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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�ി

��ംബ�ീ �വ��നം വി�ലീകരി�ാ� നടപടി

*421.�ീ.��ഷ� കട��ി

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.െക.��ിരാമ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ� ജനകീയ ഇടെപടലായ�ം രാജ��ിന് മാ�കയായ�മായ ��ംബ�ീ

��ാനെ� ��ത�  ശ�ിെ����തി�ം വ�മാനദായക �വ��ന�ളി�  �ണപരമായ

മാ�ം വ���തി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിപണി നിയ�ിതമാണ് ഉ����െട ആവശ�കതെയ�തിനാ�, ��ംബ�ീ �ാ�ഡിംഗ്

ഏ�െ����േതാെടാ�ം ഉ����െട വിപണനം കാര��മമാ��തി�ം പ�തിക�

നട�ിലാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േസവന രംഗ�ളിെല അ�ഭവ�ിെ� െവളി��ി� കാ� ല�ം വനിതക��് മിക�

വ�മാനം ലഭി�� �ായിയായ െതാഴിലവസര��  ��ി��തിന് നട��

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) േകരള �ന�നി��ിതി�െട ഭാഗമായി ��ംബ�ീ വഴി ഉപജീവന പ�തിക� നട�ി വ��േ�ാ;

��ംബ�ീ വഴി എ� ��ംബ���് �ളയാന�രം പലിശരഹിത വാ� ലഭ�മാെയ�തിെ�

കണ�് ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��,  േകാഴിയിറ�ി എ�ിവ�െട വിപണന രംഗ�്��ംബ�ീ�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*422.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദന�മത�ം ഉ�ാദന�ം ആശ�ാജനകമാ�ംവിധ�ി�

�റ �തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� കാരണ��  കെ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദനം വ��ി�ി�വാനായി േരാഗ�തിേരാധ �വ��ന�ളി�ം പരിപാലന �റകളി�ം

ശാ�ീയമായ മാ��� െകാ�വ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നാളിേകര�ിനായി �േത�ക �ഷിരീതി�ം ആ�നിക സാേ�തികവിദ��ം ഉപേയാഗെ���ി��

പ�തിക� �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മഴെവ� സംഭരണം വ�ാപകമാ�ാൻ നടപടി

*423.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, എ�. ഷം��ീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴെവ�ം സംഭരിേ��തിെ��ം ആയത് ��ി���ം �ന�പേയാഗിേ��തിെ��ം

ആവശ�കത േബാധ�െ���ാ�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  നിലവി�  എെ��ാം

പ�തിക�ം സഹായ��മാണ് തേ�ശീയ��് ന�കി വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മഴെവ� സംഭരണം,  മഴ�ഴി നി��ാണം എ�ീ പ�തിക�  വ�ാപകമാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ന�കിയി�� ഏെത�ി�ം ആ��ല��� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ാ��് ന�� േ��ക�

*424.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് വാഹന���് �ാ��് ന��  േ��ക�  ഘടി�ി��തി�ളള നടപടിക�െട

ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാ��് ന�� േ��ക�െട ഉപേയാഗം െകാ�് �തീ�ി�� �ണ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേദശ രാജ��ളി� വാഹന�ളി� �ാ��് ന�� േ��ക�ം േറാ�കളി� ക����  നിയ�ിത

സി.സി.ടി.വി. ക�ാമറക�ം �ാപി�് നിരീ�ണം നട��ത് �േഖന ഗതാഗത നിയ�ണ�ി�ം

നിയമലംഘന��  കെ��ി നിയ�ി��തി�ം െെകവരി�ാനായ േന��െള�റി�്

പഠി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മാലിന� സം�രണ�ി� വീ� വ��ിയ നഗരസഭക�

*425.�ീ.എം. സി. കമ��ീ�

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ി� വീ� വ��ിയതിന് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം നഗരസഭകേളാട് പിഴ

ഒ��വാ�  സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ�ിന് ശാശ�ത പരിഹാര��ാ�ാ� സ��ാ�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട സംഘടി�ാ�� മൗലികാവകാശം

*426.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിമ�ശനാ�കമായി ���െള സമീപി��തിന് �ാ�ി�ം രാ�ീയാവേബാധ���

�വജന�ളാണ് ബ�സ�ര ജനാധിപത� രാ��ിെ� അടി�റെയ��െകാ�്

സമാധാനപരമായി സംഘടി�ാ�� വിദ�ാ��ിക�െട മൗലികാവകാശം സംര�ി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ജനാധിപത�വ��രണ�ി�ം സാ�ഹ�വ��രണ�ി�മായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�ാ�യേകാേള�ക�ം ഓേ�ാണമസ് േകാേള�ക�ം ഇേ�ണ� മാ��് എ� ഭീഷണി ഉയ��ി�ം

അ�ാെത�ം നട�� വിദ�ാ��ി പീഡനം അവസാനി�ി�ാ�  ഇടെപ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ?



േറാഡ് ഗതാഗത �ര�ാ �വ��ന��

*427.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, വി. േജായി

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��് നട�� േറാഡ് ഗതാഗത �ര�ാ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

എ�േഫാ�്െമ�ിന് വ��ി� ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി�ാര��ി�  ��സി�മായ വ�െ�� ആേ�പം മാ�ി വ��ിെന

��ീകരി�ാനായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ െപാ�വാഹന�ളി�ം അപായ ബ��  നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

ഇ�െകാ�ളള േന�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡപകട�� പ�ശതമാനെമ�ി�ം �റ�ക എ� ല��േ�ാെട േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

നട�� �വ��ന��െട ഫലം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അടി�ടി അപകട��ാ�� �ല�ളിെല അപകടസാധ�ത നിവാരണ�ി�ം ശരിയായ

ൈ�വിംഗ് സം�ാരം �പെ���ിെയ���തി�ം െച�വ�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

*428.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി.െക.�ശാ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേരാഗ� േമഖലയി�  ഏെറ ��ിലായിരി�േ�ാ�ം ജനസാ�ത�ം മാലിന� സം�രണ�ിെല

അപര�ാ�തക�ം െകാ�് മഴ�ാലമാ�േ�ാ� സം�ാന�് പക�� വ�ാധിക� വ�ാപി���

തടയാ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ി� നട�ി വ�� �വ��ന��

ഫല�ദമാ�ാനായി മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഉറ� വ��ാ�  സ��ാ�  തല�ി�

പ�തി�േ�ാ;

(ബി) വിേക�ീ�ത രീതിയി� മാലിന� സം�രണം സാധ�മാ�ാ� �പീകരി� സംഘടനാ സംവിധാനം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ി� സീേറാ േവ�് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ഡി) ഹരിത ക��േസന�െട �വ��നം കാര��മമായി നട��േ�ാ;



(ഇ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായ �ചിത�-മാലിന� നിവാരണ പ�തി�െട കാര��മതെയ�റി�്

അറിയി�ാേമാ;  അൈജവ മാലിന� േശഖരണ�ി�ം സം�രണ�ി�ം ഉ�

സംവിധാനെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

*429.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

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

ന��േമാ:

(എ) �ധാന നഗര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� അ�ത് പ�തി ഏെതാെ�

നഗര�ളിലാണ് നട�ാ��ത്; പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട പ�തിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത്;

(സി) ഈ പ�തിയിെല സം�ാന�ിെ� മിക� �കടന�ിെ�യടി�ാന�ി� േക� സ��ാരിെ�

ഇ�െസ�ീവ് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലയിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എറണാ�ളം, തി�വന��രം നഗരസഭക��ാ�� �ാ�ട് സി�ി പ�തിെയ�റി�ം നിലവിെല

�ിതിെയ�റി�ം അറിയി�ാേമാ?

നാളിേകര �ഷി�െട സമ� വികസനം

*430.�ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, സി.���

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

ന��േമാ:

(എ) ഉ�ാദന�ി�ം ഉ�ാദന�മതയി�ം വില നിലവാര�ി�ം �തിസ�ി േനരി�� സം�ാനെ�

നാളിേകര �ഷി�െട ഉേ�ജന�ിനായി േകാഴിേ�ാ�വ� നട� അ�ാരാ� നാളിേകര

സേ�ളന�ി� ഉ��ിരി� വ� ആശയ�ളി� �ഖ�മായവ എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) െത��ഷി�െട സമ� വികസനം ല��മി�് ഈ സ��ാ� �പീകരി� നാളിേകര കൗ�സി�

നട�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ; അത��ാദന േശഷി�� ര�േകാടി െത�ി�

ൈതക� സ�ിഡിേയാ� �ടി വിതരണം െച�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) നീര ഉ�െ�െട െത�ി�  നി�ം േത�യി�  നി��� �ല�വ��ിേതാ����

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

അധിക ൈവദ�� ആ��ന പ�തി



*431.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�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) ത�രരായ വിദ�ാ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം െതാഴി�  ൈവദ��ം േനടി ക�മേശഷി

വ��ി�ി�� അധിക ൈവദ�� ആ��ന പ�തി  (അസാപ്)  അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

എ� വിദ�ാ��ിക��് ൈന�ണി േശഷി വികസന പരിശീലനം ന�കിെയ�തിെ� കണ�്

ലഭ�മാേണാ; പ�തി�െട നിേ�പ �േയാജനം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി �ി� െഡവല�െമ�് െസ��ക�ം അഡ�ാ��ഡ് �ി� െഡവല�െമ�്

െസ��ക�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�യി�  പരിശീലനം

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) െതാഴിലധി�ിത ന�ജനേറഷ�  അൈ�ഡ് �സ�കാല േകാ�ക�  ആരംഭി�ാ�

പ�തി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� അ�ാദമിക് ആഡി�ിംഗ്

*432.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

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

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാലയി� അഫിലിേയ�് െച� എ�ാ എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം

അ�ാദമിക് ആഡി�ിംഗ് നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ� മാനദ��ളി� എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ��റി�െട വിലവ��നവ് തട��തിന് നടപടി

*433.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) െപാ�വിപണിയി�  പ��റിക�െട വിലവ��നവ് തട��തിന് സ��ാ�  സംവിധാന��

ഫല�ദമ� എ� ആേ�പ�ിന് പരിഹാരം കെ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��ിേകാ��ിെ�റ വി�പനശാലകളി�  െപാ�വിപണിെയ�ാ�  വിലവ��നവ്

അ�ഭവെ���താ�� പരാതി പരിഹരി�േമാ;



(സി) ഇടനില�ാരാണ് വിപണിയി�  പ��റി വിലവ��നവ് സ ൃ�ി��െത� ആേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ി� ഇവെര ഒഴിവാ�ി മാ���ി� ഇടെപ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട�� �റ�ാ� നടപടി

*434.�ീ.എ�. വിജയ� പി�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��െട �ഖ� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അമിത േവഗത നിയ�ി��തിനായി െഹവി വാഹന�ളി�ം �� വാഹന�ളി�ം ടി��കളി�ം

�ീഡ് ഗവ�ണ� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അമിത േവഗതയി�ം അ��മാ�ം �ാഫിക് നിയമ��  ലംഘി�ം മദ�പി�ം വാഹന��

ഓടി��വ��് എെ��ാം ശി�ാനടപടികളാണ് ന�കി വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) വാഹനാപകട��  ഗണ�മായി �റ��തിനായി ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�  വിവിധ

േബാധവ��രണ �വ��ന��  നട��തി�ം എ�േഫാ�്െമ�് കാര��മമാ��തി�ം

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

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക�

*435.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക� നിലവി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിളക��ാണ് �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക� ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക�  െതരെ���ത് ഏെതാെ� മാനദ���െട

അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െച� ധാന���െട �ഷിെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി െെ�ബ�  അ�ിക��റിനായി

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖല �പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െത�് �ഷി സംബ�ി� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയി�  നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?



കാ�ഷിക േമഖല�െട വീെ���ി�� പ�തിക�

*436.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, ആ�ണി േജാ�

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

(എ) ആവ��ി��ായ �ളയം ഏ��ം നാശംവിത� കാ�ഷിക േമഖല�െട വീെ���ി�ം കാ�ഷിക

രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�കെയ� ല��േ�ാെട�ം ആവി�രി�ി�ളള

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;  വില�ിരത�ായി നട�� വിപണി ഇടെപടലിെന�റി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജീവേനാപാധിയായ �ഷി�െട സ��� നാശ�ി� ക�ഷക��് ആശ�ാസേമ�� സം�ാന

വിള ഇ��റ�സ് പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;  പ�തി�് വി�ലമായ �ചാരം

ന�കിയി�േ�ാ;  ന�പരിഹാര�ക കാേലാചിതമായി ���ിയി�േ�ാ;  ഇതി� �റേമ

��തിേ�ാഭ �രിതാശ�ാസം ന�കാനായി സ�ീകരി�ി�ളള �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ഷി വിജയ�ിന് അനിവാര�മായ വിള ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തി വ�ാപകമാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

��ംബ�ീ മിഷെ� ��െ� �� പ�തി

*437.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ��ംബ�ീ മിഷ�  നട�ിലാ�� ��െ� �� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ജി�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��െ� �� പ�തി�് എെ��ാം മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് ��ംബ�ീ നി��ഷി�ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകെള മിക��താ��തി�� പ�തിക�

*438.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക. ദാസ� : 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 വ��ിന് കീഴി�ളള എ�ാ സ��കലാശാലകെള�ം മികവിെ�

േക��ളാ��തിനായി ആവി�രി�ി�ളള വിവിധ പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തിനായി നട�ിലാ�ി വ�� �യ�

(േഫാ�റിംഗ് ലിേ�ജസ് ഇ� അ�ാഡമിക് ഇ�േവഷ� ആ�് റിസ��്) ഗേവഷണ സഹായ

പ�തി (എസ്.എസ്.പി), പഠിതാവിെനാ�ം (ഡ��.ഡ��.എസ്) എ�ീ പ�തിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) അ�ാദമിക തല�ി� ഉ�ത നിലവാരം �ല��� ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാ��ിക��ായി

ആ�യ� േ�ാള�ഷി�് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട യശ�ിെന ബാധി� വിഷയ��

*439.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, 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) ഈയിെട��ായ മാ��് ദാനം,  പരീ�ാ��ി�് �ട�ിയ വിവാദ��  സം�ാനെ�

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട യശ�ിെന കാര�മായി ബാധി� എ�ത് വ�തയേ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.ജി.�ണിേവ�ി�ി മാ��് ദാന വിവാദ�ം േകരള �ണിേവ�ി�ി പരീ��െട ഉ�ര�ടലാ�ം

സീ�ം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ��് േകസ് �തി�െട വീ�ി�  നി�ം കെ����ം

�ണിേവ�ി�ി പരീ�ക�െട വിശ�ാസ�തെയ�െ� േചാദ�ം െച�� അവ�

സംജാതമാ�ിയി�ിേ� എ�റിയി�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല ഫയ� അദാല�ക�

*440.�ീ.പി.ഉൈബ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��കലാശാല നട�� ഫയ�  അദാല�ി�  വിദ�ാ��ിക��് േമാഡേറഷേനാ മാ��്

��ിന�കാേനാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� അധികാരം സ��കലാശാലേ�ാ സ��ാരിേനാ

ഉേ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  എം.ജി.സ��കലാശാലയി�  േമാഡേറഷ�/മാ��് ��ി ന�കലിന് ഇടയായ

സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;  ആരാണ് ഇതിന് ഉ�രവാദിെയ�ം എ� മാ��് വെര

ഇ�ര�ി� ��ി ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത അദാല�ി� ആെര�ാമാണ് പെ���ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട �ളയാന�ര �ന��ീവനം

*441.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) �ളയാന�രം കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ീവന�ിന് എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇതിേനാടകം എെ��ാം കാര��� െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മലേയാര കാ�ഷിക േമഖല�് �േത�കമായി എ� സഹായമാണ് െച�ാ�  സാധി�െത�്

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക ഭ�ത

*442.�ീ.എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി.െക.�ശാ�്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

ധനവിനിേയാഗ�ി��ായി�ളള േന��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��ന�� കാര��മമാ��തി�ം �ാേദശിക വികസന

പ�തിക�  ഏെ����തി�മായി തന� വ�മാനം വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ ഏെത�ാം

നി�േ�ശ�ളാണ് സ��ാ� ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ാം ധനകാര�ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ �കാരം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല

െക�ിടനി�തി നിര�ക�  വ��ി�ി��തിന് പ�ായ�്/�നിസി��  ആ�ി�  േഭദഗതിക�

നടേ��തായി�േ�ാ;  എ�ി� അ� സംബ�ി�് എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ തേ�ശ �ാപന�ിേ��ം �ാേദശികമായ സാധ�തക���സരി�് തനത് വ�മാനം

വ��ി�ി��തി�െട സാ��ിക ഭ�ത ൈകവരി��തി�ം �േദശവാസിക��് ��ത�

േസവന��  ലഭ�മാ��തി�ം ഉത�� തര�ി�  പ�തിക�  ആ��ണം െച�്

നട�ാ��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നിയമ��ം ച���ം ലംഘി�് നി��ി� �ാ�ക�



*443.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, സി.മ��ി

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

ന��േമാ:

(എ) നിയമ��ം ച���ം ലംഘി�് നി��ി� �ാ�ക�െട�ം വ�കിട െക�ിട സ��യ��െട�ം

കാര��ി� സ��ാരിെ� നയെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�രം നി��ിതിക�െട കണെ���് നട�ാ� ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) നിയമലംഘന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ാെത ഒ�ാശെച� െകാ�� ഉേദ�ാഗ�െര

സംബ�ി� വിവരം േശഖരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െ�തിെര ശി�ണനടപടി

ആേലാചനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല പഠന-ഗേവഷണ സൗകര���

*444.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

,, രാ� എ�ഹാം

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

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

(എ) സ��കലാശാലകളിെല പഠന-ഗേവഷണ സൗകര���  െഎ.െഎ.എസ്.സി.,  െഎ.െഎ.ടി.

നിലവാര�ിേല�യ��കെയ� ല��േ�ാെട സ��ാ�  നട�� �വ��ന��

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�െട ഗേവഷണ വികസന �വ��ന���് കി�ബി ഫ�പേയാഗി�്

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി�� �ഹദ് പ�തികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാലകളി� നി�് വിദ�ാ��ിക��് ലഭിേ�� േസവന�� കാര��മമാ��തി�ം

പരീ�ാ നട�ി�്,ഫല�ഖ�ാപനം എ�ിവ സമയബ�ിതമാ�ം ഏകീ�ത രീതിയി�ം

നട��തി�ം േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാഭ�ാസം �നഃസംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  അതിനായി നിയമി� സമിതി �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ?

�വമാലിന� സം�രണ പ�തി

*445.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��



�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വമാലിന� സം�രണ പ�തി ഏെതാെ� തര�ിലാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�, താ��് ആ�പ�ികളിെല �വമാലിന� സം�രണ�ിനാ�ം െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ക�

�ാപി��തിനാ�ം �ചിത�മിഷ�  സാേ�തിക,  സാ��ിക സഹായം ന��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ച�ക�, െപാ��ാപന��, െപാ�ഇട��  എ�ിവിട�ളി�  ൈജവകേ�ാ�ിങ്

സംവിധാന�� ഒ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വീ�കളി� താരതേമ�ന െചലവ് �റ� കി�� ബി�, റിംഗ് കേ�ാ�്, ൈപ�് കേ�ാ�്, കലം

കേ�ാ�് �ട�ിയവ �ാപി��തിന് തേ�ശഭരണ �ാപന��  ധനസഹായം

ന���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�� ഒ���തിന് എ� ശതമാനം സ�ിഡി ന�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

*446.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

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

(എ) സം�ാന�് �ടെര��ാ�� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം ഏെത�ാം കാ�ഷിക വിളകെളയാണ്

ഏ��ം ��ത� ബാധി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��തിേ�ാഭ�ളാ�  വിളനാശം സംഭവി�� ക�ഷക��് യഥാസമയം ന�പരിഹാരം

ന���തിന് ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ �ധാനെ�� കാ�ഷിക വിളക��ം ഇ��റൻസ് പരിര� ഉറ�വ��ി�ം

ന�പരിഹാര �ക കാലാ��തമായി വ��ി�ി�ം വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

�നരാവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�കാരെമ�ാ�� നാശന����ാണ് ഈ പ�തി �കാരം ന�പരിഹാരം ലഭി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േക� നയം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ാ�� �ത�ാഘാതം

*447.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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



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

(എ) അ�വിശ�ാസം �ചരി�ി��തി�ം �രാതന ചരി�ം മാ�മ� സ�ാത��സമര ചരി��ം

േദശനി��ാണ�ി� രാ�പിതാവിെ��ം രാ�േനതാ��െട�ം പ�േപാ�ം വളെ�ാടി��തി�ം

�ാന നി��ിതി നട�� സാഹചര��ി�, േക�സ��ാരിെ� �തിയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ം

�.ജി.സി െയ ഇ�ാതാ���ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ാ�ിേയ�ാ�� �ത�ാഘാതം

പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� നിലവാരം ആേഗാള നിലവാര�ിേല�യ��ാ��

�വ��ന�ി�  ആേഗാള െതാഴി�  വിപണി�െട സാധ�തകേളാെടാ�ം േദശീയ,  �ാേദശിക

സ��വ�വ��െട ശാ�ീകരണ�ി�� മാനവവിഭവേശഷി ��ി�് ഊ��

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര���ം അ�ാദമിക

പരിസര�ം മിക��താ��തിന് നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�ിക് വാഹന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*448.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഇല�ിക് ഗതാഗത നയം �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി സൗ�ദ വാഹന��  എ� നിലയി�  ഇല�ിക് വാഹന�െള

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇല�ിക് വാഹന���് ആവശ�മായ ചാ�ജിംഗ് െസ��ക�  സം�ാന വ�ാപകമായി

�ാപി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇല�ിക് വാഹന���് നി�തിയിളവ് ന�േമാ;  എ�ി�  അത് സംബ�ി� വിവര��

അറിയി�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  ആവശ����ായി പരി�ിതി സൗ�ദമായ ഇല�ിക് കാ�ക�  ഉപേയാഗി��ത്

പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) ഇല�ിക് ഗതാഗത നയം നട�ാ�േ�ാ� നിലവിെല വാഹന േമഖലെയ�ം സാേ�തിക െതാഴി�

േമഖലകെള�ം ഏെതാെ� തര�ി� ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സ�യംപര�ാ�മാ��തി�� നടപടി

*449.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.വി.ഡി.സതീശ�



,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സാ�ഹ� �തിബ�ത���ം സാ��ികമായി സ�യംപര�ാ��മായ

�ാപനമാ�ക എ� ല��ം ��നി��ി ��് േമഖലകളാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ��ത ല��ം സാ�ാ��രി��തിന് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനം �റ�� സ��ീ�കെള �ന:�മീകരി�� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് �ാമീണ േമഖലയിെല പല െഷഡ��ക�ം െവ�ി�റ�� എ� പരാതി�് ഇടയാ�ിയി�ിേ�

എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട ഡ��ി പാേ�ണി� എ�് പരി�ാരമാണ് നട�ിലാ�ിയത്;  ഇ��ല��ായ േന�ം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഡിേ�ാ വ��്േഷാ�ക�  ആ�നികവ��രി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധികാര��

*450.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

�റ�വ��താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ിക� എ�ിവ ൈകകാര�ം െച�ി�� ഏെത�ാം അധികാര�ളാണ്

സ��ാ� ഏെ���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) താെഴ��ിേല�് അധികാര വിേക�ീകരണം നട��ത് സംബ�ി�് ഈ സ��ാരിെ�

നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

06-11-2019

�േ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)].


