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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�ി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ന��� വിദ�ാ��ി ക�സഷ�

*271.�ീ.സി.മ��ി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�ിരി�� ക�സഷ�ക�  �ലം

േകാ��േറഷൻ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ി�ം മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ യാ�ായിളവ് പരിമിതെ���ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട കൺസഷൻ താ��ാലികമായി നി��ിവ�ി�േ�ാ;  വിദ�ാ��ികെള

േദാഷകരമായി ബാധി�� ഈ ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണം

*272.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി. ഉ�ി

,, സി. െക. ശശീ��

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

(എ) സം�ാന സ�ദ് വ�വ��െട നെ��ായ കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിന്

�ഖ�ാപി�ി�� ആയിര�ി ഇ��� േകാടി �പ�െട സമ� പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ശ�മായ ഇടെപടലിെന �ട��് കാ�ഷിക കട�ിെ� െമാറേ�ാറിയം തീയതി



നീ�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;  �ളയം കടെ�ണിയിലാ�ിയ ക�ഷക�െട സംര�ണ�ിന്

�േത�ക കാ�ഷിക കടാശ�ാസ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക രംഗെ� ഉ�ാദനം,  സംഭരണം,  വിതരണം �ട�ിയ �വ��ന���ായി

ശാ�,സാേ�തിക ശാ� േന���  ഉപേയാഗെ���ി ആ�നീകരണം വഴി �ഷി

ആദായകരമാ�ി�ീ���തിന് പരിപാടി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��ി വയനാട് ജി�ക��് �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത നിയമലംഘന���� പിഴ

*273.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി �കാരം അമിതഭാര�ിന് എ� �കയാണ് പിഴയായി

ഇൗടാ��ത്;  അധികമായി വ�� ഓേരാ ട�ി�ം ��ത�  പിഴ ഇൗടാ�വാൻ

നി�േ�ശ��ായി�േ�ാ;

(ബി) അമിതഭാരം കയ�� വാഹന���ളള പിഴ �ക സം�ാനം �റ�ി�േ�ാ; എ� അധിക േലാഡ്

കയ�ിയാ�ം ഒ� പിഴ �ക മാ�ം ഇൗടാ�ിയാ� മതിെയ�് േഭദഗതി വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

പിഴയി�  �റവ് വ��ിയത് ക�ാറി മാഫിയക�  അട��ളള നിയമലംഘക��്

അ��ലമാ�െമ�തിനാ� ഇ�ാര�ം �ന:പരിേശാധി�േമാ?

മഴ�ഴി നി�ബ�മാ�ി െക�ിട നി��ാണ ച��ളി� േഭദഗതി

*274.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ അ�മതി�് മഴ�ഴി നി�ബ�മാ�� വ�വ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) വീ�ക�െട ���ം േകാ�ൗ�് ���മാ�ം െെട�സ് ഇ��തിനാ� െവളളം വീടിെ� പരിസര�്

താഴാെത ���മായി ഒലി� േപാ�� അവ� വ��ി� വ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം െചറിയ മഴ െപ�ാ� േപാ�ം ഇടവഴിക�ം േറാ�ക�ം െവളള�ിലാ�� അവ��േ�ാ;

(ഡി) െവളളെ�ാ���  ആവ��ി�� സാഹചര��ി�  എ�ാ�രം െക�ിട നി��ാണ�ളി�ം

മഴ�ഴി നി�ബ�മാ�ി െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ാ�  ത�ാറാ�േമാ:

വിശദമാ�േമാ?



മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല ഫയ� അദാല�്

*275.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) 2019  െഫ�വരി  22-� തീയതി മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല നട�ിയ ഫയ�

അദാല�ി�  േകാതമംഗലെ� ഒ� സ�ാ�യ േകാേളജിെല ബി-െടക് വിദ�ാ��ിനി ആറാം

െസമ��  പരീ�യി�  എ�.എസ്.എസിെ� േ�സ് മാ��് അ�വദി�ണെമ�് േരഖാ�ലം

ആവശ�െ��ി��േവാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനരെ� ഈ വിദ�ാ��ിനി�് എ�.എസ്.എസ്.  േ�സ് മാ��് ന�കിയതിനാ�  വീ�ം

അ�വദി�വാ� ച�മി�ാെയ� കാരണ�ാ� ൈവസ് ചാ�സല� ��ത വിദ�ാ��ിനി�െട

അേപ� ത�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ അദാല�ി� വ�് ��ത വിദ�ാ��ിനി�് ഒ� മാ��് ��ി ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനം നിയമവി��മായതിനാ� സ��കലാശാല അ�ാഡ മിക് കൗ�സിലി� ഈ

��ം സമ��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� ��ാം ഘ�ം

*276.�ീ.െക. ദാസ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരി�ാ� േകരളം ��ി�ാനായി ഈ സ��ാ�  ആവി�രി� നട�ാ�� ൈലഫ്

മിഷ� ഒ�ം ര�ം ഘ�ം ���ിയായി�േ�ാ; എ� വീ�ക� നി��ി�;

(ബി) �മി�ം വീ�മി�ാ�വ��് വീട് വ�് ന��� ��ാം ഘ��ിന് ആവശ��ി�ളള �മി

കെ��ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; എ� ഇട�ളി� �മി ലഭ�മായി��്;

(സി) ൈലഫ് മിഷ�  േക�സ��ാ�  പ�തിയാെണ�് ചില ത�പരക�ിക�  നട�� �ചരണം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പി.എം.എ.ൈവ(�ാമീ�), പി.എം.എ.ൈവ (നഗരം) പ�തികളി� േക�സ��ാ� ഓേരാ വീടി�ം

എ� �കയാണ് ന���െത�് അറിയി�ാേമാ?



കാലാവ�ാ വ�തിയാനം േനരി�വാ� തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ക��പ�തിക�

*277.�ീ.പി. ഉ�ി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല��ാ�� െവ�വിളികെള ഏെ����തിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള സ�മാ��തിന് എെ��ാം ക��പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ�് ഓേരാ �േദശ�ളി�ം ഉ�ാ�� ���� ഏ��ം ��ത�

അറി��ത് അതത് �േദശെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളായതിനാ�  അവെയ

ഫല�ദമായി േനരി��തി�ം അടിയ�ര ര�ാ�വ��ന��  നട��തി�ം ആവശ�മായ

എെ��ാം പരിശീലന പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തിേ�ാഭം �ല��ാ�� അടിയ�ര സാഹചര��ളി� മ�് വ��ക� ത�ി�� ഏേകാപനം

കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��ത്;

(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം േലാ��  ആ��  �ാ�  ഓ�  ൈ�മ�് േച�് എ� �ാേദശിക

ക��പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

*278.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) പ��റി ഉ�പാദന�ി� എ�ാവെര�ം പ�ാളിയാ�ക എ� ല��േ�ാെട�� ഓണ�ിന്

ഒ� �റം പ��റി എ� പ�തി�െട അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തിയി�െട വീ��മാ�, വിദ�ാ��ിക�, റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക�, സഹകരണ

�ാപന��  എ�ിവർ �േഖന നട�ാ�� പ��റി വി�് വിതരണം ഉേ�ശ� ല����

സാ�കരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തി നിലവി� വ�േശഷം സം�ാന�് പ��റി �ഷി�െട വ�ാ�ി�ം �ണനിലവാര�ം

വ��ി�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല ബി-െടക് പരീ�യിെല േമാഡേറഷ�



*279.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല ബി-െടക് പരീ�യി�  ഒ� െസമ�റി�  ഒ� വിഷയ�ിന്

േതാ� ��ിക��് അ�് മാ��് േമാഡേറഷനായി ന���തിന് സി�ഡിേ��് എ��

തീ�മാനം റ�് െച�വാ� സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി��

കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട ൈ�വ�് െസ��റി പെ��� അദാല�ി�  വ�് േതാ�

വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ��ി ന��വാ�  എ�� തീ�മാനെ� �ട��ാണ് സി�ഡിേ��ം

േമാഡേറഷൻ നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ�ാഡമിക് കൗ�സിലിെ� അധികാര പരിധിയി�  വ�� കാര��ളിൽ അദാല�ി�ം

സി�ഡിേ��ി�ം തീ�മാന��  എ��വാ��ായ സാഹചര�ം എ�കാരമാണ് ഉ�ായെത�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അനധി�തമായി മാ��് ദാനമായി ലഭി� ഏെത�ി�ം ��ിക��് ഡി�ി സ��ിഫി��്

ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത ഡി�ി ക�ാ�സ� െച��തിേനാ പി�വലി��തിേനാ ചാ�സല�െട

അ�മതി ആവശ�മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) പരീ�ാ സ�ദായെ� േനാ���ിയാ�ക�ം അതിെ� വിശ�ാസ�തെയ�െ� തക��ക�ം

െച�� ഇ�രം കാര��ളി�  ഉ�തതല ഇടെപട�ക�  ഉ�ായി�േ�ാ എ� കാര�ം

പരിേശാധി��തിന് �ഡീഷ��  അേന�ഷണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ� നിേഷധി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നടപടി

*280.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അംഗീ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�

നിേഷധി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട നടപടി�് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അംഗീ�ത സി.ബി.എസ്.ഇ.  ��കളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ഇനി�ം

ക�സഷ� ന�കിയി�ി� എ� ���ിന് എ�് പരിഹാരമാണ് നി�േ�ശി�ി��ത്;

(സി) അധ�യനവ�ഷം �ട�ി അ� മാസം കഴി�ി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� മാ�ം ഓ��

�േദശ�ളിെല വിദ�ാ��ിക�െട ക�സഷ� ���ിന് പരിഹാരം ഉ�ാകാ�തിെ� കാരണം



വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാ ��ം പരിഹരി��തിന് ഈ സ��ാ�  എ�് നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

*281.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവയ�  ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ�  ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �വ��ി��െത�ം

ആയതിെ� ഫല�ാ�ി�ം സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഓ�േറഷ� പര�റാം എ� േപരി� ഒ� പ�തി െവയ� ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ� നട��േ�ാ;

��ത പ�തി സംബ�ി� വിവര�� അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകാ��േറഷെ� േന�ത��ി� കീടനശീകരണ �വ��ന�� നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന േഭദഗതി നിയമം

*282.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ�  വാഹന േഭദഗതി നിയമ�കാരം ഗതാഗത നിയമ ലംഘന���്

��ിരഹിതമായി വ��ി�ി� പിഴ�ക �റ� വ���തിന് സം�ാന�ിന് അ�മതി

ലഭി�തിെ�യടി�ാന�ി� ഇത് �റ�ി�േ�ാ;

(ബി) �തിയ േഭദഗതി നിയമം െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനെ� �തി�ലമായി ബാധി�ാനിട��തിനാ�

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െപാ� േമഖലയി��െ� നിലനി���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ാ� സാധ�മാ�േമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� സ�കാര�വ��രണ�ിനിടയാ�� വ�വ�ക�  പി�വലി�ാ�

േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ഡി) ൈ�വിംഗ് ��കെള�ം െച�കിട വ��്േഷാ�കെള�ം േഭദഗതി നിയമം എ�െന

ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയിരി��ത്;  െതാഴിലാളി േ�ാഹകരമായ േഭദഗതിക�

പി�വലി�ാ� ആവശ�െ��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;



(ഇ) �തി�ല സാഹചര��ി�ം സം�ാനെ� െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനെ� സംര�ി�ാ�

സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� �ണേമ� ഉറ�ാ�ാ�� �വ��ന��

*283.�ീ.വി. േജായി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �ണേമ��ം

�ാപ�ത�ം ഉറ�ാ�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� സ��ാ�  േകാേള�ക��്  'നാക്  '  അെ�ഡിേ�ഷ�  ലഭ�മായി;  സം�ാന�്

�േത�കമായി അെ�ഡിേ�ഷ� ന���തിന് 'സാക്' �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) സ��കലാശാലകളിെല�ം സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപക

അ��ാപേകതര ഒഴി�ക� നിക�ാ� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി സ��ാ�  എ�ഡഡ് േമഖലയി�  എവിെടെയ�ാമാണ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�ക� അ�വദി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി

*284.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ� എേ��് േമഖലയി� നിലനി��� ആശാസ�മ�ാ� നടപടിക� അവസാനി�ി��തി�ം

അനധി�ത ഇടപാ�ക�ം നി��ാണ ���ിക�ം തട��തി�ം സം�ാന�് റിയ� എേ��്

െറ�േല�റി അേതാറി�ി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേതാറി�ി�െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ ച���ം നിയമ��ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �വ��നം

*285.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിക�െട �വ��ന�ം �േരാഗതി�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണെ�ലവി� ഉ�ായിരി�� ഗണ�മായ വ��നവ് കാരണം പ�തി�് അ�വദി�ിരി��

ധനസഹായം വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �മിയി�ാ�വ��് �മി കെ��� രീതി�് പകരമായി സ��ാ�  �റേ�ാ�് കെ��ി

�ണേഭാ�ാ���് ന��� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) �ണേഭാ� ലി�ി�  അന�ഹ�  കട����ത് തട�വാ�  എ�് ��ക�തലാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� എ�ാമിേനഷ� മാേനജിംഗ് ക�ി�ി

*286.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, 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) സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� പരീ�ാ നട�ി�ിനായി ആ� േപരട�� മാേനജിംഗ് ക�ി�ി

�പീകരി�വാ� വ��് മ�ി ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി�് േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��തി�� �മതല�ം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇത്

പരീ�ാേചാദ�േപ�റിെ� രഹസ� സ�ഭാവം ന�െ���വാ� ഇടയാ�െമ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പരീ�ാ ക�േ�ാള�െട േന�ത��ി�� എ�ാമിേനഷ�  മാേന�െമ�് സി�ം എ�

സംവിധാന�ിന് പകരം �തിയ ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�തിെ� �േത�ക സാഹചര�ം

എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ക�ി�ി �കാരം േചാദ�േപ��  ത�ാറാ��തിന് ഡീനിന് �മതല�േ�ാ;  സാേ�തിക

സ��കലാശാല നിയമ�കാരം ഡീനിന് അ�കാര�� ഒ� �മതല ന���തിന് സാധി�േമാ;

(ഇ) എ�ാമിേനഷ�  മാേനജിംഗ് ക�ി�ി �പീകരി�� കാര�ം സ��കലാശാല�െട സി�ഡിേ��്

ച�� െച�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏ� തീയതിയി� �ടിയ േയാഗ�ിലാണ് ��ത വിഷയം ച��

െച�െത�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തിന് നടപടി

*287.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േദശീയ-സം�ാന പാതകളി�  അപകട��  �റ��തി�ം േറാ�കളിെല �ര�

വ��ി�ി��തി�മായി സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട ഗതാഗത നിയമലംഘകെര ���വാ�ം അ�വഴി അപകട��

�റ�വാ�ം പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) േദശീയ-സം�ാന പാതകളി�  ��ത�  അപകട��  ഉ�ാ�� �ല�ളി�  നിരീ�ണ

ക�ാമറക�  �ാപി�് അപകട��  �റ��തിന് റഡാ�  സ�ൈവല�സ് സംവിധാനം

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡപകട��  �റ�് േറാഡ് �ര� വ��ി�ി��തിന് േറാഡ് �ര�ാ േഡ�ാ െസ��

ഏെതാെ� തര�ി� സഹായകരമാ�െമ�് അറിയി�േമാ?

വിരമി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ��് ജ�ി േനാ�ീസ്

*288.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

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

(എ) ശ�ള�ി�  നി�ം വാ�ാ �ക പിടി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അത് ധനകാര�

�ാപന�ളി�  അട��തി�  വീ� വ��ിയ��ലം വിരമി� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�

ആ��ല���  ലഭി�ാ��ം ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�ം ജ�ി േനാ�ീസ് വ�വാ��ളള

സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  അതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടി എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി�� വാ�ാ �ക �ത�മായി ധനകാര� �ാപന�ളി�

അട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷി�മി തരിശി�� �വണത

*289.�ീ.പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) �ഷി�മി തരിശി�� �വണത തടയാൻ ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടികെളെ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�രം �മി�െട വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) അതി�  എ�േ�ാളം �ഷിേയാഗ�മാ�ാൻ കഴി�ി�െ��ം അതിനായി എെ�ാെ�

മാ���ളാണ് സ�ീകരി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?



േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി

*290.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ��

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി േലബ� ബജ�് അ�സരി�ാേണാ �േരാഗമി��ത്;  ഇൗ

സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയതിന് േശഷം ��ി�ാ�  സാധി� െതാഴി�  ദിന��െട�ം

പ�തി �വ��ന���ായി വിനിേയാഗി� ആെക �ക�െട�ം കണ�് ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഹരിതേകരള മിഷ�മായി േയാജി�െകാ�� പ�തി �കാരം മ�്-ജലസംര�ണ

�വ��ന�ിന് �ാധാന�ം ന�കി വ��േ�ാ; ഉപജീവനമാ�ഗം െമ�െ���� ���ിക�

ഏെ���ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തിയി� െതാഴിലാളിക��് �ലി നി�യി��തി�� മാനദ�ം അറിയി�ാേമാ; ഇൗ വ�ഷം

�ലി ���ി നി�യി�ി�േ�ാ; നിലവിെല �ലി എ� �പയാണ്;

(ഡി) െതാഴിലാളിക��് �ലി വ��ി�ി� ന�കണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കാര��മതാ വ��നവ്

*291.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�� സമയം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിമാസം ��ി ��ത്

േകാടിേയാളം �പ വ�മാന വിട��ായി��ത് പതിന�് േകാടിേയാളം �പയായി �റ�ാ�

സാധ�മായതിന് നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  നയം െകാ�ം െസസ് വ��ി�ി��െകാ�ം ഡീസ�  വില വ��ി��ത്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിമാസം എ� അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ��ി���് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി�  ഇ�ന െചലവ് �റ ��ം അ�രീ� മലിനീകരണം ഇ�ാ��മായ

ഇല�ിക് ബ�ക�ം സി.എ�.ജി. ബ�ക�ം ��തായി വാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട സഹകരണേ�ാെട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കാര��മത വ��നവിന്

നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?



നീര അ�ാരാ� നിലവാര�ി� വിപണിയിലിറ�വാ� നടപടി

*292.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര ഉ�ാദന�ിെ��ം വിതരണ�ിെ��ം �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല ക�നിക� പല േപ�കളി� ഇറ�� നീര െപാ� �ാ�ഡി� അ�ാരാ� നിലവാര�ി�

വിപണിയിലിറ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നീര െച��തിന് ഏകീ�ത സാേ�തികവിദ� വികസി�ി�േമാ;  നീര�െട �ണേമ�

പരിേശാധി�വാ�ം െപാ�മാനദ�ം ത�ാറാ��തി�ം ക�ി�ിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

��ത ക�ി�ി സ��ാരിന് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മാലിന� സം�രണ �വ��ന��

*293.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.ശർ�

,, െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  മിക� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ന��� ഡി.ഡി.�.

സശാ�ീകരൺ �ര�ാരം തി�വന��രം ജി�ാ പ�ായ�ി�ം െന�മ�ാട് േ�ാ�്

പ�ായ�ി�ം ലഭി�ക�ം മിക� മാലിന� സം�രണ�ി�� അ�ാരാ� �ര�ാരം

തി�വന��രം നഗരസഭ�ം ലഭി�� തര�ി�  സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�� േനടിയ മികവ് ��ത� ശാ�ീകരി�ാ� ജലസംര�ണം, �ഷി വികസനം, മാലിന�

സം�രണം �ട�ിയ േമഖലകളി� നട�ിവ�� �വ��ന�െള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഹരിത േകരളം മിഷെ� േന�ത��ി� ഹരിത നിയമ േബാധവ��രണം നട�ിയി�േ�ാ; ഹരിത

നിയമം ക�ശനമാ�ാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ� �ല�ളി�ം ജലേ�ാത�കളി�ം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� മാലിന�ം

നിേ�പി��വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിെയ��ാ�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് പി.വി.സി.  �െള�് ഉ����  ���മായി നിേരാധി�ത് വിജയകരമായി

നട�ാ�ാ�  സാധ�മായി�േ�ാ;  പരസ��ി�പ��മായ ബദ�  ഉ��ം ലഭ�മാേണാ;

വ��മാ�േമാ?



െമേ�ാെപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി

*294.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

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

ന��േമാ:

(എ) നഗര ഗതാഗത�ിെ� ആ��ണം,  േമ�േനാ�ം,  വികസനം,  ഏേകാപനം,  നിയ�ണം എ�ീ

ല���േളാ��ടി െമേ�ാെപാളി��  �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ിക�  �ാപി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ േകാ��േറഷ�ം �േത�ക �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ിക� ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സമ� െമാബിലി�ി �ാ�  �ാേദശിക വികസന �ാ�മായി സംേയാജി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇടതടവി�ാ� ഗതാഗത�ി�ം  (സീംെലസ് �ാ�േ�ാ��്)  മ�് സൗകര���

െമ�െ����തി�ം അേതാറി�ി വഹി�� പ�് വ��മാ�േമാ?

േക�ീ�ത േവ�് � എന�ജി �ാ�ക�

*295.േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖരമാലിന�ം സം�രി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� േക�ീ�ത േവ�് � എന�ജി �ാ�ക�

െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാ��ടി വ�ാപകമായി �ാപി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

പ�തി�െട �വ��നം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാ��ടി ഇ�രം �ാ�ക�  �ാപി�േ�ാ�  ഉ�ാകാ�� ����

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� �ാ�ക� �ാപി�ി�െ��ം ഇനി എവിെടെയ�ാം

�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ബി-െടക് പരീ�യി� േതാ� വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ദാനം

*296.�ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്



,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലയി�  ബി-െടക് പരീ�യി�  േതാ� വിദ�ാ��ിക��്

മാനദ��� ലംഘി�െകാ�് മാ��് ദാനം െച�് അവെര വിജയി�ി� സംഭവം സംബ�ി�്

ചാ�സല� റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ചാ�സല��് സ��കലാശാല എ�് മ�പടിയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത�ളിൽ നി�� സ����ിെ� ഫലമായി�ാണ് സി�ഡിേ��് ഇ�രം ഒ� തീ�മാനം

എ��ത് എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ഉ����െട വി�ന വ��ി�ി��തിന് പ�തി

*297.�ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ ഉ����െട സ�ീകാര�ത ��ി വി�ന വ��ി�ി��തിനായി സ��ാ�  നട�ാ��

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ വനിതാസംരംഭക�െട ഉ����  ഓ�ൈല�  വിപണിയി�  ലഭ�മാ��തിന്

ഇ-േകാേമ�് േപാ���  നിലവി�േ�ാ;  ആയതിെ� �വ��നം സംബ�ി� വിവര��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ ഉ���� ഇടനില�ാരി�ാെത േനരി�് വിപണിയി� എ�ി��തിനായി �ാപി�

നാ�ച�ക�െട �വ��നം ഫല�ദമാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ ഉ����  െപാ�ജന �� ലഭി�� �ല�ളി�  �ദ�ശി�ി�ക�ം വിപണനം

നട�ക�ം െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� മാ���� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ാ�ിക്, ഇലേ�ാണി�് മാലിന��� നിയ�ി��തിന് നടപടി

*298.�ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. നൗഷാദ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് മാലിന���ം ഇലേ�ാണി�് മാലിന���ം ദിവേസന വ��ി�് വ��ത്

നിയ�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ആേരാഗ�-പാരി�ിതിക ����  ��ി�� േപാളി വിെെന�  േ�ാെെറഡ്(പി.വി.സി.)

ഉപേയാഗി�ളള െ��് സം�ാന�് നിേരാധി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�് പാലിേ�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ� പരിപാടിക�, സ�കാര� പരിപാടിക�, മതപരമായ ചട�ക�, സിനിമ,  തിരെ���്

�ചരണം �ട�ിയവ�െ��ാം പി.വി.സി.�് പകരമായി പരി�ിതി സൗ�ദ�ം �നഃചം�മണം

െച�ാ�  സാധി���മായ വ���  ഉപേയാഗി��ത് േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ��ാം

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല നിലവാര�ക��

*299.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.�. ജനിഷ് �മാ�

,, എം. �േകഷ് : 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�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  എ�പ�ിെയ�് ശതമാന�ി�ം

വിജയശതമാനം നാ��തി�  താെഴയായി���ം അവയി�  രെ���ി�  ഒരാ�  േപാ�ം

ജയി�ിെ���ം പ�് എ��ി�  പ�് ശതമാന�ി�  താെഴയായി�� വിജയം എ��ം

സ�ാ�യ േമഖലയിെല നിലവാര�ക���െട �ചകമായതിനാ�  വിദ�ാ��ിക�െട

ഭാവിെയ��തി ഇൗ �ാപന��െട നിലവാരം െമ�െ����തിന് സ��ാരിന് നട�ാ�

കഴി�� ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക ഓഡി�് നട�ാ� പ�തി�േ�ാ; ഇതി�

എെ��ാം കാര��ളാണ് പരിേശാധി�െ���െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷ�ം സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല പ�തിേയാളം സീ�കളി�

വിദ�ാ��ിക�  �േവശനം േതടിയിെ�� സാഹചര��ി�  നിലവാര�ക��െയ�റി�് പഠനം

നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  �േവശന നടപടികെള�റി�് സമ� അവേലാകനം നട�ാ�

നിയമി� ക�ി�ി, റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി പരീ�ക�െട ന�െ�� ഉ�ര�ടലാ�ക�

*300.�ീ.അനി� അ�ര

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, 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) വിവിധ പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാ�ക�  ന�െ��തായി േകരള സ��കലാശാല രജി�ാ�

േപാലീസിൽ പരാതിെ��ി�േ�ാ;



(ബി) എവിെട നി�് ഉ�ര�ടലാ�ക�  ന�െ��തായാണ് �ാഥമിക പരിേശാധനയി�

കെ��ിയി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാല ഏെത�ാം വ�ഷ�ളി�  നട�ിയ പരീ�കളിെല ഉ�ര�ടലാ�കളാണ്

അ�കാരം ന�െ��ത് എ�ം എ�െയ�ം ന�െ�� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല എസ്.എഫ്.ഐ.�െട �ണി�് ഓഫീസി� നി�ം സ��കലാശാല�െട

ഉ�ര�ടലാ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) �ണിേവ�ി�ി പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� തക��� ഇ�രം സംഭവ��

സ��കലാശാല ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-10-2019

�േ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)].


