരി�ി�േ�ാ?

ഏകീ�ത അ�ാദമിക് കല��

4831. �ീ.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) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� �േവശനം �ത� പരീ�വെര�� �വ��നം സംബ�ി�

അ�ാദമിക് കല��  �സി�ീകരി�ാ�േ�ാെയ�ം ഇതിന് ഏകീ�ത സ�ഭാവ�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േവശനം,  പരീ� എ�ിവ നട��തിന് വിവിധ സ��കലാശാലക�  ത�ി�  ഏകീ�ത

സ�ഭാവമി�ാ�� കാരണം വിദ�ാ��ിക��് സം�ാന�ിനക�ം �റ�ം ഉപരിപഠന�ി�ം

േജാലി ലഭ�ത�ം തടസ�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാ��ിനിക� അ�ഭവി�� മാനസിക ����

4832. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ���

,, േ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) തല�ാന നഗരിയിെല േകാേള�കളി� പഠി�� െപ���ികളി� വലിെയാ� വിഭാഗം ഡി�ഷ�

ഉ�െ�െട�� മാനസിക ���� അ�ഭവി��വരാെണ� ക��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 11.8  ശതമാനം വ�� വിദ�ാ��ിനിക�  ആം�ൈസ�ി ഡിേസാഡ�  ഉ�വ�ം,  മദ��ി�ം,

മയ�് മ��ി�ം അടിമകളാെണ��ം ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിനിക�െട മാനസിക ����ം, മാനസിക പിരി����ം �ട��ി� തെ� കെ��ി

ചികി��് വിേധയമാ��തിന് േകാേളജ് തല�ി� തെ� �ിനി�� ൈസേ�ാളജി�ക�െട

േസവനം ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?



ഗ�് അ��ാപക�െട േവതനം

4833. �ീ.േ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��ാ�  /എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  എ� ഗ�് അ��ാപക�  േജാലി

െച��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗ�് അ��ാപക�െട േവതന വ��നവ് �.ജി.സി മാനദ� �കാരമാേണാ

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �.ജി.സി.  േയാഗ�ത�� �ിരം അധ�ാപക�െട�ം ഗ�് അധ�ാപക�െട�ം േവതനം

സംബ�ി�� ഡി�ാരി�ി വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�െെല� ബി�ദ േകാ�ക�

4834. �ീ.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) ഓ�െെല� ബി�ദ േകാ�ക��് അംഗീകാരം ന����മായി ബ�െ�� 2017-െല �.ജി.സി

(ഓ�െെല�  എഡ�േ�ഷ�) െറ�േലഷ�  വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരെ� എ�കാരം

ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത റ�േലഷ�  സംബ�ി�് �.ജി.സി.�്

എെ��ി�ം ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��� �തികരണം എ�ാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

കലാലയ�ളിെല �മ വി�� �വ��ന��

4835. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കലാലയ�ളി�  ചില അ��ാപക�  സംഘടിത വിദ�ാ��ി സംഘടനക�െട �മവി��

�വ��ന�െള സഹായി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് കലാലയ�െള ചിലേ�ാെഴ�ി�ം കലാപേക��ളായി മാ�� സാഹചര�ം ��ി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) മാനസിക സ����ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�  ആ�ഹത��് വെര ഒ��ാ�  ഇത്

കാരണമാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� കലാലയ�ളിെല മ�ഷ�ാവകാശ ���െള�റി�് പഠി�ാ�  ഒ� ക�ീഷെന

നിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?



എ�ിനീയറിംഗ് പഠന�ി� പരി�ാരം

4836. �ീ.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) മി��രായ വിദ�ാ��ിക��് െ�ഷ�ൈലേസഷന് അവസരം ഒ��ി�ം പഠനഭാരം ല�കരി�ം

എ�ിനീയറിംഗ് പഠന�ി� മാ�ം വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സാേ�തിക സ��കലാശാല എ�� തീ�മാനം എെ�ാെ�യാണ്;  ബി�ദം

കര�മാ�വാ�  േനേട� െ�ഡി�് �റ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് േമഖല�മായി ബ�മി�ാ� വിഷയ��  സിലബ�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബി.െട�ിേനാെടാ�ം ഓേണ�ിന് േച��് പഠനം ���ിയാ�േ�ാ�  െ�ഷ�ൈലേസഷന്

അവസരം ഒ��ിയി�േ�ാ; മാറിയ പാഠ�പ�തി എ�് �ത� നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് അംഗീകാരം

4837. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ കലാലയ�ളി�  അംഗീ�ത വിദ�ാ��ി സംഘടനക��്

�വ��ി��തിന് അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കലാലയ�ളി�  രാ�ീയ �വ��നം നട�� വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് അംഗീകാരം

ലഭി��തിന് േവ� മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സംഘടനക��് ഏെതാെ� കാര��ളി� ഇടെപട� നട�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കലാലയ�ളി�  അധി�ത�െട നടപടി �ലം �രിതം അ�ഭവി��വ�  ഉ�െ�െട��

വിദ�ാ��ിക�െട ���ളി� ഇടെപ��തി�ം അതിന് പരിഹാരം ആവശ�െ���തി�ം പരിഹാര

നടപടിക� ഉറ�ാ��തി�ം വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് സാധി�േമാ;

(ഇ) സ�ാ�യ േകാേള�കളി�  നി�ം വിദ�ാ��ിക���ാ�� വിേവചനപരമായ സമീപന�ളി�ം

അടി�ാന ആവശ���  നിരാകരി��ത് ഉ�െ�െട�� ���ളി�ം ഇടെപ��തിന്

വിദ�ാ��ി സംഘടനക��് കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലക� മാ�ിവ�� പരീ�ക�



4838. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാ�  സ��കലാശാലക�  മാ�ിവ�� പരീ�ക�  ഞായ�  ഉ�െ�െട��

അവധി ദിവസ�ളി� നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം വിേയാജി�്

ആെര�ി�ം േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ അ��ായന വ�ഷം �ത� എ�ാ സ��കലാശാലക�െട�ം �േവശനം,  പരീ� നട�ി�്,

ഫല �ഖ�ാപനം എ�ിവ ഏകീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി ഏകീ�ത കല�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ാ സ��കലാശാലകളിെല�ം പരീ�ക�െട�ം പരീ�ാഫലം നി�ിത തീയതി�് ��്

�സി�ീകരി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) സ��കലാശാലകളിെല ബി�ദ  /  ബി�ദാന�ര േകാ�ക�െട പ�തി െസമ��  പരീ�ക�െട

നട�ി�് േകാേളജ് അധി�തെര ഏ�ി�� കാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ���

തീ�മാനം എ�ാണ്?

സ��കലാശാലക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം

4839. �ീ.െ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) സ��കലാശാലക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���തി�ം അ�ാദമിക് രംഗെ�

�േരാഗതി�മായി ഈ സ��ാ� നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാം;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി�വാനാണ് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ല��മി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മലബാ� േമഖലയി� ഇേ�ാ�ം കാലഹരണെ�� േകാഴ് �കളാണ് പഠി�ി��ത് എ�� വ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�വാ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ�ല

പരി�രണം വ��വാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല പരീ�ാ സംവിധാന�ി� സ�ല മാ�ം

4840. �ീ.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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�� ആ�രിക �ട� �ല�നി��യ�ിന് ��ത� �ാധാന�ം ന�കി

പരീ�ാ സംവിധാന�ി� സ�ല മാ�ം വ��ണെമ�് �.ജി.സി.  നിേയാഗി� വിദ� സമിതി

ശിപാ�ശ െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയി�

എെ�ാെ� മാ��� നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



(സി) വിദ�ാ��ിക�  ആ�ഹി�� പരീ� എ��വാ�  അ�വദി�ക,  പരീ� ത�ി�് തട�വാ�

ഹാ�ടി��ി� ബാ�േകാഡ് േരഖെ���ക, േചാദ�േപ�� പരീ��് െതാ�് ��് ഓ�ൈലനായി

പരീ� െസ�റിേല�് അയ�െകാ��ക എ�ീ ശിപാ�ശക� സം�ാന�് നട�ിലാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� വികസനം

4841. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �സ പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� വികസന�ിനായി 2018-19 വ�ഷം

എ� �പ സം�ാന�ിന് ലഭി�ി��്;

(ബി) ��ത �ക ഏെതാെ� െ�ാജ�ക��ാണ് വിനിേയാഗി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� �തിയ ത�ികക�

4842. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�  എ�ഡഡ്/സ��ാ�  േമഖലയി�

എ� ത�ികക� ��തായി ��ി�െവ�ം അവ ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാണ് എ�ം ഇനം

തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല നിയമന��

4843. �ീ.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:

2018-19 സാ��ിക വ�ഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ�േപ��് പി.എസ്.സി. �ഖാ�രം

നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�െ��് ത�ികക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല റ�ല� ലക്ചറ� നിയമനം

4844. �ീ.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) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  ഒരാ�യിൽ ഒ�പത് മണി��  �ാ�െ��ി�  റ�ല�  ലക്ചറ�

നിയമനം നട�ാെമ�്  9.5.2018  െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)93/2018/ഉ�ത വിദ�ാ.  ന��

സർ�ാർ ഉ�രവിൽ �തിപാദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് സം�ാനെ� സ��ാ� േകാേള�കളി� ബാധകമാ�ി ആവശ�മായ ത�ിക

അ�വദി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?



എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക �ാഫ് പാേ��

4845. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 29/02/2016-െല  G.O.(MS)No.60/2016/H.EDN  ഉ�രവ് �കാരം സം�ാനെ�

എ�ാ എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല�ം അനധ�ാപക �ാഫ് പാേ��  ���ി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏതാ�ം േകാേള�ക�െട �ാഫ് പാേ�� ഫി�് െച�് ന��ക�ം ഏതാ�ം േകാേള�ക�െട

�ാഫ് പാേ�� ���ി ന�കാതിരി�ക�ം െച�� വിേവചനപരമായ നടപടി ഇ�ാര��ി�

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാഫ് പാേ�� ���ി ന�കിയ േകാേള�ക� ഏെത�ാമാണ്; ഏെതാെ� േകാേള�ക��ാണ്

�ാഫ് പാേ�� ���ി ന�കാതി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ഉ�രവിറ�ിയതി�േശഷം �ാഫ് ഫിേ�ഷ�  നട�ാ�ത് കാരണം ഏെത�ി�ം

േകാേള�കളി� ഒ� പാേ��ം നിലവിലി�ാ� അവ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േമ�പരാമ�ശി� ഉ�രവിറ�ിയതിന് േശഷ�� �ാഫ് ഫിേ�ഷ�  നട��തിന് ��ായി

17/09/2004  തീയതിയിെല  G.O.(MS)No.119/2004/H.EDN  ഉ�രവ് �കാരം

നിലവി�� അനധ�ാപക�െട െ�ാേമാഷന് അംഗീകാരം ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട �ി��� േകാേളജി� ഇം�ീഷ് അ��ാപിക�് നിയമനാംഗീകാരം

4846. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം കാ�ാ�ട �ി��� േകാേളജി� ഇം�ീഷ് അ��ാപികയായി നിയമനം ലഭി�ി��

േഷ�ളി സാംസ�-ന് നിയമന അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഇതിനായി േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട

ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ി�െട ശിപാ�ശ ലഭി�ി�ം അ��ാപിക�് നിയമനാംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിന് കാരണം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) അ��ാപിക�്എ��ം േവഗം നിയമനാംഗീകാരം ന�കി ശ�ളം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ�സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

4847. �ീ.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) മ�ട ഗവ�െമ�് ആ�സ് ആ�്സയ�സ് േകാേളജിെ� അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി

കി�ബി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക ഏെത�ാം ഇന�ി�േവ�ിയാണ് അ�വദി�ി��ത്;  േമഖല തിരി��

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സാ��ികാ�മതി ന���തിനായി വിശദമായ പ�തി േരഖ കി�ബിയിെല െട�ി��

എ�്േപ��് ടീം പരിേശാധി�് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) കി�ബി�െട സാ��ികാ�മതി ഉട� ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജി� നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക�

4848. �ീ.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) മ�ട സ��ാ�  ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജി�  കി�ബി �േഖന നട�ിലാ�� വിവിധ

പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�� മാ�േഡ�റി അദ�  കേ�ാണ�സ്  (mandatory  other

components) - � ഏെത�ി�ം ���ിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

മ�ട സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണം

4849. �ീ.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) മ�ട സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണം ത�രിതെ���വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാലടി സ��കലാശാല ഭരണസമിതി�ം ശി�ാനടപടി�ം

4850. �ീ.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) കാലടി സ��കലാശാലയിെല അഴിമതി�ം ���ം ��ഭരണ�ം �റ�കാ�ിയ ജീവന�ാ��്

േനെര സ��കലാശാല ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�ി�െ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െ�തിെര ഭരണസമിതി നട�� നിയമവി��മായ ശി�ാ നടപടി�ം �ലംമാ��ം



റ�ാ�ാ�ം നിയമാ��തമായി മാ�ം �വ��ി�ാ�ം ഭരണസമിതി�് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഇല�� േകാേളജിന് �മി�ം െക�ിട�ം

4851. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ആറ�ള മ�ല�ിെല ഇല�� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് �മി ഏെ���� നടപടി

ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നില�� ഗവ:േകാേളജിെല അധ�ാപക-അനധ�ാപക ത�ികക�

4852. �ീ.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) നില�� സ��ാ� േകാേളജി� അധ�ാപക ത�ികക� അ�വദി�ാ�� കാരണം �യാസ��

േനരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അനധ�ാപക ത�ികക�  അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്  16/2/18  െല  P1/40925

/2012/College education എ� ഫയലി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില�� ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �നിയ� ���്, ���്, ഓഫീസ്അ���് എ�ീ ത�ികക�

എ�ി�ം അടിയ�രമായി അ�വദി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി -മാനദ���

4853. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ി�ം േകാേള�ക��് സ�യംഭരണ പദവി

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) സ�യം ഭരണപദവി ലഭി��തി�� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ്.േകാ�ക�

4854. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ി�  ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ്.േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് നിലവി��

തട��െളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാഷണ�  കൗ�സി�  േഫാ�  ടീ��  എഡ�േ�ഷ�  ഇത് സംബ�ി�് ന�കിയ നി�േ�ശം

പാലി��തിന് സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;



(സി) ഇ��യിെല മ�് പല സം�ാന�ളിെല�ം �ണിേവ�ി�ിക� ഇ�േ��ഡ് ബി.എഡ്. േകാ�ക�

ആരംഭി�ി�ം സം�ാന�് ഇത് ആരംഭി�ാ�തിനാ�  വിദ�ാ��ിക���ായി��

അസൗകര�ം പരിഹരി��തിന് എ��ം േവഗം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല േകാ�ക�

4855. �ീ.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 ജി�യി�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല സ��ാ�/എയിഡഡ്/അ�എയിഡഡ്,

ആ��സ്,  സയ�സ് േകാേള�ക�, സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  എ�ിവ

ഏെത�ാമാെണ�ം അവയി� നിലവി�ളള ഡി�ി/പിജി/ഡിേ�ാമ േകാ�ക�െട േപ�ം സീ�ക�െട

എ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം ജി�യി� എ� േപ� �സ് � പഠനം ���ിയാ�ി; എ� േപ� ��ത േകാേള�കളി�

�േവശനം േനടി; േകാ�ക� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നിലവി�ളള പഠന സൗകര���ം അേപ�ക�െട എ��ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ജി�യിെല എ�ാ സ��ാ�/എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�ം �തിയ ഡി�ി/പിജി േകാ�ക�

അ�വദി�േമാ?

സം�ാനെ� വിദ�ാ��ിക� അന�സം�ാന സ��കലാശാലകളി� േച��ത്

4856. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  പരീ�ക�െട നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�ം

��തരമായ കാലതാമസം ഉ�ാകാ�െ�� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ക�െട നട�ി�ി��ാ�� ഈ അലംഭാവം കാരണം വിദ�ാ��ിക�

അന�സം�ാന�ളിെല സ��കലാശാലകളി�  േചേര�ിവ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) വിദ�ാ��ികളി�  വലിെയാ� ശതമാനം ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര േകാ�ക��ായി

അന�സം�ാന�ളിെല സ��കലാശാലകളിേല�് മാ�� �ിതിവിേശഷം �േത�കമായി

പരിേശാധി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ��ത �ിതിവിേശഷം പഠി��തി�ം ഇ�രം വിദ�ാ��ികെള സം�ാനെ�

സ��കലാശാലകളി� നിലനി���തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ഹത��് �മി� വിദ�ാ��ിനി�െട �ട� പഠന�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക�



4857. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.പി.സജീ��

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

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  വിദ�ാ��ി സംഘടന േനതാ��െട മാനസിക

പീഢന�ി�  മനം െനാ�് േകാേളജി�  വ�് ആ�ഹത��് �മി� വിദ�ാ��ിനി�െട �ട�

പഠന�ിന് േകാേളജ് മാ�ം അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് േകാേളജിേല�ാണ് മാ�ം

അ�വദി�ത്;

(ബി) �തിയ േകാേളജി�ം ��ത വിദ�ാ��ി സംഘടന ഭാരവാഹിക� വിദ�ാ��ിനിെ�തിെര �തികാര

നടപടിക� സ�ീകരി��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ���തിന് നടപടി െെകെ�ാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� വിദ�ാ��ിനി�െട ആ�ഹത�ാ�മം

4858. േ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) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� നി�് കഴി� അ�് വ�ഷകാലയളവി��ി� ഡി�ി

പഠനം ���ീകരി�ാെത എ� വിദ�ാ��ിക� വി�ത� വാ�ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അവ� പഠനം ���ീകരി�ാെത േപായത് എെ��ാം കാരണ�ളാലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� ഒ� വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി�ത് സംബ�ി�്

ഏെതാെ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��കളാണ് ലഭ�മായി��ത്;  ��ത റിേ�ാ��ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  വിദ�ാ��ിനി�െട ആ�ഹത� �മ�മായി ബ�െ��് വിവിധ തല

അേന�ഷണ റിേ�ാ��കളിേ��  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�

നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േക��ളിെല പരാതി പരിഹാര സമിതി

4859. �ീ.െ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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േക��ളിെല പരാതി പരിഹാര സമിതി�് ��ത�  അധികാര��  ന�കി

�.ജി.സി. ഇറ�ിയ ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) പരാതിക� ന���തിനായി ഓ�ൈല� സംവിധാനം ഒ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പരാതി പരിഹാര സമിതി�മായി ബ�െ�� വിഷയ��  പരിഹരി�വാ�  സം�ാന

ഓം���മാ�  �പീകരി�ണെമ�് �.ജി.സി.  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

അടി�ാന�ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?



േകരള സാേ�തിക സ��കലാശാല�് ആ�ാനമ�ിരം

4860. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള സാേ�തിക സ��കലാശാല�് ആ�ാനമ�ിരം നി��ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപനെ� അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� പഠന ഗേവഷണ �ാപനമാ��തിനായി

നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ആ�ാന മ�ിര�ിനാ�� �ലെമ��് നടപടി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  അത് എവിെട

നിർ�ി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല പരീ�കൾ

4861. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാ കല��  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഉട�

�സി�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െക ടി �വിെല പരീ�ക�െട നട�ി�ി�  സമയനി� പാലി��ിെ��� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത പരീ�ക� �ത�സമയ�് നട��തി�ം ഫലം �സി�ീകരി��തി�ം ജാ�തേയാ�

�ടിയ ഇടെപട�  ഉറ�വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

�സാ�ിെ� കീഴി�� െ�ാഫഷണ� േകാ�കളി� എസ്.സി./എസ്.�ി. �ാ�െട സംവരണം

4862. �ീ.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) �സാ�ിെ� കീഴി� ഉ� െ�ാഫഷണ� േകാ�ക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളി�  എസ്.സി./എസ്.�ി.  �ാ�െട സംവരണതത�ം

പാലി�െ���ി� എ� വിഷയ�ി�  എ� േകാടതി േക�ക�  നിലവി��്;  ആയതി�

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

(സി) എസ്.സി./എസ്.�ി.  �ാ��് െ�ാഫഷണ� േകാ�കളി� സംവരണം അ�ിമറി�െ��� എ�

വിഷയ�ി� േകാടതിയിെല േക�ക� �ടാെത വ��ിക�െടേയാ സംഘടനക�െടേയാ പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� പരാതിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?



ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അ��ാപക�െട ജീവന�ാര�ം

4863. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�  �വ��ി�� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� അ��ാപക ത�ികകളി� േജാലി െച�് വ�� ഉേദ�ാഗ���്

നിയമാ��തമായ �േമാഷ�ം സമയബ�ിത ഹയ�  േ��ം ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

നിലനി��� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. ജീവന�ാ� വ�ഷ�ളായി ആവശ�െ��� ജി.പി.എഫ്. സംവിധാനം 2013

ന് ��് േജാലിയി� �േവശി� ഉേദ�ാഗ���് ലഭ�മാ�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ജീവന�ാ��് െപ�ഷ� ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

സൗജന� എ�ിനീയറിംഗ് പഠന പ�തി

4864. �ീ.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) 2019-20 അ��യന വ�ഷം �ത� സം�ാനെ� ��വൻ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല�ം

5 ശതമാനം സീ�കൾ സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി��� മിക�� വിദ�ാ��ിക�െട സൗജന�

പഠന�ിനായി മാ�ിവ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അ�� വ�ഷം �ത� എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ�യി� എെ��ി�ം മാ�ം വ���തിന്

ആേലാചി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

െകാ�ാര�ര ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിനാ�� െക�ിടനി��ാണം

4865. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) െകാ�ാര�രയിെല ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിനാ�� �തിയ അ�ാദമിക്

േ�ാ�് നി��ാണം ���ീകരിേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���ീകരി�ി�ിെ��ി� അവേശഷി�� ���ികൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അവ ���ീകരി�ാ�തിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക�െട ���ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?



എ�ജിനീയറിംഗ് പഠനം കാര��മമാ��തിന് നടപടിക�

4866. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ജിനീയറിംഗ് പഠനം കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ജിനീയറിംഗ് േകാ�ക� പഠി�ിറ��വെര െ�ാഫഷണ� രംഗ�് സാേ�തിക മികേവാെട

�വ��ി�ാ�  �ാ�രാ��തിന് നിലവിെല പാഠ�രീതിയി�  എെ��ാം മാ���

വ��വാ�േ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ലക്�റ� ഇ� ഇല�ി�� ആ�് ഇലേ�ാണി�് ത�ികയി� പി.എസ്.സി വഴി നിയമിതരായവ�

4867. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളി� ലക്�റ� ഇ� ഇല�ി�� ആ�് ഇലേ�ാണി�്

ത�ികയി� പി.എസ്.സി വഴി നിയമിതരായ എ� േപ� നിലവി� േജാലി െച��;

(ബി) ��ത ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി��േ�ാ�,ജി.ഒ(പി)ന��  366/2010

/ഉ�.വിദ�.  അ�സരി�് പി.എസ്.സി വഴി േനരി�� നിയമന�ിനാേണാ,അേതാ

�േമാഷ�/ൈബ �ാ��� നിയമന�ിനാേണാ ��ഗണന എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� േപാളിെട�ി�ക�

4868. �ീ.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�് ഗവ�െമ�് േമഖലയി� എ� േപാളിെട�ി�ക� ഉ�്;  ഏെതാെ� േകാ�ക�

നട��; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് മാേനെ��് േമഖലയി� എ� േപാളിെട�ി�ക� �വ��ി���്; ഏെതാെ�

േകാ�ക��് അംഗീകാരം ഉ�്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സ�ാ�യ േമഖലയി�  എ� േപാളിെട�ി�ക�  ഉ�്;  ഏെതാെ� അംഗീ�ത

േകാ�ക� നട��; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.ജി.�ി.ഇ. ൈട�്ൈറ�ിംഗ് ആ�് േവഡ് േ�ാസസിംഗ് പരീ�

4869. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�� െക.ജി.�ി.ഇ.  ൈട�്ൈറ�ിംഗ് ആ�് േവഡ്

േ�ാസസിംഗ് പരീ�ക� വ�ഷ�ി� എ� തവണയാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ വ�ഷ�ം �െെല, ഡിസംബ� മാസ�ളി� നടേ�� ൈട�്ൈറ�ിംഗ് പരീ�ക� 2017,

2018 വ�ഷ�ളി� ഏത് മാസ�ളിലാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി പരി� നട�ാ�ത് കാരണം ഉേദ�ാഗാ��ിക� അ�ഭവി�� ����

പരിഹരി��തിന് മതിയായ മാ��നി�േ�ശം �റെ��വി�േമാ;

(ഡി) െക.ജി.�ി.ഇ.  ൈട�്ൈറ�ിംഗ് ആ�് േവഡ് േ�ാസസിംഗ് പരീ�ക�െട സിലബസ് ���ി

നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം ഡയറ��െട വിേദശ യാ�

4870. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല നിലവിെല ഡയറ�ർ

ചാർെജ��തി�േശഷം എ� വിേദശ യാ�കൾ നട�ിയി��്; ഏെതാെ� രാജ��ളിേല�ാണ്

യാ�കൾ നട�ിയി��ത്;  ��ത യാ�ക�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡയറ��െട വിേദശ യാ� െകാ�് സർ�ാരിേനാ ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിേനാ

എെ��ി�ം േന��ൾ ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ആയത് എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയറ��െട ഓേരാ വിേദശ യാ��ം എ� ല�ം �പ െചലവാെയ�് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ

(ഡി) ഡയറ��െട ഓേരാ വിേദശ യാ��െട�ം �ർ റിേ�ാർ�് �ാപന�ിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ;

ആയ� െകാ�� േന��ൾ വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� െക�ിട നിർ�ാണ കരാർ

4871. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� എ� െക�ിട��െട നിർ�ാണ കരാറാണ്

2010  �തൽ  2019  മാർ�് മാസം വെര കാലയളവി�  ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��് എ�

�ാപന�ിന് നൽകിയത്;  ഓേരാ െക�ിട�ിെ��ം േപര്  ,അട�ൽ �ക,  എ�ിെമൻറ്

കാലാവധി എ�ീ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ െക�ിട�ിെ��ം ���ി�് ഗ��ളായി �ക അ�വദി� നൽകിയി�േ�ാ; എ�ിൽ എ�

ശതമാനം പണി കഴി�േ�ാഴാണ് �ക അ�വദി� നൽകിയി��ത്; എ� �കയാണ് അ�െന

നൽ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(സി) ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ െച�് െമഷ�െമ�് എ��തി� േശഷമാേണാ

ഓേരാ ഗ� �ക�ം അ�വദി� നൽ��െത�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ിൽ െച�് െമഷ�െമ�്

നട�ാെത കരാ�കാരന് �ക നൽ��ത് നിയമവി��മേ�;  എ�ിൽ ��ത ഉേദ�ാഗ�െ�

േപരിൽ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��് ഏെ��� നട�ിയ െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി എ�ിെമ�്

കാലവധി��ിൽ എ� െക�ിട�ൾ ഇ�വെര ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ി� ൈകമാറിയി��്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഹാബി�ാ�് െടേ�ാളജി ��് ഏെ��� നട�� െക�ിട��െട നിർ�ാണ �വർ�ന��െട

എ�ിെമ�് കാലാവധി ദീർഘി�ി� െകാ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അത്ഏ� െക�ിട��െട

നി��ാണ�ിനാണ് കാലാവധി ദീർഘി�ി� നൽകിയെത�ം ,കാലാവധി ദീർഘി�ി� ന�ാ��ായ

കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

സാേ�തിക വിദ�ാലയ�ളിൽ (െട�ി�ൽ �ൾ)��ിക�െട �റവ്

4872. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െപാ� വിദ�ാലയ�ളിൽ ��ിക� േച��ത് വർധി�ക�ം എ�ാൽ സാേ�തിക വിദ�ാലയ�ി�

��ിക�  േച��ത് ഗണ�മായി �റ�വ���ം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ��ത

�തിസ�ി പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െട�ി�ൽ �ൾ േമഖലയിൽ 2013-� നട�ിലാ�ിയി�ളള പരി�രണമാണ് ��ത �തിസ�ി�് 

കാരണമായെത�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�് ഈ അ��യന വർഷം സാേ�തിക വിദ�ാലയ�ളിൽ േചർ� ��ിക�െട എ�ം

ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം ഒ� ഡയറ�േറ�ിൻ കീഴിലാ�ിയ സാഹചര��ി�

��ത ��കൾ ഇതിെ� കീഴിലാ�ി മാ��തി�േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

െഷാ��� വി.എച്.എസ് .എസ്. ന് �തിയ െക�ിടം

4873. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

െഷാ��� മ�ല�ിെല െഷാ��� വി.എച്.എസ് .എസ്. ന് �തിയ െക�ിടം നിർ�ി��തിന്

ബ�ജ�ി� �ക വകയി��ക�ം െക�ിടനിർ�ാണ�ിന് െഷാർ�ർ െടക് നി�ൽ ൈഹ�ൾ

േകാ�ൗ�ിെല �ലം അ�വദി��തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി വിളി�േചർ� േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനെമ��ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ,െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

വ��് ��ത �ലം വി�നൽ��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?



സ��കലാശാലക��് ഏകീ�ത അ�ാദമിക കല��

4874. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക��് ഏകീ�ത അ�ാദമിക കല��  സംബ�ി�്

മാനദ��� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരീ� നട�ി�ി�ം ഫല�ഖ�ാപന�ി�ം ഏകീ�ത സമയ�മം നട�ാ�വാ�  നിലവി��

��ി��ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം സ��കലാശാലക�  ഏകീ�ത കല�റിേല�് മാറിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാല ക�ാ��ി� െസമിനാ� േകാം��്

4875. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാല�െട കാര�വ�ം ക�ാ��ി�  െസമിനാ�  േകാം��ിെ� നി��ാണം

���ിയായി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് വ�ഷമാണ് ���ിയാ�ിയെത�ം ഇതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസമിനാ�  േകാം��് ഉപേയാഗ�ദമാ�വാ�  സാധി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

ഇ�ാര��ി� അടിയ�ര തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയിെല േകാ�ക�െട പരീ�ാഫലം

4876. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

േകരള സ��കലാശാലയി� ൈ�വ�് രജിേ�ഷനായി (ആന�� �ീം) ബി.എ. ഇം�ീഷ്, ബി.എ.

ഹി�റി, ബി.എ. േസാേഷ�ാളജി, ബി.േകാം. എ�ീ ബി�ദ േകാ�ക�െട പരീ�ഫലം യഥാസമയം

�സി�ീകരി�ാ�തിനാ� ��ത വിദ�ാ��ിക��് ഈ വ�ഷം തെ� പി.ജി.  േകാ�ക��്

അ�ിഷ�  ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� േ�സ് മാ��്

4877. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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



(എ) േകരള സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് അംഗ�ിെ� സേഹാദര ��ന് േ�സ് മാ��്

ന��വാനായി �മം നട�െവ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷി� ഏെത�ി�ം സമിതി അ��ലമായ ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമിതിയി�  ആേരാപണ വിേധയനായ സി�ഡിേ��് അംഗം പെ���ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െപാ�നിര�ി� ക��ിയ ഉ�ര�ടലാ�ക�

4878. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) എം.ജി സ��കലാശാല�െട ��ാം െസമ��  ബി.എസ്.സി ബേയാെടേ�ാളജി െജന�ിക്

പരീ��െട  39 ഉ�ര�ടലാ�ക� െപാ�നിര�ി� ഉേപ�ി� നിലയി� ക��ിയ കാര�ം

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഉ�ര�ടലാ�കളിൽ മാ��് േരഖെ���ിയി�� കാര�ം സർവകലാശാല പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ജീവന�ാ�െട േപരി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം കാര��ൾ ഇനി�ം ആവ��ി�ാതിരി�വാ�  സ��ാ�  തല�ി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എം.ജി.സ��കലാശാലയി� ഉ�ര കടലാ�ക� കാണാതായ സംഭവം

4879. �ീ.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) എം.ജി.സ��കലാശാലയി�  വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര കടലാ�ക�  കാണാതായ സംഭവം

ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് പരീ��െട ഉ�ര കടലാ�ക�  ആണ് കാണാതായെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�കാരമാണ് ഉ�ര

കടലാ�ക� ന�െ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പരീ�െയ�തിയ വിദ�ാ��ിക��് ഉ�ായ ��ി��് എ�കാരം പരിഹരി��തിനാണ്

സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ?

ക�� സ��കലാശാലയിെല �� ഓഫ് െഹ��് സയ�സസ്

4880. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ക��  സ��കലാശാല�െട െറ�ല�  പഠന വ��ായ ��  ഓഫ് െഹ��് സയ�സസ്

അട���ാ� സ��കലാശാല തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല�െട കീഴി�� ��  ഓഫ് െമഡി��  എഡ�േ�ഷ�,

സമാനമായ േകാ�ക�  നിലനി��വാ�  തീ�മാനി� സാഹചര��ി�  ക��

സ��കലാശാല�െട ��  ഓഫ് െഹ��് സയ�സ് നട�� േകാ�ക�  �ട�വാ�

തീ�മാനി�േമാ?

േകരള സർ�കലാശാലയിെല ക���ർ േ�ാ�ാമർമാെര �ിരെ����തി�� നടപടികൾ

4881. �ീ.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 സർ�കലാശാലയിൽ േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ക���ർ

േ�ാ�ാമർമാ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവർ അവിെട എ� വ�ഷമായി േജാലി െച� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വ�ഷ�ളായി േജാലി െച�വ�� അവെര മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി�ം മ�് േജാലികൾ�്

അേപ�ി�വാ�� �ായപരിധി കഴി�തിനാ�ം ��ത േജാലിയി� �ിരെ���വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േഡാ.എ.പി.െജ.അ��കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാല

4882. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േഡാ. എ.പി.െജ.അ��കലാം സാേ�തിക സ��കലാശാല നട�ിയ െകമി�� എ�ിനീയറിംഗ്

പരീ�യി�  വിദ�ാ��ിക��് ��േ�ാ�വി ഉ�ായതായി പറയെ��� വിഷയ�ി�

�ല�നി��യെ���ി പരാതിക� എെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  �ല�നി��യ�ി��ാ�� ഇ�രം പിഴ�ക�

സ��ാ� േകാേള�കെള തക���തിന് ഇടയാ�െമ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാലടി �ീ.ശ�രാചാര� സ�വകലാശാലയിെല �മവി��മായ നടപടികൾ

4883. �ീ.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) കാലടി �ീ.ശ�രാചാര� സ�വകലാശാല�് ന�കിയ �ളയ ഫ�് ഉപേയാഗി�് യാെതാ�

നടപടി�മ��ം പാലി�ാെത അനാവശ�മായി ഫ�ണി��ക�ം,  ഇല�ിക് ഉപകരണ��ം



വാ�ി���െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സ�വകലാശാലയിെല പല നി��ാണ���ിക�ം അന�മായി നീ�േപായി�ം കരാ�കാ��്

അനധി�തമായി സമയപരിധി നീ�ിെ�ാ��� നടപടിയി�  അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സ�വകാലാശാലാ ൈല�റി�ായി  2011-12  സാ��ിക വ�ഷ�ിൽ നട�ിയ േജണ�

പ�േ��മായി ബ�െ�� അഴിമതിയി� പ��തായി ധനകാര� വ��ിെ� അേന�ഷണ വിഭാഗം

കെ��ിയ ൈല�റിയിെല റഫറ�സ് അസി��ിന്,  െഎ.ടി.  വിഭാഗ�ിെ� �മതല�ം,

സകല പ�േ��ക�െട�ം േമ�േനാ��മതല�ം ന�കിയത് അേന�ഷി�് നടപടിെയ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ�െനതിെര വിജില�സ് അേന�ഷണം നട��േ�ാ ; ഇെ��ി� അേന�ഷണം

നട�ി നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േമാ ?

ശാ� സാേ�തിക മ�സിയം ജീവന�ാ�െട യാ�ാബ�

4884. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ധനകാര� വ��ിെ�  28/1/2012-െല ജി.ഒ.(പി)  74/2012/fin  ന��  ഉ�രവ് �കാരം

സർ�ാർ ജീവന�ാ�െട യാ�ാബ� പരിധി േകരള സം�ാന ശാ�സാേ�തിക

മ�സിയ�ിെല ജീവന�ാർ�ം ബാധകമാേണാ;  ഒ� മാസം കാലയളവിൽ യാ�ാബ� പരിധി

എ�;

(ബി) 2012  �തൽ  2019  മാർ�് വെര ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ ഓേരാ

�ാവശ��ം യാ�ാബ� ഇന�ിൽ എ� �ക ൈക��ി;  അവ�െട േപര്  ,ത�ിക  ,േപായ

�ലം,എ�് ആവശ��ിന് യാ� െച� ഇവ ഇനം തിരി� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര� വ��ിെ� ഉ�രവിൽ പറ�ി�� പരിധി കഴി�് ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെല

ഉേദ�ാഗ��ാർ യാ�ാബ� ൈക��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആ ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് ,ത�ിക,

ഓേരാ �ാവശ��ം യാ�ാബ� ഇന�ിൽ അധികം ൈക��ിയ �ക എ�ിവ എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) യാ� ബ� ഇന�ിൽ അധികമായി ൈക��ിയ �ക ഈ ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�് തിരി�

പിടി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല പരീ�ാ കല��ക�െട ഏകീകരണം

4885. �ീ.േ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��കലാശാലകളിെല പരീ�ാ കല��ക�  ഏകീകരി��� സംബ�ി�

തീ�മാനം ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പരീ�ക�  �ത�സമയ�് നട��തി�ം ആയതിെ� റിസ��ക�  കാലതാമസം �ടാെത



�സി�ീകരി��തി�ം ഓേരാ സ��കലാശാല�ം സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ി� �റ�ം അക�ം വിദ�ാ��ിക��് വിവിധ േകാ�കളി�  േച�വാ��

അവസരം ന�െ��� അവ��് സ��ാ� തല�ി� തെ� പരിഹാരം ഉ�ാ�വാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

വഖഫ് േബാ�ഡ് വഴി നൽ�� ധനസഹായ�ൾ

4886. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വഖഫ് േബാ�ഡ് വഴി ന�കിവ�� സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�ം അവ�്

അേപ�ി��തി�� നടപടി�മ��ം വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം ധനസഹായ��  വിതരണം

െച� കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�വെര�� ധനസഹായ�ളാണ് വിതരണം െച�ി��ത്;

(ഡി) സമയബ�ിതമായി അേപ�ക�  തീ��ക��ി��തി�ം ധനസഹായ��  ഓേരാ�ം

വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.എ�്.�ഹ�ദ് േകായ േ�ാള�ഷി�്

4887. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��ാ�/എ�ഡഡ് �ാപന�ളിേലാ സർ�ാർ ക�ാ�യി� അ� എ�ഡഡ് േകാേള�കളിേലാ

പഠി�� െപ���ിക��് സം�ാന ന�നപ� ക�ീഷ�  സി.എ�്.�ഹ�ദ് േകായ

േ�ാള�ഷി�് എ� േപരി� േ�ാള�ഷി�് ന�കിവ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  2017-2018,2018-2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  ��ത േ�ാള�ഷി�ിന്

അ�വദി�ി�� പ�തിവിഹിതം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബജ�് വിഹിത�ിന് ആ�പാതികമായി ��ത വ�ഷ�ളി�  അേപ�ക�  ഉ�ായി��േവാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ിംഗ് െസ�� േഫാ� ൈമേനാരി�ി ��്

4888. �ീ.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) ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴി� �വ��ി�� േകാ�ിംഗ് െസ�� േഫാ� ൈമേനാരി�ി ��്

എ� �ാപന�ിെ� കീഴി�  അഭ��വിദ�രായ െച���ാെര സ��ാ�  ഉേദ�ാഗ���്

�ാ�രാ�ംവിധ�� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�വ��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  നട�� വിവിധ മ�ര�രീ�ക��് ന�നപ�

വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ികെള പരിശീലി�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര�േമഖലയിെല െതാഴി�ക��� മ�ര�രീ�ക��ം അഭി�ഖ���ം �ടി �വാ�െള

�ാ�രാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പരീ�ാപരിശീലനം ന���തി�� േക��ളി�  ഓേരാ വിഷയ�ി�ം �ാഗ����

പരിശീലകെര നിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മവ��ിെ� കീഴി�� പ�തികൾ

4889. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ന�നപ�േ�മവ��ിെ� കീഴി�  ന��� ആ��ല���ം സഹായ��ം മ�് പ�തിക�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ന�നപ�േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം

ന�നപ����് ന�കിയ സഹായ��ം ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�ം ന�കാ�േ�ശി�� സഹായ��ം

ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകേ�രി പ�ി�രയിെല ന�നപ� പരിശീലന ഉപേക�ം

4890. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തണ�  ചാരി�ബി�  െസാൈസ�ി�െട േകേ�രി പ�ി�രയി�  �വ��ി�� േകരള

ന�നപ�വ��ി� കീഴി�� ന�നപ� പരിശീലന ഉപേക��ി� ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ആധിക�ം

�ലം ആ�യി� ഒ� �ാ�് മതിയാകാെത വ�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ം�ളം,��വാ��,മണ��,വട�ാേ�രി, ���, ��ാല �ട�ിയ മ�ല��െട പരിധിയി�

വ�� ഒ� േക�മാണ് േകേ�രിയി��ത് എ�ത് പരിഗണി�് ��ത ഉപേക�െ� 'െമയി�

െസ��' ആയി ഉയ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ജി.പി.എസ്.സംവിധാനം

4891. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�നി�േ�ശ�കാരം സം�ാനെ� എ� വാഹന�ളി�  ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം

ഏ�െ���ിയി�െ��് ജി�തിരി�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം ഘടി�ി�ാ� വാഹന��  നിര�ിലിറ�ിയാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�� ബ�കളിൽ ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം

4892. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ �� ബ�കളി�ം ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം ഇ�ാ� ബ�കൾ ഉപേയാഗി�� ��

അധി�ത�െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��� �ാസ് ��കളി� സ�കാര� ബ�് സ��ീസ്

4893. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് മാ�ം അവകാശ�� ���  �ാസ് ��കളി�  സ�കാര� ബ�ക�

സ��ീസ് നട��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക�െട ��ത സ��ീസ് നിയ�ി��തിന് ��  സ��ാരിെ� കാല�്

വി�ഞാപനം ഇറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത വി�ാപനം നിലനി��� സാഹചര��ി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്

അ��ലമായി േകാടതി വിധി ഉ�തിനാ�ം എ�കാരമാണ് സ�കാര� ബ�ക� ��ത ��കളി�

സ��ീസ് നട��ത്; വ��മാ�േമാ?

രാ�ികാല സമാ�ര ബസ് സ��ീസ്

4894. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�െട�� രാ�ികാല സമാ�ര ബസ് സ��ീ�ക�െട കാര��ി�  എെ��ാം

നിയ�ണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത�  െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.  ബ�ക�  ഇ�രം ��കളി�  രാ�ികാല�ളി�  സ��ീസ്

നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലാഭകരമായി ഇ�രം സ��ീ�ക�  െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.  �് നട�വാ�� തട���

എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ൈ�വിംഗ് ��ക�െട നിലവാരം



4895. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ� എ� ൈ�വിംഗ് ��ക� �വ��ി���്;

(ബി) ��ത �ാപന��െട നിലവാരം ഉറ�വ���തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� െെന�് െെറേഡ�്

4896. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിയമം ലംഘി�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� അ��സം�ാന ബ�കെള പരിേശാധി�ാ�

ഗതാഗത വ��് ഓ�േറഷ�  െെന�് െെറേഡ�് എ� േപരി�  പരിേശാധനാ സംവിധാനം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പരിേശാധനയി� എ� േക�ക� രജി�� െച�െവ�ം എ�

ബ�കളി�  നി�ം എ� �ക  2019  ജ�വരി �ത�  നാളി�വെരയായി പിഴയിന�ി�

ഇൗടാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ക�� നിയമലംഘന��  നട�� ബ�ക�െട െപ�മി�് റ�ാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ബ�ക��് അ�വദി�ി�ളള േകാ��ാ�് കാേര�ജ് െപ�മി�് ഉപേയാഗി�് എ�

ബ�ക� േ�ജ് കാേര�ജ് ആയി സ�വീസ് നട�ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ബ�് ഓ�േറ��മാ�  െെലസ�സിഡ് ഏജ�് േഫാ�  പ�ിക് �ാ�േ�ാ��് അ�സരി�ളള

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

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹന��െട ൈല�ിെ� തീ�ത പരിേശാധന

4897. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന��െട അമിതമായ ൈല�് �ലം അപകട��  വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ിൽ ഒ� പഠന�ിെ� ആവശ�മിെ��് സ��ാ�

ക���േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ� പഠനം ആവശ�മായിെ��ി� വാഹന�ിെ� �കാശ തീ�ത പരിേശാധി�ാ�

െല�ി മീ�� വാ�� കാര��ി� തീ�മാനെമ��ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െല�ി മീ��  വാ��തി�� നി�േ�ശം നട�ിലാ��തി�� ഫയ�  സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

സം�ാനെ� വാഹന��െട എ�ം



4898. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച�ി�� ആെക വാഹന��െട എ�ം എ�യാണ്;  തരംതിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ� കാലാവധി കഴി� എ� വാഹന�� സം�ാന�് ഓ��െവ�ാണ് േമാേ�ാ�

വാഹനവ��് കണ�ാ��ത്; ഇതി� എ� വാഹന�� നാളി�വെര പിടിെ���ി��്;

(സി) അന�സം�ാന�ളി�  രജി��  െച�േശഷം േകരള�ി�  ഓ�� വാഹന��െട എ�ം

എ�യാണ്;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഉ�െ�െട�� വാഹന

അപകട�ളി� മരണെ��വ�െട എ�ം എ�െയ�ാണ് ഗതാഗത വ��് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഇ) അമിതേവഗം ഉ�െ�െട�� കാരണ�ളാ�  സം�ാന�് ദിനം�തി ശരാശരി എ�േപ�

മരണെ���െവ�ാണ് ഗതാഗത വ��് വിലയി��ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) അമിതേവഗം കാരണം ഈ സ��ാ� കലയളവി��ി� നാളി�വെര എ� േപ�െട ൈലസ�സ്

റ�ാ�ിയി��്;  ഇ�ര�ാ�െട ൈലസ�സ് ആ��ാലം റ�ാ�ാ�  വ��് എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ��ാ�് ക�ാേര�കളിെല ആഡംബര സംവിധാന�ൾ

4899. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �റി�് ബ�ക�  ഉ�െ�െട�� േകാ��ാ�് ക�ാേര�കളി�  എ�.ഇ.ഡി.  ൈല�് �തലായ

ആഡംബര സംവിധാന�ൾ ഒഴിവാ�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാര����ാണ് ൈഹേ�ാടതി നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�ളളത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിധി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത ഉ�രവ് ലംഘി�തിെ� േപരി�  എ�

േപ�െ�തിെര ഇതിനകം നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് ബ�ക�

4900. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് ബ�ക��് നിര�് നി�യി�് അവെയ േ�ജ്

ക�ാേര�കെളേ�ാെലയാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ാ� ക�ീഷെന നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് കന� െവ�വിളി ��ി�േമാ;  നിയമ വി��

സ��ീ�ക��് നിയമ പരിര� ന��� നടപടിയായി ഇത് മാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



േകാ��ാ�് ക�ാേര�ക�െട സമാ�ര സ��ീസ്

4901. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് സ��ീസ് അ�മതി�� വാഹന��  ഉപേയാഗി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് നട�� ��കളി�  സമാ�ര സ��ീ�ക�  നട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�രം സ��ീ�ക�  നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സമാ�ര സ��ീ�ക�  �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വ�മാന�ി�

�റ��ാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആം�ല��ക��് വാടക നി�യി��തിന് നടപടി

4902. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആം�ല��ക��് വാടക നി�യി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ആം�ല��ക�  യാെതാ� നിയ�ണ�മി�ാെത വാടക�െട കാര��ിൽ േരാഗികെള

��ി��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാഹന അപകട��െട വ��നവ്

4903. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി����ല�ം അമിതേവഗത�ം കാരണം സം�ാന�് വാഹന

അപകട�� വ��ി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമലംഘന���് അ�തി വ��വാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മദ�പി�് വാഹനം ഓടി��തിെ��ം അമിതേവഗത�െട�ം േപരി�  ൈലസ�സ് റ�്

െച��േ�ാ;  എ�ി�  2018�  എ� േപ�െട ൈലസ�സ് ഇ�കാരം റ�ാ�ിയി��്

എ�റിയി�ാേമാ?

വാഹനം ഓടി�േ�ാ�ളള െമാൈബ� േഫാ� ഉപേയാഗം

4904. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വാഹനം ഓടി�േ�ാ�  െമാൈബ�  േഫാ�  ഉപേയാഗി��ത് �ല�� അപകട��

വ��ി�വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ഇത് തട��തിന് എ�് വ�വ�യാണ് ഉ�ത്;  ഇത് സംബ�ി� ച��ളിൽ

എെ��ി�ം േഭദഗതി വ���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

അപകട�� �റ��തിന് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

4905. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയപാതയി�  ദിവസ�ം നിരവധി അപകട��  ഉ�ാ��തിെ�

അടി�ാന�ി�  ആയത് �റ��തിന് േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �ിരമായി അപകട��  ഉ�ാ�� �ല��  കെ��ിയതിെ� അടി�ാന�ി�

പി.ഡ�ള�.ഡി.  �ം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ം സം��മായി ആവി��രി� പ�തിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) േകാ��� മ�ല�ിെല േകാ��� േക�ീകരി�് ഒ� െമാൈബ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം

�പീകരി��ത് സംബ�ി�് �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം

എ�റിയി�ാേമാ?

ഓേ�ാമാ�ിക് �ീഡ് എ�േഫാ�്െമ�് ക�ാമറ

4906. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത വ��് സം�ാന�് ആെക എ� ഓേ�ാമാ�ിക് �ീഡ് എ�േഫാ�്െമ�് ക�ാമറക�

�ാപി�ി��്; ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�; ഏത് കാലഘ��ിലാണ് പണം െചലവഴി�ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വാ�ഷിക അ����ണിക��് േവ�ി എ� �ക ഈ സ��ാ� വ� േശഷം െചലവഴി�

എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ ക�ാമറകളി� എ�െയ�ം ഇേ�ാ� �വ��നരഹിതമാണ്;

(ഡി) വാ�ഷിക അ����ണി നട�ാ�തിന് �േത�ക കാരണം എെ��ി�ം ഉേ�ാ; ഇവ അ����ണി

നട�ി �വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േറാഡപകടനിര�് �റ�ാൻ നടപടി

4907. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

�ീമതി �. �തിഭ



�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനെ���ം �േത�കി�് ഇ�ച�വാഹന�� േറാ�ക�െട വാഹകേശഷി�ം

അ�റം �മാതീതമായി വ��ി�വ��ത് അപകടനിര�് വ��ി�ാനിടയാ�� സാഹചര��ി�

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം കാര��മമാ�ി സ�കാര� വാഹന��െട ഉപേയാഗം

പരിമിതെ���ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) വാഹനേമാടി��തിെല ���റ�ം പരിചയ�റ�ം ലഹരി വ���  ഉപേയാഗി�െകാ�്

വാഹനം ഓടി���ം േറാഡപകട��െട �ഖ�കാരണ�ളായതിനാ�  വാഹന പരിേശാധന

ക��ശമാ��തി�ം ൈലസ�സ് േന��തി�� പരീ�ക�  അഴിമതി രഹിതമാ�ി

കാര��മമാ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) േറാഡിെല തിര�് �റ�ാ�  ഉത�� ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�

നടപടിെയ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ജലഗതാഗത�ിന് േവഗതേയറിയ േബാ�ക�  ഉപേയാഗി�് യാ��ാെര ആക�ഷി�വാ�

നടപടിെയ��േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ടാ�ി സ��ീസ് േമഖലയിെല മാ��ം

4908. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ്,  �ളയെ��തി എ�ിവ �ലം ടാ�ി സ��ീസ് േമഖലയി�  ധാരാളം െതാഴി�

ദിന��  ന�െ����ലം ��ത െതാഴിലാളിക��് എെ��ി�ം സമാശ�ാസ പ�തിക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടാ�ി സ��ീസ് േമഖലയിെല മാ���ാ� സാ��ിക ��ി��് �ലം ടാ�്, ഇ��റ�സ് എ�ിവ

അട�വാ� ��ത െതാഴിലാളിക��് സാധി��ി� എ�തിനാ� ��ത �ക തവണകളായി

അട�വാ�� സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക .ടി .ഡി .എഫ്. സി. �െട ലാഭം

T 4909.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നിലവി� എ� �പ െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.യി� നി�ം േലാ� ഇന�ി�

എ��ി��്;

(ബി) എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ഈ ഇന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നി�ം

ഈടാ�ിയി��ത് എ�ം നിലവി� തിരി�ടേ�� �ക എ� എ�ം അറിയി�ാേമാ

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി..�െട ബിസിനസ് മാ�ിനിർ�ിയാ�  െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി ലാഭ�ി�

ആേണാ എ�ം എ�ി� എ� ലാഭ��് എ�ം െവളിെ���ാേമാ?



െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.യി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ�� വാ�

4910. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.യി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാ� എ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ിൽ

എേ�ാ� എ� �പയാെണ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ദീ�ഘകാല വാ�യാ�ം �സ�കാല വാ�യാ�ം എ� �കയാെണ��െത�ം ഈ ര�്

വാ�ക�ം തിരി�ട�ാ�� കാലാവധി എ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ര�് വാ�കളി�ം പലിശയട�ം എ� �പ തിരി�ട�ാ�  ബാ�ി�െ��ം ഇെ��ി�

തിരി�ട� തവണക� സംബ�ി� വിശദാംശ�ം ന�കാേമാ;

(ഡി) ക�േസാ�ഷ�ം വാ�യായി െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി.  യി�  നി�് വാ� എ��ി�േ�ാ എ�ം

എ�ി� എ� �പയാെണ��െത�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി കഴിേ�ാെയ�ം തിരി�ട�ാ� �ക

ബാ�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.യിെല സാ��ിക �തിസ�ി

4911. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ധനസമാഹരണ�ിനായി �പീകരി� െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.  വ�

സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാര�� സാ��ിക �തിസ�ി�െട കാരണം വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �മാ�� സാ��ിക ഇടപാട് െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.�െട സാ��ിക

�തിസ�ി�് ആ�ം ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാ�െയ��് വ�  വ�ാപാരസ��യ��  നിർ�ി��ം അത് �ത�സമയ�് വാടക�്

െകാ��വാ� സാധി�ാെതവ��ം സാ��ിക �തിസ�ി ��മാ�വാ� കാരണമായി�േ�ാ;

(ഡി) ത�ാ��, അ�മാലി, േകാഴിേ�ാട്, തി�വ� എ�ിവിട�ളിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാണിജ�

സ��യ��  ���മാ�ം വാടക�് ന���തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത ഓേരാ

സ��യ�ളി�ം എ� ശതമാനം �ലം വീതം ഒഴി�കിട��െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട വ�മാനം

4912. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 ജ�വരി �തൽ േമയ് വെര�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിമാസ വ�മാന�ിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �തിമാസ ന��ണ�ിെ� വിശദാംശ��



ന��േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിദിന വ�മാനം ഉയ���തിനായി ��തലായി എെ��ാം

സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��് എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ധന�ിതി

4913. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഇേ�ാഴെ� ധന�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ദിവേസന എ� �പ വര��്; എ� �പ െചല��്; വരവിെന അധികരി�� െചലവ് എ�െന

നി��ഹി��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ന�ം നിക�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഇേ�ാ� നട�ാ�ിയ െഷഡ�� പരി�രണം െകാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഉ�ായ േന�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� �ാ�് െനയിം

4914. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �ാ�് െനയിം ക��ാടക േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��്

േകാ��േറഷന് അ�വദി� കി�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാന�ിെനതിെര േകരള േ��് േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷ�  അ�ീ�

സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത അ�ീലി�  �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി എ�� തീ�മാനം

എ�ാണ്;

(സി) േ�ഡ് െനയിം നിയമ�കാരം യഥാസമയം �ാ�് െനയിം രജി�� െച��തിന് േകരള േ��്

േറാഡ് �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷെ� ഉേദ�ാഗ���് വീ� വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന്

ഉ�രവാദി ആരാണ്; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം

4915. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�കളി� ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം തര�ി�� ബ�കളിലാണ് ��ത സംവിധാനം നിലവി��ത്;

വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�� പ�തികൾ

4916. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ ലാഭകരമാ��തിെ� ഭാഗമായി ദീ�ഘ�ര ബ�കളി� ക���മാെര

ഒഴിവാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ദീ�ഘ�ര യാ�കളി� സിംഗി� ഡ��ി കഴി�േ�ാ� ൈ�വ�മാ��് വി�മി�വാ� എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതിനായി വി�മേക��� വാടക�് എ��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��മായി ബ�ക� വാ�� രീതി അവസാനി�ി��തി�ം വാടക�്

ബെ���് ഓടി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഈ നടപടിയി�െട �ിരം ൈ�വ�മാ�െട

എ�ം �റ�വാ�ം വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�ം സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഷാസിക�  വാ�ി േബാഡി നി��ി�് ബ�് നിര�ിലിറ�� പ�തി ഉേപ�ി�വാ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത തീ�മാനം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ� സഹായി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ശബരിമല തീ��ാടന കാലെ� അധിക നിര�്

T 4917.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ശബരിമല തീ��ാടന കാല�് നില�ലിൽ നി�ം പ�യിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ി�

സാധാരണ നിര�ിേന�ാ� അധിക നിര�് ഇൗടാ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അത് എ�് കാരണ�� െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് ബ�ക�

4918. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സം�ാന�് ഓടി�� ഇല�ിക് ബ�ക� ഏത് ക�നിയി� നി�ാണ്

വാടക�െ���ിരി��െത�ം �തിമാസ വാടക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇല�ിക് ബ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  സ��മായി നി��ി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േനാ�  എ.സി.  ഇല�ിക് ബ�ക�  സി�ി സ��ീസിന് ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െച�ിംഗ് ഇ�െ���മാ�െട �മതലക�

4919. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െച�ിംഗ് ഇ�െ���മാ�െട �മതലക�  �ന�നിർ�യി�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് ��പ് ബസ് ��ിയായി ��ി�ി�േ�ാ എ�് ഉറ�് വ���ത്

�ത� ബ�ിെ� െഷഡ�� പരി�രണം വെര അവ�െട �മതലകളി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഒ� െച�ിംഗ് ഇ�െ����് എ� ബ�ക�െട �മതലയാണ് ന�കിയി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഈ സംവിധാനം നിലവി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സ��ീസി� കാര�മായ മാ�ം

െകാ�വരാ� സാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിൽ െ�ാഫഷണ�ക�െട നിയമന��

4920. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് പഠി�ാ�  സ��ാ�  നിേയാഗി�

�ീ.�ശീ�  ഖ��െട ശിപാ�ശ �കാരം മാേനെ��ിേല�് െ�ാഫഷണ�കെള

നിയമി���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ�

ത�ികകളി�  എ� േപെര;  നിയമന�ി�  അവലംബി�ാ�േ�ശി�� രീതി എ�ാണ്;

െതരെ���ി�� മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) നി��ി� ത�ികകളിേല�് അവശ�ം േവ� േയാഗ�ത�ം ���ി പരിചയ�ം മ�് നിബ�നക�ം

സംബ�ി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത നിയമന��

നട��തിന് സ��ാ�  അ�മതി ആവശ�മായി�ിേ�;  ഉെ��ി�  അത് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത അ�മതി പ��ിെ� പക��് േമശ�റ�് വ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  തീ�മാന��ായി�െ��ി�  അത് �കാരം ആ�െ��ി�ം നാളി�വെര നിയമനം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��്; നിയമിതരായവ��് അേപ� �ണി�േ�ാ� േനാ�ിൈഫ

െച�ി�� �കാര�� േയാഗ�ത ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ ത�ിക�ം നി�യി�ി��

േയാഗ�ത�ം നിലവി� ��ത ത�ികയിേല�് നിയമിതരായവ�െട േയാഗ�ത�ം പ�ിക തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നിയമന�ിന് അേപ� �ണി�േ�ാ�  ഏെത�ാം മാധ�മ��  വഴി പരസ�ം ന�കിയി��;

നിയമിതരായവ��് കരാ�  �കാരമാണ് നിയമനെമ�ി�  കരാറിെ� നിബ�നക�

എെ��ാമായി��; ��ത കരാറിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇതിേല�് നിയമന�ിനായി നി�യി�ി�� േയാഗ�തകളി�  രാജ�െ� ഏെതാെ�

സ��കലാശാലകളി�  നി�� എം.ബി.എ.  ബി�ദമാണ് നി��ഷി�ി��ത്;  മാേനെ��ിെ�



തല�േ��� നിയമന�ിന് േവ� േയാഗ�തക�  നി�ബ�മാ�ം ഔേദ�ാഗികമായി

െവരിഫിേ�ഷന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  െവരിഫിേ�ഷ�  നട�ിയത് ഏെതാെ�

മാ���ി�; ഇെ��ി� നി�ബ�മാ�ം ��മ� െവരിഫിേ�ഷന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(എഫ്) ഇ�രം നിയമന���് �താര�ത വ��ാ� പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം നട�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം അറിയി�േമാ?

ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം

4921. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ��തായി െകാ�വ� പരി�ാര��  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�വ�ം ക���ം ഡ��ിമാ�� ൈ�വ� കം ക��� സംവിധാനം എ�ായിട�ം നട�ാ�ിേയാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ാ�ാ�  ബാ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഈ സംവിധാനം നട�ാ�ിയ വാഹന�െള പഴയ രീതിയിേല�്

തിരി�െകാ�േപാകാ�� �മം നട��േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

താ��ാലിക നിയമന കാലം െപ�ഷന് പരിഗണി��

4922. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  താ��ാലിക ജീവന�ാരായി നിയമനം ലഭി�് പി�ീട്

�ിരെ����വ�െട താ��ാലിക േസവന കാലാവധി െപ�ഷന് പരിഗണി�ണെമ�് േകരള

െെഹേ�ാടതി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെനതിെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��ീം േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ;

(സി) താ��ാലിക നിയമന കാലാവധി െപ�ഷന് പരിഗണി�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അട����

സാഹചര�ം ഉ�ാ�െമ�് ��ീം േകാടതിയി� സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� ��ീംേകാടതിയി�� േകസ് ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ ബാധി�� ഡീസ� വില വ��നവ്

4923. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അടി�ടി��ാ�� ഡീസ�  വില വ��നവ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �വ��നെ�

�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ഡീസ�  വില ഉയ�� സാഹചര��ി�  മേ�െത�ി�ം ഇ�ന�പേയാഗി�് ഗതാഗതം

സാധ�മാ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� ഇല�ിക് ബസ് സ�വീ�ക�  ആണ് ഉ�ത്;

ഇവ�െട �വ��നം ലാഭകരമാേണാ;  ദിവേസന എ� �പ ഒ� ഇല�ിക് ബസി�  നി�ം

ശരാശരി ലാഭം ലഭി���്;

(ഡി) ��ത�  ഇല�ിക് ബ�ക�  സ�വീസിന് ഇറ��തി�ം ചാ�ജിങ് േ�ഷ�ക�  ഇട�ിെട

�ാപി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ�ീകരി�ി��ത്

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െവ�ാറ�ട്, പാേലാട് ഡിേ�ാക�

4924. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�

വ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െവ�ാറ�ട്,  പാേലാട് ഡിേ�ാകളി� നിലവി��ായി��

എെത�ി�ം െഷഡ��ക� റ�് െചയതി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത ഡിേ�ാകളി�  �തിയ െഷഡ��ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

മല�റം ഡിേ�ായിെല എ�്.എസ്.ഡി. പ�്

4925. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണഘ��ി�  െപാളി� നീ�ിയ

എ�്.എസ്.ഡി. പ�് �നഃ�ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) ഡിേ�ായി�  പ�ി�ാ�തിനാൽ സ�കാര� ഡീസ�  പ�കെള ആ�യി����ലം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� സാ��ികന��ം സമയന��ം കണ�ിെല��് പ�്

�നഃ�ാപി�വാ� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഡിേ�ാ�െട ആരംഭകാലം �ത�  നിലവി�� എ�്.എസ്.ഡി.  പ�് �നഃ�ാപി�വാ�

എെ��ി�ം സാേ�തിക തട��� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകാതമംഗലം-മാന�വാടി സ��ീസ് �നരാരംഭി�ാ� നടപടി

4926. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം വ�ഷ�േളാളം സ��ീസ്

നട�ിയി��,  ഏെറ യാ��ാ��ായി���ം രാവിെല  6.30ന് േകാതമംഗല�് നി�ം

ആരംഭി�് മാന�വാടിയി� എ�ിേ����മായ േകാതമംഗലം - മാന�വാടി സ��ീസ് ഇേ�ാ�

സ��ീസ് നട��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് േവ�ി േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി�

നി�ം െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെറ യാ��ാ���ം ലാഭകര�മായ ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തി�േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

പ��ർ, ക�ർ ഡിേ�ാകളിൽ നി�ം ബംഗ��വിേല�് ബ�ക�

4927. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��രി�ം ക�രി��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാകളി� നി�ം ബംഗ��വിേല�് ��ത�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� ഓടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

���യം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ാ

4928. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ാ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ�� ���യം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിേ�ാ�െട

�വ��നം ആരംഭി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി ���യം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

സബ് ഡിേ�ാ�് െക�ിടം നി��ി��തിന് 69 ല�ം �പ അ�വദി� ���ി�െട നിജ�ിതി

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�യ�് �ാ�േ�ാ��് ഭവ� നി��ാണം

4929. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വക �ല�് �ാ�േ�ാ��് ഭവ�  നി��ി�ാ��

�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ആവശ�മായ ഭരണ, സാേ�തിക അ�മതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് കരാറിേല�െ��ി�ം പണി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ിൽ തട�ം നീ��തിനായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



െച��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ാ

4930. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  െെ�വ�, ക���  ജീവന�ാ�െട �റവ് സ��ീസിെന

ബാധി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച��� ഡിേ�ായി� എ�ാ സ��ീ�ക�ം �ഗമമായി നട��തി� എ� ജീവന�ാെരയാണ്

ആവശ���െത�ം നിലവി�� ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡിേ�ായി� എ� ബ�കളാണ് ഉ�െത�ം ഇത് വിനിേയാഗി�് എ� സ��ീ�ക� നട��

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െച��രി�  നി�്  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� അ��സം�ാന ബ�കളാണ്

ഓടി�ി��ത്;  നിലവി�  ഏെത�ാം അ��സം�ാന സ��ീ�കളാണ് ഉ�െത�്

വിവരി�ാേമാ?

െച��� ഡിേ�ായിെല േ� സ��ീ�കൾ

4931. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ� സ��ീസ് ബ�ക� നിർ�ി െവ�ി��� �ലം യാ��ാ��� ��ി��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  �ാ�േ�ാ��് ഡിേ�ായി�  എ� േ� ബ�കളാണ് നി��ലാ�ിയിരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െച���-പാ�നാട്-പ�മല ��ിൽ നി��ലാ�ിയ േ� ബസ് സ��ീസ് �നരാംരംഭി��

കാര�ം ആേലാചി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ആ�ിത നിയമന അേപ�

4932. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ിതനിയമന വ�വ�യി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� േജാലി ലഭി��തിനായി വി��ിയ,

ക�ാടി ഹൗസ്, നീലീശ�രം എ� വ��ി അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അധികാരിക� �േഖന

അയ� അേപ�യി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�ിത നിയമന�ി�ം െപ�ഷ�  ലഭ�മാ��തി�ം ഇവ�  സമ��ി�ിരി�� അേപ�

േവഗ�ി� തീ��ാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



തി�വന��രം ജി�യി� േറാഡ് േസ�ി ഫ�് ഉപേയാഗം

4933. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  േറാഡ് േസ�ി

ഫ�ി� നി�് െചലവഴി� �കെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ിെല ക��ലം ജം�ഷനി� �ാഫിക് സി�� െെല�് �ാപി�വാ� േറാഡ്

േസ�ി ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) ക��ലം ജം�ഷനി� �ാഫിക് സി�� െെല�് �ാപി��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

േസഫ് േകരള പ�തി

4934. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസഫ് േകരള പ�തി ആരംഭി�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി എ� �പ പിഴയിന�ി�

ഈടാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� േസഫ് േകരള പ�തി�െട കീഴി� എ� േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഇ�െ���മാ� േസവനം

െച���്; േസാ�ക� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിന് േവ�ി േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�

ഇ�െ���മാ�െട �റ�െ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് �തിയ ത�ികക�

��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േസവന ഫീസിന�ി� ലഭി� �ക

4935. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,2017-18,2018-19 എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി� ഓേരാ�ി�ം നി�ിത ഫീസ്

�ടാെത േസവന ഫീസിന�ി� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് ലഭി� �ക എ�യാണ്;

(ബി) കഴി� പ�് മാസ�ിനിെട എ� ശതമാനം വ��നവാണ് േസവന ഫീസിന�ി� നട�ി�

വ��ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� കാര����ാണ് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് േസവന ഫീസ് ഈടാ��ത്;  ഓേരാ

കാര����ം എ� �പ നിര�ി� എ�് തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േസവനഫീസ് ഈടാ�� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഉപേഭാ�ാ���് േസവനം ലഭി��േ�ാ

എ�് പരിേശാധി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



എ.എം.വി.ഐ., എം.വി.ഐ. ത�ികക�െട ഹയ�േ�ഡ്

4936. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല എ.എം.വി.ഐ., എം.വി.ഐ. എ�ീ ത�ികകളിെല സമയബ�ിത

ഹയ�േ�ഡ്,  �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണേറ�ിെല ഉേദ�ാഗ��  തട�െവ�താ�� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018,  2019  വ�ഷ�ളി�  ഗതാഗത വ��ി�  നി�ം ഹയ�േ�ഡ് സംബ�ി��

അേപ�കളി�  തീ��് ക�ി�െകാ�� നി�േ�ശം ന�കി എ� ക�ക�  �ാ�േ�ാ��്

ക�ീഷണേറ�ിേല�് അയ�ി��്; ��ത ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം ആർ.ടി. ഓഫീസിെല െെ�വിംഗ് െട�ിന് �മി

4937. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസിെ� പരിധിയി� െെ�വിംഗ് െട�് നട��തി�ളള

�ാ�ം െവഹി�ി� െട�ിംഗ് േ�ഷ�ം �ാപി��തി�ളള �മി ഏെ����തിന് വ�വസായ

വ��മായി �ടിയാേലാചന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വ�വസായ വ��ിെ� ഉടമ�തയി�ളള ഇ�െക�-െ� �മിയി�  അേ��ർ പാ��ിന്

ന���തിന് വ��് എ�.ഒ.സി.  ന�കിയി�ം െെകമാ��തി�ളള കാലതാമസം

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക തട��� ഒഴിവാ�ി എ��ം േവഗം �മി ഏെ���� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

നില�� ആ�.ടി ഓഫീസ്

4938. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� ആ�.ടി. ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ിലാേണാ �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� �തിമാസം എ� �പയാണ് വാടകയിന�ി� െചലവഴി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഗതാഗത വ��ിന് കീഴി�� നില�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിേല�് ��ത

ആ�.ടി. ഓഫീസ് മാ��തിന് തട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒഴി� കിട�� നില�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േകാം��ിേല�് ആ�.ടി. ഓഫീസ് മാ�ിയാ�

െപാ�ഖജനാവിന് ന�ം വ��ത് ഒഴിവാ�ാെമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ാര�ം

പരിഗണി�ാേമാ; വ��മാ�േമാ?



�� വാഹന�ളി� പാനിക് ബ��

4939. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വാഹന�ളി�  പാനിക് ബ��  നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േമ�  ഉ�രവ് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�് �ത�  നട�ിലാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ജി�യി�ം എ� ��  വാഹ�ളി�  ഇൗ സംവിധാനം നട�ാേ����് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എ�ാ ജി�യി�ം ഇൗ സംവിധാനം നട�ാ�കവഴി എ� ��ിക��് �� വാഹന�ളി� മാ�മായി

ഇ��് യാ� െച�വാ�� സംവിധാനം ഉ�ാ�ം എ�് വിശദമാ�േമാ?

ഇല�ിക് വാഹന നയം

4940. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് വാഹന നയ�ിെ� ഭാഗമായി ഓേ�ാറി�ക��് െപ�മി�് ന��� കാര��ിൽ

തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട് എ�ീ നഗര�ളി� ഇനി�തൽ ഇല�ിക് ഓേ�ാറി�ക��്

മാ�ം െപ�മി�് ന�കിയാ� മതിെയ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓേ�ാറി�ക� ചാ�ജ് െച��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;

(സി) പരിസരമലിനീകരണം �റ��തിെ� ഭാഗമായി തി�വന��രം നഗര�ിെല എ�ാ ബ�ക�ം

ഇ-ബസ് ആ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ-ബസ് നി��ി�് ന���തിനായി ഏെത�ി�ം വിേദശ ക�നിക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ി-േകാ��റം ��ിെല ജലഗതാഗത േബാ�കൾ

4941. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി-േകാ��റം ജലഗതാഗത ��ി�  നിലവി�  എ� േബാ�കളാണ് നിേത�ന

ഓടിെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ക�െട അ����ണി നട�വാ�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഏ�ി�

ഇത് എവിെട എ�് വിശദമാ�േമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , സി.േജാസ്,

തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ�ജ്,

18-06-2019

�േ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�ി��.


