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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

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

ഗതാഗത വ��് മ�ി

ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി�റക�ം േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിക�

*121.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി. ഉ�ി

,, ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി�റക�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� ൈജവ കാ�ഷിേകാ�����് െമ�െ�� വില ലഭ�മാ��തി�ം അവ

അനായാസം വി�ഴി��തി�� വിപണന സൗകര�ം ഏ�െ����തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� ഉ�ാദി�ി�� ൈജവ ഉ���� വിേദശ രാജ��ളിേല�് കയ�മതി െച��തിന്

നിലവി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി�റക�ം അവലംബി�� ക�ഷക��് ൈജവ സ��ിഫിേ�ഷ� ന�കി

വ��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അദാല�ക�

*122.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�



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

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� അദാല�ക� സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ�

കാര��� പരിഗണി�വാനാണ് ഇ�രം അദാല�ക� സംഘടി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പരീ�യി� പരാജയെ�� വിദ�ാ��ിക��് േമാഡേറഷ�� അേപ� അദാല�ി� ലഭി�ാ�

അ�രം തീ�മാനം എ��വാ�  അദാല�ക��് അധികാരം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�

22.02.2019-ന് എം.ജി.  സ��കലാശാല സംഘടി�ി� അദാല�ി�  േകാതമംഗല��

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� പഠി� ഒ� വിദ�ാ��ിനി�് േതാ� വിഷയ�ി� മാ��്

��ി ന���തി�� തീ�മാനം എ��ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; ഇതി�� ച�ം ഏതാണ്;

(സി) ��ത വിദ�ാ��ിനി�് േമാഡേറഷ�  ന�കണെമ� ഫയ�  അ�ാദമിക് കൗ�സിലിെ�

പരിഗണനയിലിരി�െവ സ��കലാശാല സി�ഡിേ��്  30.04.2019-�  േച��് ബി.  െടക്

പരീ�യി�  ഏെത�ി�ം ഒ� െസമ�റി�  ഏെത�ി�ം ഒ� വിഷയ�ി�  പരാജയെ��

വിദ�ാ��ിക��് നിലവി�  ന�കിയി�� േമാഡേറഷന് �റേമ പരമാവധി അ�് മാ��്

സി�ഡിേ��് േമാഡേറഷനായി അ�വദി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇൗ തീ�മാനം അജ��്

�റ�� വിഷയമായി�ാേണാ സി�ഡിേ��് പരിഗണി�ത്; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) പരാജയെ�� വിദ�ാ��ികെള ഫല�ഖ�ാപന�ിന് േശഷം അധിക േമാഡേറഷ�  അ�വദി�്

വിജയി�ി��തിന് തീ�മാനം എ��വാ�  സ��കലാശാല സി�ഡിേ��ിന് അധികാര�േ�ാ;

�ാ���ിെല ഏത് വ��് �കാരമാണ് ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ��ത്;

(ഇ) ഇത് റ�് െച��തി�ം ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സമ�മായ ഒ� അേന�ഷണം നട�ി

���ാ�െ�തിെര നടപടി െെകെ�ാ��തി�ം തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ബ�കെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

*123.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എം. സ�രാജ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) യാെതാ� മാനദ���ം പാലി�ാെത സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�കെള

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക�െട അമിതേവഗത �ലം നിരവധി അപകട��  ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�

സ�കാര� ബ�കളി� �ീഡ് ഗവ�ണ� നി�ബ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സമയ�മം പാലി�ാെത ഓ���ം ��് ഓടാെത �ി�് ക�് െച���ം വിദ�ാ��ികെള

കയ�ാതിരി���മായ സ�കാര� ബ�കെള കെ���തിന് എെ��ാം പരിേശാധനകളാണ്

നട�ിവ��ത്;

(ഡി) പരിേശാധനകളി� �മേ��ക� കെ��� സ�കാര� ബ�ക�െട ഉടമക�െ�തിെര എെ��ാം



ശ�മായ നിയമനടപടിക� ആണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭാ �േദശ���ായി മാ�� �ാ�ക�

*124.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭാ �േദശ���ായി മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�� പ�തി �കാരം

എ� മാ�� �ാ�ക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗീകരി��ം �സി�ീകരി��മായ മാ���ാ�ക�  ജന���് വീ�ി�വാ�ം അ�

സംബ�ി�് അേന�ഷണ�� നട�വാ�ം എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

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

ത�ാറാ��തിെ� ഭാഗമാ�� സാ�ഹിക-സാ��ിക സ�േ�,  ഗതാഗത പഠന��,

ബ�െ�� മ� വിവര േശഖരണം എ�ിവ ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം നിയ�ി�വാ� നടപടി

*125.�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര,  �ാമ �േദശ�ളിെല ജന��  േനരി�� �ധാന ��മായി െത�വ്

നാ��െട ആ�മണ�� വ��ി�് വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല വ�രി�  െത�വ് നായ േന�റി �ളി�  കയറി നാല് വയ�കാരെന

��തരമായി പരിേ���ി� സംഭവെ��ട��് ജന����ായ ആശ� അക��തിന്

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

(സി) െത�വ് നാ��െട ശല�ം നിയ�ി�വാ�  �ാേയാഗികമായ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല സാ��ിക �തിസ�ി

*126.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്



,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) പല മാസ�ളി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െറേ�ാ�ഡ് കള��  േനടിെയ�്

അവകാശെ��േ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ത�മായി ന��വാ�  സാധി�ാ�തി�ളള

കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 ജ�വരി�് േശഷം ഏെതാെ� മാസ�ളിലാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��്

�ത�മായി ശ�ളം വിതരണം െച�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2019 െസ��ംബ� മാസെ� ശ�ളം ഒേ�ാബ� പ�തിയായി�ം ന��വാ� സാധി�ാ�ത്

�ലം ജീവന�ാ� സമരപരിപാടികളിേല�് നീ�ിയ സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി തരണം െച��തി�ം

ജീവന�ാ��് �ത�മായി ശ�ളം ന���തി�ം എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െെലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ�ം

*127.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

ന��േമാ:

(എ) �മി�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് സ��മായി വീട് എ� സ��ം സാ�ാ��രി��തിനായി ഇൗ

സ��ാ�  �പം ന�കിയ സ��� ഭവന നി��ാണ പ�തിയായ െെലഫ്-െ� ��ാം ഘ�

�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) 'െെലഫ് മിഷ�' ��ാം ഘ��ി� എ� ഭവന സ��യ�� നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്

എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഭവന സ��യ�� നി��ി��തി�� േ�ാജ�് ക�സ���സികെള െതരെ���ി�േ�ാ

എ�ം െട�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട കീഴി�� േറാ�ക�െട അ����ണി

*128.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:



(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട കീഴി�� േറാ�ക�  സ�ാരേയാഗ�മ�ാ� �ിതിവിേശഷം

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട അ����ണി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ�തിെന �ട��് േകരള

ൈഹേ�ാടതി ഇ�ാര��ി� ഇടെപ�് എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��ി�  ഉ��േപാെല തേ�ശഭരണ �ാപന��െട കീഴി�� േറാ�ക�െട

ൈദനംദിന അ����ണി�ായി �േത�ക സംവിധാനം എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  �േത�ക ടീമിെന ഇ�ാര��ിനായി നിേയാഗി�വാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട നിലവിെല �ിതി

*129.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

ന��േമാ:

(എ) ര�് വ�ഷ�ി��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ ന��ി�  നി�ം കരകയ�െമ� വാ�ാനം

പാലി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�് ��് വ�ഷം പി�ി�േ�ാ�, ന��ി�  നി�ം

കരകയ��തിന് പകരം, മാസശ�ളം േപാ�ം ജീവന�ാ��് �ത�മായി ന��വാ� കഴിയാ�

അവ�യി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ�ി നി���െവ�ത് വ�തയാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േനരി�� അതീവ ��തരമായ �ിതിവിേശഷം തരണം െച��തിന്

എ�് തര�ി�� ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

*130.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, സി. െക. ശശീ��

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം കാ�ഷിക േമഖല��ായ ന�ം എ�െയ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�ാപകമായ രീതിയി�  �ഷിനാശം സംഭവി� സാഹചര��ി�  കാ�ഷിക വാ�ക��്

െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എെ��ാം ന�പരിഹാരമാണ് ന�കാ� തീ�മാനി�ി��ത്;



(ഡി) ന��ി�  നി�് കരകയറാ�  ക�ഷക��് കാ�ഷിക വാ�ക�  ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ സാഹചര��ി�  ക�ഷക�െട ഉ������് താ�വില ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

�നിയമ�� ലംഘി�� നി��ാണാ�മതി

*131.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രയിടെമാഴിെക മ�് �മിയി�  നി��ാണാ�മതി ന��� കാര��ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് വ��മായ മാ��േരഖ സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന��ം ��പ് �വിനിേയാഗ നിയ�ണ�ിന് അധികാരെ��

വിവിധ ഏജ�സിക�െട പരിേശാധന ഏ� രീതിയി� നട��തിനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) നി��ാണം കഴി�േ�ാ�  �നിയമ��െട ലംഘനമാേരാപി�് റവന� അധി�ത�

നടപടിെയ���ത് തടയാ�  തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിന് എ� െച�വാ�  കഴി�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �നിയമ��  ലംഘി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  െപ�മി�് ന���ത് തട��തിന്

വ��തല�ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം രാജ�ാ�ര നിലവാര�ിെല�ി��തിന് നടപടി

*132.�ീ.െക. ബാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി��തി�ത�� എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര ബി�ദ

േകാ�ക�  രാജ�ാ�ര നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േകാ�് പരി�രണം സംബ�ി�് വിവിധ സ��കലാശാലക�െട ശി�ശാലക� സംഘടി�ി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഡി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് േക� സ��ാ�  നട�ാ�� വികലമായ പരി�ാര��  ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരെ� എ�കാരെമ�ാം �തി�ലമായി ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് എംേ�ാ�െമ�് എ�ഹാ�െ��് േ�ാ�ാം

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

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

(എ) സം�ാന�് എ�ിനീയറിംഗ് പഠനം വിജയകരമായി ���ീകരി�� വിദ�ാ��ിക�

വ�ാപകമായി െതാഴിലി�ാ� േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അത് പരിഹരി�ാനായി എ�ിനീയറിംഗ് എംേ�ാ�െമ�് എ�ഹാ�െ��് േ�ാ�ാം

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള വിജയ ശതമാന�ം േ�െ��ം ആധാരമാ�ി േ�ഡിംഗ് നട�ാ�

പ�തി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ�ന�് മിഷ� നട�ി വ�� �വ��ന��

*134.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, സി.���

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

(എ) ന�മായിെ�ാ�ിരി�� നാളിേകര �ഷി�െട �ൗഢി തിരി�പിടി��തി�ം ക�ഷകെര ഈ

േമഖലയി�  ഉറ�ി�് നി��ി ��ിര വികസനം സാധ�മാ��തി�മായി ഈ സ��ാ�

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

(ബി) ഇതിനായി േകാ�ന�് മിഷ�  നട�ി വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകര ക�ഷകെര മിക� നാളിേകര സംരംഭകരാ�ി മാ��തിന് േകാ�ന�് മിഷ�

�സ�കാല/ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  വാ�ാ പ�തി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

നാക് അ�ഡിേ�ഷ�

*135.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

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



(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം സ��കലാശാലക��ം സ��ാ�  േകാേള�ക��മാണ് നാക്

അ�ഡിേ�ഷ� ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ സ��ാ�  േകാേള�ക�ം നാക് അ�ഡിേ�ഷ�  േനടാ�  �ാ�മാ�ം വിധം അടി�ാന

സൗകര���ം അ�ാദമിക സൗകര���ം െമ�െ���ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിന് േക�ാവി�ത പ�തിയായ �സ

�േഖന�ം കി�ബി വഴി�ം അ�വദി�� ഫ�് സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  അ�ാദമിക് ഓഡി�് നട�ാ�

പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അദാല�ക�

*136.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

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

(എ) േകരള സാേ�തിക സ��കലാശാലയി�ം മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലയി�ം

സംഘടി�ി�െ�� അദാല�ി�  വ��മ�ി�െട േപ�ണ�  �ാഫ് പെ���ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏത് ച��കാരം എ�ം ആ�െട നി�േ�ശാ�സരണെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത അദാല�കളി�  പരീ�യി�  േതാ� വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ദാനം ന�കി അവെര

വിജയി�ി�വാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള നിയമം സ��കലാശാല

ച��ളിേലാ, �ാ���കളിേലാ ഉേ�ാ;

(സി) എം.ജി.  സ��കലാശാല�െട അദാല�ി�  തീ�മാനി� മാ��് ദാനം അ�ാദമിക്

കൗ�സിലിെ� പരിഗണന�് ൈവസ് ചാ�സല�  അയ�ി��േവാ;  അതി�ളള സാഹചര�ം

എ�ായി��;

(ഡി) അദാല�ി� ഒ� മാ��് ��ി ന��വാനാണ് തീ�മാനം എ��ി��െത�ി� സി�ഡിേ��്

അത് അ�്മാ��് വീതം ബി. െടക്. പരീ�യി� പരാജയെ�� വിദ�ാ��ിക��് വ�ഷം േപാ�ം

പറയാെത ദാനം ന��വാ� തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഇ) ��ത വിഷയം അജ��് �റ�ളള വിഷയമായി സി�ഡിേ��് പരിഗണി�ത് എ�െകാ�ാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) റിസ��് �ഖ�ാപി�േശഷം പാ�് േബാ�ഡിെ� ശിപാ�ശയി�ാെത അ�് മാ��് വീതം ദാനം

െച�വാ�  സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ത് ഏത് നിയമ�കാരമാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വാ�ഷിക പ�തി



*137.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.വി. അ�വ�

�ീമതി �. �തിഭ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല  2020-21െല വാ�ഷിക പ�തി

സമ��ി��തി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തിക�  ത�ാറാ��� സംബ�ി�് �തിയ മാ��നി�േ�ശ��

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയ�ി� ജീവേനാപാധിക� ന�െ��വ�െട െതാഴി� ഉറ�ാ��തി�ം അവ�െട വ�മാനം

വ��ി�ി��തി��ളള േ�ാജ�ക�  വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��നം സം�ാന�ിെ� വികസന�ി� നി��ായക

�ാനം വഹി��തിനാ�  പ�തി �േരാഗതി വിലയി��ാ�  ജി�ാതല േയാഗ��

സംഘടി�ി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) നിലവി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നാളി�വെര എ� ശതമാനം �ക

വിനിേയാഗി�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ�� സം�ാന േ�ജ് കാേര�ജ് സ�വീസ്

*138.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഏെത�ാം സം�ാന�ളിേല�ാണ് അ�� സം�ാന േ�ജ് കാേര�ജ്

സ�വീസ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െബംഗ��, െചൈ� �ട�ിയ �ധാന നഗര�ളിേല�് ��ത� സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അ��  സം�ാന സ��ീസ് സംബ�ി�് തമിഴ് നാ�മായി �തിയ ഗതാഗതകരാ�

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെല �ധാന വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ര�ാമി� പ�തി

*139.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി. ഉ�ി



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

(എ) സം�ാന�് ��  ബ�കെള ത�മയം നിരീ�ി��തി�ം യാ� �ര�ിതമാ��തി�ം

�� ബ�കളി� ജി.പി.എസ്. സംവിധാനം ഘടി�ി�� �ര�ാമി� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ര�ാമി� പ�തി�ായി നട�് സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വകയി��ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��  ബ�ക�െട ഫി�്നസ് പരിേശാധന കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��  വാഹന��  ഓടി�� ൈ�വ�മാ��് ആവശ�മായ േബാധവ��രണ �ാ�ക�

സംഘടി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

*140.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ വിള ഇ��റ�സ് പ�തി സംബ�ി� വിശദവിവര��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിളകളാണ് വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�് കീഴി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  അംഗമാ��തി�� നിബ�നക�ം �ീമിയം സംബ�ി��

വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളക���ാ�� ��� നാശന��ിനാേണാ ന�പരിഹാരം ന��െത�്

വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� ക�സ���സി കരാ�

*141.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി� ഭവനരഹിത��് �ളാ�് സ��യ�� നി��ി�്

ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ക�സ���സി കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ��ാണ് കരാ�

ന�കിയെത�ം ��ത ക�നിെയ എ�കാരമാണ് െതരെ���െത�ം വ��മാ�േമാ;

ക�സ���ിെ� ഇ�ാര��ി�ളള �മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ക�സ���ിന് എ�് �കയാണ് ക�സ���സി ഫീസ് ഇന�ി� ന�േക�ത്;

(ഡി) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�ം എ�ിനിയറിംഗ്

വിഭാഗ�ളളേ�ാ� അവ��് �മതല ന�കാെത സ�കാര� ക�നി�് ക�സ���സി ന�കിയത്

ഏത് സാഹചര��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഭവനരഹിത��് വീട് വ�വാ�  നാല് ല�ം �പ മാ�ം അ�വദി�േ�ാ�  ക�സ���സി

കരാ�  �കാരം േകാടിക�  �ട��ത് ന�ായീകരി�ാ��താേണാ;  ഈ തീ�മാനം പി�വലി�്

സ��ാ� സംവിധാനം ഇതിനായി വിനിേയാഗി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘന�ൾ�� പിഴ

*142.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  വ��ിയ േഭദഗതി �കാരം ഗതാഗത നിയമ ലംഘന���് ഉയ�� പിഴ

ഏ�െ���ിയത് �റ��തിന് സം�ാനം തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ലംഘന���ാണ് അ�കാരം പിഴ �റ�ാ� തീ�മാനി�ി�ളളെത�്അറിയി�ാേമാ;

വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് നടപടി

*143.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� സമാനതകളി�ാ� േന��� ൈകവരി��തിന് ഉപ��മാ��

തര�ി� ഈ സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ��ാപക�ാമം �ലം വീ����ിയി�� സ��ാ� േകാേള�കളി�ം േപാളിെട�ി�കളി�ം �തിയ

ത�ികക�  ��ി�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് �ണേമ� ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയാന�ര േകരള�ിെ� സാ��ികതള���ിടയി�ം �തിയ േകാേള�ക�ം േകാ�ക�ം

അ�വദി�ത് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖല�് സ��ാ�  ന��� ��ഗണന�് ഉ�മ

നിദ�ശനമാേണാ; വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമലംഘന��െട േപരി�� പിഴ



*144.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന നിയമലംഘന��െട മറവി� ജന�െള െകാ�യടി�� രീതിയി�ളള േക�

നിയമേഭദഗതി ���േതാതി� സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക� നിയമം െസ��ംബ� 1 �ത� നട�ിലാ�െമ�് കാണി�് ഓഗ�് 31ന് തെ� സം�ാന

സ��ാ� വി�ാപനം ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ബംഗാ� ഉ�െ�െട�� പല സം�ാന��ം േക� നിയമം ത��ാലം നട�ിലാേ�� എ�്

തീ�മാനി�േ�ാ�  േകരളം ഇ�ാര��ി�  അമിത ആേവശം കാണി�െവ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് നട�ാ�ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ േക� നിയമേഭദഗതി നട�ിലാ�ിയ െസ��ബ�  1  �ത�  15  വെര സം�ാന�്

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമലംഘന��െട േപരി� �ടിയ നിര�ി�� പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) സം�ാനെ� െപാ�ിെ�ാളി� േറാ�കളി�  ഉ�ാ�� അപകടം �ലം ജീവ�

െപാലി��വ�െട എ�ം നാ��നാ�  വ��ി�വ�േ�ാ�  ഗതാഗത നിയമലംഘന�ിെ�

േപരി�  വ�  �ക ഈടാ�വാ�� േക� നി�േ�ശം നീതികരി�ാ�� ഒ�ാേണാ;  ഇെ��ി�

ഇ�ാര��ി� എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േസഫ് േകരള പ�തി

*145.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ബാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��  �റ�ക എ� ല��േ�ാെട�� േസഫ് േകരള പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ിനായി ഇ�പ�ിനാ�മണി��ം �വ��ി��

��ാ�ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േറാഡപകട�� �റ��തിന് ജി�ാ േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സി� നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ിന് �തന പ�തിക�

*146.�ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി



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

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം

െെവവി��വ��രണ�ി�മായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി�  വനിതക��ായി �തന െതാഴി�  സംരംഭ��  ആരംഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �ന�നി��ാണ�ിന് ക��് പകരാ� ��ംബ�ീ �വ��കെര ഉ�െ���ി

െതാഴി� േസന �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

*147.�ീ.െക. രാജ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) േകരളീയ�െട �ഖ� ഭ�ണമായ അരി�െട ഉ�ാദന�ി�  സം�ാന�ിെ� പ�ം ആയത്

വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം കരെന� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക�

ഫല�ദമാേയാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് ക�ഷക��് ന�� േ�ാ�സാഹന��  സംബ�ി�

വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) െന��ഷി�െട വി�തി വ�ാപി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആയതിെ� ഫല�ാ�ി�ം

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഉ�ര�ടലാ�ക� കെ��ിയ സംഭവ�ിെല അേന�ഷണം

*148.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ��േക�് �തി ശിവര �ി�ിെ� വീ�ി�  നി�ം

േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട ഉ�ര�ടലാ�ക�  കെ��ിയ സംഭവ�ി�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

വ��ം �ണിേവ�ി�ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;



(ബി) �� േക�ി� �തികളായവ�െട ബി�ദ മാ��ക� പരിേശാധി�് �ണിേവ�ി�ി�െട വിശ�ാസ�ത

വീെ���ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ��റി��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*149.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ��റി�െട ആവശ��ിനായി അയ� സം�ാന�ളി� നി�് കീടനാശിനിക�ം

രാസവള��ം ഉപേയാഗി�് ഉ�ാദി�ി�� പ��റിെയ ആ�യിേ��ിവ�� സാഹചര��ി�

പ��റി��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം എ�ിേ��� വിഷലി�മായ പ��റിക�  ഒഴിവാ�ി ഓേരാ

വീ�ി�ം െെജവ പ��റിക�  ഉ�ാദി�ി�വാ�  േവ� േബാധവ��രണ�ം അതിനാവശ�മായ

ഉ�ാദേനാപാധിക�ം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(സി) വീ�വള�ിെല�ം മ��ാവിെല�ം �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ക�ഷക��് വി�ക�,

പ��റിൈ�ക�, േ�ാബാ�ക�  �ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �ന��ാരണം

*150.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ബി.സത��

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �ന��ാരണ�ിനായി

സ�ീകരി� �ധാന പ�തിക� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ�മാനം വ��ി�ി�ം െചല����ി�ം സാ��ിക �തിസ�ിയി�  നി�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ കര കയ��തിന് െെകെ�ാ� കാര��മമായ നടപടിക�െട

ഫലമായി മാസവ�മാന�ി� ഉ�ായി�� വ��നവ് എ�കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട �ന�മീകരണം വ�മാന വ��ന�് എ�േ�ാളം

സഹായകരമായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ന�മീകരണം സംബ�ി�് ഉ�ായി�� പരാതിക�  പരിഹരി�് സ��ീ�ക�  ��ത�

കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , എസ് വി ഉ�ി��� നായ�,

തി�വന��രം, െസ��റി,

23-10-2019

�േ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)].


