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2019 നവംബ� 01, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--376]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1524 �ത� 1617 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 1618 �ത� 1734 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 1735 �ത� 1813 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 1814 �ത� 1899 വെര

ന� വി�ക�/നടീ�വ��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1524. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലെയ അഭി��ിെ����തിേല�ായി ന� ഇനം വി�ക�/നടീ�വ���

ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട ഉ�ായി�� േന��ിെ� േതാത് വ��മാ�േമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി. വ�ാപാര�രാ�

1525. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

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

ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.ഇ.പി.  വ�ാപാര�രാ�  ഒ�ി��തി�  നി�് പി�ാറണെമ�് കാണി�് േക��ിന്

സം�ാന സ��ാ� ക�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ാപാര�രാ�  നട�ിലായാ�  സം�ാന�ിെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഏെത�ാം

തര�ി�� മാ��� ഉ�ാ�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ കരാ�  നട�ിലാ��� സംബ�ി�് സം�ാന�ിന് േക��ി�  നി�ം എെ��ി�ം

അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ; ആയതി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന അവാ�ഡ്



1526. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന എ� �ക

അവാ�ഡ് �ഖ�ാപി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� �േയാജനം എ� ക�ഷക��്

ലഭ�മാ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് �ണേമ�മ�ളള വി�ിന��െട വിതരണം

1527. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ണെമ�ി� ക�ഷക��് �ണേമ�മ�ളള വി�ക�

സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച�ാ�  കഴിയണം എ��തിനാ�  വി�് വിതരണ�ിന്

വ��ി� ��മ� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.എസ്.ഡി.എ (േകരള േ��് സീഡ് ഡിവല�െമ�റ് അേതാറി�ി) �െട �വ��ന��

െമ�െ���വാ� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) െെഹ�ിഡ് വി�ിന��  ക�ഷക��് സൗജന� നിര�ി�  ന�കാ�  കഴി�� സംവിധാനം

നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ഷിവ��ി� ഫയ� അദാല�്

1528. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക�ി കിട�� ഫയ�ക�  തീ��ാ�വാ�  �ഷിവ��ി�  ഫയ�  അദാല�്

സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി�ം,  �ഷി ഡയറ�േറ�ി�ം �ടി എ� ഫയ�കളാണ് തീ��ാ�വാ�

ഉ�ായി��െത�് െവളിെ���ാേമാ  ;  അതി�  എ� ഫയ�ക�  അദാല�ി�െട

തീ��ാ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ ?

അ�ിക��� അസി��് ത�ിക�െട േയാഗ�ത

T 1529.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിഭവ�കളി�  അ�ിക���  അസി��് ത�ിക�് �ഷി ശാ��ി�� ബി�ദേമാ

ഡിേ�ാമേയാ ഉ�വ�െട അഭാവ�ി�  മാ�മാണ് അ�ിക��റി�� െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റി സ��ിഫി��് ഉ�വെര പരിഗണി��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  എ��പരീ�യി� ഉയ�� മാ��് േന�� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി

സ��ിഫി��് ഉ� ഉേദ�ാഗാ��ിക� ലി�ി� �റകി� ആ�ക�ം �ഷി ശാ��ി�� ബി�ദേമാ

ഡിേ�ാമേയാ ഉ�വ� പി.എസ്.സി. എ��പരീ�യി� നാമമാ�മായ മാ��് േനടിയാ� േപാ�ം



റാ�് ലി�ി�  വി.എ�്.എസ്.സി.�ാ��് ��ി�  ഇടം പിടി�ക�ം െച�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ;

(സി) സ�ാ�യ േകാേള�കളി�  നി�് ഉ�െ�െട ഇേ�ാ�  ധാരാളം �ഷി ബി�ദധാരിക�

�റ�വ��തിനാ�ം �ഷി ഓഫീസ�  േപാ�� ത�ികകളി�  മ�രം ശ�മായതിനാ�ം

അ�ിക���  അസി��് ത�ിക�് അ�ിക���  ബി�ദധാരിക�  ��േ��ാ�  ��ത�

അേപ� സമ��ി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) �തിയ സാഹചര��ി�  ഉയ�� പഠന നിലവാര�� വി.എ�്.എസ്.സി.�ാ���ടി നീതി

ലഭി��തിനായി അ�ിക���  ബി�ദം,  അ�ിക���  ഡിേ�ാമ,  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�

െസ��റി സ��ിഫി��് എ�ീ േയാഗ�തക�  അ�ിക���  അസി��് ത�ിക�� �ല�

േയാഗ�തയായി കണ�ാ�ി ഉ�രവ് �റെ��വി��തി�ം ഇത് സംബ�ി�് ച��ളി� മാ�ം

വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�പാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

1530. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ��റി��െ�െട�� കാ�ഷിേകാ��ന��െട ഉ��ാദന�ിെല

സ�യംപര�ാ�ത�ായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാനെ� പ��റി ഉ��ാദന�ിെ�

വള��ാ നിര�് സംബ�ി� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാലയളവി�  വിദ�ാലയ�ളിെല പ��റി ഉ�ാദന�ി�� �േരാഗതി

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാലയ�� ഉ�െ�െട�� െപാ��ല�ളി� പ��റി ഉ��ാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

സ�ീകരി�വ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തി

1531. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�നംതി� ജി�യി�  ഹരിത േകരളം പ�തി �കാരം എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��് �േഖന�� പ�തിക�

1532. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-19  സാ��ികവ�ഷ�ി�  �ഷി വ��ിെ� �ാ�

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

അ�വദി�ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് ��ത പ�തിക� നട�ിലാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�, ലീ�സ് പ�തിക�

1533. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി� നട�ിലാ�ി വ�� ആ�,  ലീ�സ് എ�ീ പ�തിക� �ഖാ�രം ക�ഷക��്

ലഭി�� �ണഫല�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  ��ത�  വി�ലമായി വ�ം വ�ഷ�ളി�ം നട�ിലാ�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിറവ് പ�തി

1534. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഷിവ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  നിറവ് പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�് ക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല��� ലഭി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�ളള ക�ഷക��ാണ് �േയാജനെ���െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അേ�ാ-സ��ീസ് െസ��ക�

1535. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� അേ�ാ-  സ��ീസ്

െസ��ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  �തിയതായി

അ�വദി� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക� ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയതായി അ�വദി� െസ��ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി� �വ��ന��െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

വയനാട് പാേ�ജ്

1536. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വയനാട് പാേ�ജ് �കാരം വയനാട് ജി��് �ഖ�ാപി� പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം ഇതി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി നാളി�വെര െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക സാ��നം പ�തി

1537. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, കാരാ�് റസാഖ്

�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി�് �രിത�ിലായ ക�ഷക�െട ഉ�����

േശഖരി�് വി���തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം ക�ഷക സാ��നം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�����  ക�ഷകരി�നി�് േനരി�് േശഖരി��തി�ം അവ�് ന�ായമായ വില

ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) വി�നയി�െട ലഭി�� ലാഭം ക�ഷക��് തിരിെക ന��� രീതിയിലാേണാ പ�തി

ആവി�രി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല സഹ� സേരാവരം പ�തി

1538. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ി� അ�വദി� പ�തിക�

1539. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��ത് എ�

വിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  നാ�ിക നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�വദി� പ�തിക�െട േപര് വിവര�ം ഏത്

പ�ായെ��ം ഒാേരാ പ�തിക��് എ� �ക വീതം അ�വദി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി� അ�വദി� ബി.�ി.ഡി.  പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ� െയെ��്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല പ�തിക�

1540. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� സ��ാ� നട�ാ�ിവ��ത്;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�നംതി� ജി�യി� എ� േകാടി �പ മ�്

സംര�ണ �വ��ന���ായി െചലവഴി�ി��്;  ഇവ�െട നിേയാജകമ�ലം തിരി�ളള

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ മ�് സംര�ണ �വ��ന�� നട�ാ�ക വഴി കാ�ഷിക േമഖല�് ഉ�ായി�ളള േന���

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഇവ പരിേശാധി�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1541. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഷിഭവ�കളി�  േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തിയി�െട ല��മി��ത് എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� േകാടി �പ ഇ�വെര െചലവഴി�ി��്; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി

1542. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ഷി വ�� �േഖന

നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇനി നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി

1543. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വ��ല മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി വ��ല മ�ല�ി�  ഇനി ഏെതാെ� പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

അതിര�ിളളി െെ�ബ� വാലി േ�ാജ�്

1544. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ിളളി പ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളിെല

ജന��െട ജീവിതനിലവാരം ഉയ���തിന് ആ��ണം െച�ി�ളള അതിര�ിളളി െെ�ബ�

വാലി േ�ാജ�ിെ� സാ�ാ��ാര�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് �ഷി വ��്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് യാഥാ���മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ആ��ല�ം

1545. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� 2016 �ത� 2019 വെര ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ക�ഷക��് എ�

�ക അ�വദി�ി��്; താ��് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് �ഷി െച��തിനായി പലിശരഹിത വാ� അ�വദി�ാൻ നടപടി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

നബാ�ഡി� നി�ം കാ�ഷിക േമഖല�് ലഭി� സഹായം

1546. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ഷികേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര���

വ��ി�ി��തിനായി നബാ�ഡിെ� വാ�യായി എ� േകാടി �പ ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2018  ,  2019  വ൪ഷ�ളിെല �ളയ�ി�  കാ�ഷിക േമഖല��ായ കന� ന�ം

കണ�ിെല��് നബാ�ഡി�  നി�ം �േത�ക പ�തിക�  അ�വദി� കി�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിൽ െവജി�ബിൾ പാർ�്�ാപി�വാൻ നടപടി

1547. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സർ�ാരിെ� ജി.ഒ.(എം എസ്) ന�ർ 1/ 2018 /എ ഡി ഉ�രവ് �കാരം ഇ��ി ജി�യിൽ

െവജി�ബിൾ പാർ�് �ാപി��തിന് കി�ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി  15  േകാടി �പ

അ�വദി�ി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജി�യിൽ െവജി�ബിൾ പാർ�് �ാപി��തിന്

സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�ിെ�രിയാർ സം�ാന െവജി�ബിൾ ഫാമിൽ െവജി�ബിൾ

പാർ�് �ാപി��തി�� പ�തി വ��ിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ?



െെജവ�ഷി

1548. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

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

(ബി) െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ആരംഭി� ഇേ�ാ-േഷാ�ക�െട �വ��ന

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) �തിയ ഇേ�ാ-േഷാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

1549. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം പ��റി�ഷി വ�ാപി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിപണി ആവശ�ം അറി�് ഉൽ�ാദനം �മീകരി�ാ�ത് �ലം ചില സീസണി�  ചിലയിനം

പ��റിക��് ഉ�ാ�� വില�റ�ം വിപണിയി�ാ��ം �ലം ക�ഷക�  അ�ഭവി��

�യാസ�� ല�കരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�വട�ാെര ഒഴിവാ�ി ക�ഷകരി�  നി�ം ക�ഷക ��ാ�കളി�  നി�ം േനരി�് പ��റി

സംഭരണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈജവപ��റി �ഷി�ം ഉപേയാഗ�ം സം�ാന�് വ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

അക�ാേപാണി�് �ഷിരീതി

1550. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അക�ാേപാണി�് �ഷിരീതി സം�ാന�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ഷിരീതി സാധാരണ�ാരായ ക�ഷക��് പരിചയെ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

പ��റികളിെല വിഷാംശം ക�പിടി�വാൻ നടപടി



1551. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പ��റികളിെല വിഷാംശം ശാ�ീയമായി ക�പിടി�വാനായി എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പ��റികളിെല കീടനാശിനി പരിേശാധന

1552. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവളളായണി കാ�ഷിക േകാേളജിെല കീടനാശിനി അവശി� പരിേശാധന ലാബിെല  'േസഫ് �

ഈ�്'  പഠന�ി�  െപാ�വിപണിയിെല പ��റികളി�  കീടനാശിനി സാ�ിധ�ം

കെ��ിയി�ളളത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നി� വ�� പ��റികളിെല കീടനാശിനി പരിേശാധന സംവിധാനം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവപ��റികളിെല കീടനാശിനി ശതമാനം കെ���തിന് സംവിധാന�േ�ാ;വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) പ���ിരി ഉ�െ�െട�ളള പഴവ���ളി� നിേരാധിത കീടനാശിനി സാ�ിധ��ളളതായി വ�ി�ളള

റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ക�റ േക�മാ�ി �തിയ േഹാ��ിേകാ��് �ാ�

1553. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�റ േക�മാ�ി �തിയ േഹാ��ിേകാ��് �ാ�

ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അതിെ� �േരാഗതി റിേ�ാ��് അറിയി�ാേമാ?

കളിമ�് ഖനനം െച� പാടേശഖര�ളി� �ഷിയിറ��തിന് പ�തി

1554. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� ��കാല�ളി� ഓ�ക�നിക��ായി കളിമ�് ഖനനം െച�് വലിയ �ഴികളായി

�ഷി�് േയാഗ�മ�ാതായിതീ�� പാടേശഖര�ൾ വീ�ം �ഷിയിറ��തിന്

സ�മാ��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



െന��ഷി േ�ാ�സാഹി�ി��തി�� നടപടിക�

1555. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി െച�� ക�ഷക��് സർ�ാരിൽ നി�ം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

നൽകിവ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  െന��ഷി േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ�റ കാലയളവി�  എ� െഹ��  െന��ഷി ��തായി ആരംഭി�െവ�് ജി�

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െനൽ�ഷി

1556. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വർഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എ� െഹ�റിൽ െനൽ�ഷി െച�െവ�് നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െനൽ�ഷി വർ�ി�ി�ാനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാദാ�രം മ�ല�ിൽ റിയൽ എേ��കാർ,  �ഷിയിറ�ാെത തരിശാ�ിയി� �മി�െട

വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�ടി�ാന�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന��ഷി�െട ഉ�പാദനം വർധി�ി��തി�� നടപടി

1557. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി�െട അഭി��ി�ം വികസന�ി�മാ�� ��് ഫാമിംഗ്,  ജനിതക�വ�സംര�ണം

എ�ിവ നട�ാ�ാ�ം അ�വഴി പര�രാഗതയിന��െട �ഷി ഉറ� വ��ാ�ം

സം�ാന�ിനാവശ�ം േവ�� അരി ലഭ�ത ഉറ�വ��ാ�മായി �ഷി വ�� നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന���ായി ഈ സ��ാ�  എ� �ക െചലവാ�ി;  എെ��ാം സാേ�തിക

സഹായ�� ന�കി; ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവി� ഓേരാ വ�ഷ���ായ ഉ�ാദനം എ�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) �ധാനമാ�ം െന�രിെയ ആ�യി�� സം�ാന�് ആയതിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാനായി

എ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� സം�ാന�് െന��ഷി എ� െഹ�റി� െച� വ��;  ആയത്  2016-� എ�

െഹ�റി� ആയി��; വ��മാ�േമാ?



െന�ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ിക�

1558. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�ക�ഷക�  േനരി�� �ധാന �തിസ�ിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ഷകരി�  നി�ം െന�് സംഭരി��തി�ം ആയതിന് �തിഫലം സമയബ�ിതമായി

ക�ഷകർ�് എ�ി��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െകാ�്/നടീ�/�ാ��  യ���  ഏജ�സിക�  ൈകവശെ���ി ആയതിെ� �േയാജനം

സമയബ�ിതമായി ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത

�ഷണം തട��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി�േശഷ�� െന�ിെ� ഉ�ാദനം

1559. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� �ളയ�ി�  ഒലി�വ� എ��  ��നാട�  േമഖലയി�  െന��ഷി�്

സഹായകരമാെണ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളയ�ിന് േശഷം െന�ിെ� ഉ�ാദന�ി�  ഗണ�മായ വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

നാളീേകര സംഭരണം

1560. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര സംഭരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� വില എ�െയ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നാളിേകരം സംഭരി� വകയി� ക�ഷക��് ന�കാ�� ��വ� �ക�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നാളിേകര�ിെ� വില �ടി�ികയി�ാെത ഒരാ��കം ക�ഷകെ� അ�ൗ�ി�  ലഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാളിേകര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തി

1561. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) നാളിേകര ഉ�ാദന�ി�  സം�ാനം ഒ�ാം �ാന�ാെണ�ി�ം മ�് ദ�ിേണ���

സം�ാന��മായി താരതമ�െ���േ�ാ� ന�െട നാളിേകര ഉ�ാദന�മത �റവാണ് എ�

വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് നാളിേകര വികസന കൗ�സി� �പീകരി�ി�േ�ാ; അതി�െട നാളിേകര ഉ�ാദനം

വ��ി�ി��തി�ം ഉ�ാദന�മത ���തി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െത�കെള ബാധി�� കീടേരാഗ�െള �തിേരാധി��തി�ളള നിയ�ണ മാ����

ഫല�ദമ�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) കീടേരാഗ നിയ�ണ�ിനായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) നാളിേകര വികസന േബാ�ഡ് �ഖാ�രം സം�ാന�് നാളിേകര ക�ഷക��് ലഭി��

ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിെല േകര�ാമം പ�തി

1562. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര�ാമം പ�തി എെ��ം അതിെ� ഉേ�ശ�ല���െളെ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മല�റം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് ഇൗ പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ; ഇവിട�ളിെല �വ��ന �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(സി) േകര�ഷി�െട �േരാഗതി ല��മാ�ി മ�ല�ിെല ��ത�  പ�ായ�കളി�  ഇൗ പ�തി

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1563. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ദാസ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര�ഷി�െട വി�തി�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി��തിന് ഈ സർ�ാർ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ളയാന�രം അതിജീവന�ിെ� പാതയി�  �േ��� േകരക�ഷക��് ൈക�ാ�ാ��

എെ��ാം വികസന പ�തികളാണ് േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) േത��െട �ല�വ��ിത ഉ����  വളെര �റവായതിനാ�  അവ വ�ാപകമാ��തിനായി

എെ��ാം കാര��ളാണ് േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി



1564. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകര�ാമം പ�തിയിേല�് തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം �േദശം

െതരെ���െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത �േദശം െതരെ���തിെ� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം പ�തികളാണ് േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1565. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര വികസന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�� ജി�യി� എ� േകര�ാമ�ളാണ് െതരെ���ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  ഏത് പ�ായ�ിെനയാണ് േകര�ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െത�ി� െെതക� ന��� പ�തി

1566. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര �ഷി വികസന�ിെ� ഭാഗമായി വാ��ക� േതാ�ം െത�ി� െെതക�  ന���

പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�് ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ���  ജി�യിെല േകാ�നില�ളിെല ബ�കളി�  െത�ി�

െെതക� വ�പിടി�ി��തി�� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പ�േ�� സംഭരണ പ�തി

1567. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

(എ) പ�േ�� സംഭരണം കാര��മമാ��തിന് ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�േ�� സംഭരണ പ�തി�ാ�ളള �തിയ മാ��നി�േ�ശ�� �റെ��വി�ി�േ�ാ;



(സി) ��ത പ�തി�ാ�ളള സംഭരണ ഏജ�സിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി �കാര�ളള സംഭരണ വില എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�േ�� സംഭരണം

1568. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�േ�� സംഭരണം വീ�ം ആരംഭി�വാ� �ഷി വ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�േ�� സംഭരി��ത് എ� �പ നിര�ിലാെണ�ം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിന്

�മതലെ���ിയി��െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) േശഖരി�� പ�േ�� സം�രി�് െകാ�യാ��തിന് ആെരയാണ് നി�യി�ി��െത�ം

അവ��് േ�ാസസിംഗ് ചാ��് ആയി എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  പ�േ�� സംഭരണം നാളിേകര ക�ഷക��് അവ�െട

ഉ������് ന�ായമായ വില കി��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ടാ�് േഫാ�് ഓ� റ��

1569. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിലതക�� കാരണം സം�ാനെ� റ��  ക�ഷക�  ക�� �തിസ�ിയിലാെണ��ം

ക�ഷക� �ഷി ഉേപ�ി�� എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന ചീഫ് െസ��റി അ���നായി �പീകരി� ടാ�് േഫാ�് ഓ�  റ��  േക�

സർ�ാരിന് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  േക� സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാ� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��  �.  ഡി.  എഫ് സ��ാരിെ� കാല�് ആവി�രി� റ��  വില �ിരതാ പ�തി

കാേലാചിതമായി പരി�രി�് റ�� ക�ഷകെര ര�ി��തി�ം, സം�ാന�് റ�� ക�ഷക�

�ഷി ഉേപ�ി��ത് തട��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�േമാ ?

റ�� വില �ിരതാപ�തി

1570. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  വില �ിരതാപ�തി�െട ഭാഗമായി എ� �പയാണ് െ�ാഡ��  ഇ�െസ�ീവായി

ക�ഷക��് ന���ത് ; ആയത് എ��തലാണ് ന�കി �ട�ിയെത�ം ഇതിെ� ആ��ല�ം

ലഭി��ത് എ� ക�ഷക��ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം റ�റിെ� താ�വില ഉയ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എ� �പ�െട വർ�നവ് വ��ിെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;



(സി) താ�വില ഉയ��ിയി�ിെ��ി�  ഉ�പാദന െചലവ് വ��ി� സാഹചര��ി�  ആയത്  200

�പയാ�ി ഉയ��വാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ഷിക ഉ�����് സംര�ണം ന���തിന് നടപടി

1571. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം അവസാനം നിലവി� വ�െമ�് ക��� േമഖലാ സമ� സാ��ിക പ�ാളി�

കരാ�  സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാ� കാ�ഷിക ഉപജീവന മാ����െട തക���് ആ�ം ��െമ�ം �ഗ�വിളക�

ഉ�െ�െട�� വിളക�  ഉ�ാദി�ി��വെര �തി�ലമായി ബാധി�െമ��� ക�ഷക�െട

ആശ� വ�താപരമേ�;

(സി) എ�ി�  ഈ കരാറിെനതിെര ക�ഷകെര സംഘടി�ി��തി�ം അവ�െട ഉ�����്

സംര�ണം ന���തി�ം സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�കയ� െതാഴിലാളിക�െട ����

1572. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�കയ� െതാഴിലാളിക�െട ���� പരിഹരി��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� േപ��് െത�കയ� ഉപകരണ��  വിതരണം

െച�െത�ം എ� േപ��് പരിശീലനം ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െത��ഷി വ�ാപന�ി�ം പരിേപാഷണ�ി�മായി �തിയ സാേ�തിക സംവിധാന��

വികസി�ി�ാ�  പ�തിക�േ�ാ;  ഇൗ സ��ാരിെ� ഭരണകാല�് �തിയ ഉപകരണ�േളാ

സാേ�തിക സംവിധാന�േളാ വികസി�ി�ി�െ��ി� ആയത് വ��മാ�േമാ?

�ഷിനാശം സംഭവി� വിളക�െട കണെ���്

1573. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി� വയനാട് ജി�യി� ഉ�ായ �ഷിനാശം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

ഓേരാ വിള തിരി�ളള ന��ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018-െല �ളയ�ി� നശി� �ഷി�് ന�പരിഹാരമായി വയനാട് ജി�യി� �ക വിതരണം

െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



മല�റം ജി�യിെല കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ നാശന���

1574. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇ�ഴി� �ളയെ��ട��് മല�റം ജി�യിേല�ം വ��  നിേയാജകമ�ല�ിേല�ം

കാ�ഷികേമഖലയി��ായ നാശന��� സംബ�ി�് കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

അവ�െട കണ�ക� തരംതിരി�് ന��േമാ;

�േ�രി വി��ഷി േതാ��ി��ായ നാശന���

1575. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ��െപാ�ലി�ം �ളയ�ി�ം �േ�രി വി��ഷി േതാ��ി��ായ നാശന���

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ� െഹ��  �ഷിേയാഗ�മായ �മി �ളയ�ി�

ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതായി���് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനം വ��മാ�� അതി��ി നി��യം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ� െഹ��  േതാ��ിെ�

സ�േ� േരഖക� �ഷി വ��ി� ലഭ�മാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �േ�രി വി��ഷി േതാ��ിന് സമീപ�� ആദിവാസി െസ�ി�െമ�കെള

�നരധിവസി�ി��തിന് �ഷിവ��ിെ� �ഷിേയാഗ�മായ �ലം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷിനാശം സംഭവി�� ക�ഷക��് ആ��ല���

1576. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�� ക�ഷക��് േ��് ഡിസാ��  ഫ�ി�  നി�ം

ആ��ല��� ന�കാ�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2017  െല ഓഖി�ം  2018  െല �ളയ�ം  2019  െല അതിതീ� മഴ�ം,  ഉ��െപാ��ം

സം�ാനെ� ക�ഷകെര സാരമായി ബാധി� സാഹചര��ി�  വിള ഇ��റ�സിെ�

അനിവാര�തെയ��ി ക�ഷകെര േബാധ�െ����തി�ം തദ��തമായി നടപടിക�

സ�ീകരി��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േക� സ��ാരിെ� �ധാനമ�ി ഫസ� ബീമാേയാജന എ� േപരി�ളള ഇ��റ�സ് പ�തി

പരി�രി�ത് �ലം േകരള�ിെല ക�ഷക��് അധിക ആ��ല�ം ലഭി��േ�ാ; വിശദാംശ��

ന��േമാ?



െഷാ��� മ�ല�ിെല ക�ഷക��് ന�കിയ ധനസഹായം

1577. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018� ഉ�ായ കന� മഴയി�ം ��തിേ�ാഭ�ി�ം �ഷി നശി� െഷാ��� മ�ല�ിെല

എ� ക�ഷക��് വ��് �ഖാ�രം ധനസഹായം ന�കിയി��് എ�തിെ� പ�ായ�്

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആെക എ� �പയാണ് ഈ ഇന�ി�  ന�കിയി��ത് എ�തിെ� പ�ായ�് തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് ധനസഹായം

1578. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 2018, 2019 വ�ഷ�ളി� ഉ�ായി�ളള �ളയ�ി�ം കാലവ�ഷെ��തികളി�ം

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ക�ഷക��് എ� �പ�െട നാശന�ം

ഉ�ായി��്;  ഇതി� എ� േപ��് എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കിയി��്;  ഇനി എ�

േപ��് എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കാ� ബാ�ി��്; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ക�ഷക��ം അ�ഹമായ ��വ�  ധനസഹായ�ം വിതരണം െച��തിന് ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1579. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ഇനി�ം ന�പരിഹാരം

ന�കാ�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  എ�ിൽ ആയത് ന�കാതിരി��തി�ളള കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പയാണ് ഇ�ര�ി� ന�പരിഹാരം ന�കാ� ബാ�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2019-െല �ളയ�ി�  ക��� മ�ല�ി�  എ�േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം

സംഭവി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; �ഷിനാശം സംബ�ി�് ഇനം തിരി� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് െമാറേ�ാറിയം ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

1580. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കഴി� വ�ഷം �ളയം ബാധി�് �ഷി�ം െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�ം നശി� പതി��ര

ല�ം േപ��് െമാറേ�ാറിയം ആ��ല�ം ന�മായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷി വ��് ഉേദ�ാഗ�� ഇ�ാര��ി� േവ� താ�പര��ം ജാ�ത�ം കാണി�ിെ��് സ��ാ�

ക���േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െമാറേ�ാറിയം കി�ാ�  ബാ�ക��് �േത�ക അേപ� ന�കണെമ� കാര�ം ക�ഷക��്

അ�ാതമായി��െവ� സാഹചര��ി�ം ഇനി അേപ� ന�കി ഇളവ് അ�വദി�ാ�

സാധ�ത ഇ�ാ�തിനാ�ം ഇവ��് ��ത ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ഷക��് ധനസഹായം

1581. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  2018-െല �ളയ�ി�  �ഷിനശി� െപ�����,

െന�ാ�ി�കര,  അതിയ��, തി��റം,  െച��, കാേരാട്,  �ള��  എ�ീ �ഷിഭവ�  വഴി

ക�ഷക��് ലഭിേ�� ന�പരിഹാരം എ�െയ�് �ഷിഭവ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ലഭിേ�� ന�പരിഹാര�ക ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാര�ക എേ�ാ� വിതരണം നട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക���ായ ന�പരിഹാരം അ�വദി�് ന���ത്

1582. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകായിലാ�ി, േപരാ� നിേയാജക മ�ല�ളിലായി വ�ാപി� കിട��

െവളിയ��  ച�ിയിെല ക�ഷക���ായ ന�പരിഹാരം അ�വദി�് ന�കാ�  സ��ാ�

ഉ�രവായിരി�� സാഹചര��ി�  ��ത ന�പരിഹാര �ക ക�ഷക�െട ��ാ�യായ

പാടേശഖര സമിതി�് ൈകമാറി�ഴി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ക ക�ഷക ��ക��് ൈകമാറാ�  മെ�െ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാര�ക വിതരണം െച��തിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ ?

�ളയെ��ട��് സം�ാന��ായ കാ�ഷിക ന�ം

1583. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷം �ളയെ��ട��് സം�ാന��ായ കാ�ഷിക ന���െട കണ�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�ര�ി� ന�ം സഹിേ��ി വ� �ഷി�ാെര സഹായി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�ം ഈ പ�തിക�െട അടി�ാന�ി� ഇതിനകം ക�ഷക��് ന�കിയ

ആ��ല��� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേ�ജ് അടി�ാന�ിലാേണാ �ളയെ��ട���ായ കാ�ഷികന�ം വിലയി���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ഏെത�ാം വിേ��കളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ��ി��െത�ം ന�ം കണ�ാ�ാ�ം

ആ��ല�ം വിതരണം െച�ാ�ം സ�ീകരി� മാനദ��� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

2018, 2019 വ�ഷ�ളിെല �ളയെ��തി

1584. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018,  2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി��ായ �ളയെ��തി,  ഉ��  െപാ��  എ�ിവ �ലം

സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലയി� ആെക എ� േകാടി �പ�െട ന�ം ഉ�ായി�െ��ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� �ലം എ� െഹ��  �ഷിയിടം നശി�;  ഏെത�ാം േമഖലയിെല എ� ക�ഷകെര ഇത്

ബാധി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ��  ന�കി;  ഇതിനായി എ� �ക

െചലവഴി�; എ� ക�ഷക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� �ലം ക�െ��� ക�ഷക�െട ��വ� കാ�ഷിക കട��ം എ�തി ത�ി�ം �നഃ��ി�ായി

പലിശ രഹിത വാ� ലഭ�മാ�ി�ം ക�ഷകെര തക��യി�  നി�ം ര�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

2019 -െല �ളയ�ിെല �ഷിനാശം

1585. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2019  -�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം

സംഭവി�തായാണ് കണ�ാ�ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ആയതി� െന�് ,പ��റി എ�ിവ�െട ന�ം �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക ഉ�����് വില�ക��

1586. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ിെല �ഷികളായ റ��, ���ളക്,  ഏലം �ട�ിയവ�െട വില�ക�� കാരണം

േകരള�ിെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  വ�� തക���ം ക�ഷക�  അ�ഭവി�� �രിത�ം

പരിഹരി�ാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�����് ന�ായമായ വില ലഭി��തിന് സ��ാ�  നട�ിയ ഇടെപട�ക�

അറിയി�േമാ;  േക� സ��ാ�  ആ�.സി.ഇ.പി.  വ�ാപാര�രാ�  ഒ�ി�� പ�ം േകരള�ി�

അ�ഭവെ��� ഈ �രിത�ിെ� ആഘാതം വ��ി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെന

മറികട�ാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േനര�മംഗലം �ഷിേ�ാ��ി� ഫാം �റിസം പ�തി

1587. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ി�  ആരംഭി�� ഫാം �റിസം

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫാം �റിസം നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം പ�തിക�  നട�ിലാ�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധാരാളം വിേനാദസ�ാരിക�  നിേത�ന സ��ശി�� േനര�മംഗലം �ഷിേ�ാ��ി�  ഫാം

�റിസം പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി െച�ാെത തരിശി�ിരി�� �മി

1588. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� �ഷി െച�ാെത തരിശി�ിരി�� �മി�െട�ം ത�ീ��ട��െട�ം അളവ്

നിേയാജക മ�ലം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി െച�ാെത ഇ�ിരി�� �മി േനാ�ീസ് ന�കി ഏെ����തിന് െന�വയ� ത�ീ��ട

സംര�ണ നിയമ�ി� െകാ�വ� േഭദഗതി�െട അടി�ാന�ി� പ�നംതി� ജി�യി� �ഷി

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ��ത നിയമ�കാരം എ�

െഹ��  �ലം ഏെ���് �ഷി �നരാരംഭി�ാ�  സാധി�ി��് എ�് നിേയാജക മ�ലം

തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ഏെ���ാ�� �ഷി�മിക�  ഏെ���ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തരി��മിയിെല �ഷി

1589. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാന�് �ഷി െച�ാെത കിട�� തരി��മി എ�യാെണ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ആയത് 2016-� എ�യായി��;



(ബി) �ഷി െച�ാെത തരിശി�ിരി�� �മി േനാ�ീസ് ന�കി സ��ാ�  ഏെ����തിനായി

െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ി�  െകാ�വ�ി�ളള േഭദഗതി�െട

അടി�ാന�ി�  �ഷി വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� െഹ��  �ലം ഇ�കാരം ഏെ���് �ഷി �നരാരംഭി�വാ�  സാധി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� ആവശ��ിന് െന�വയ�ക�ം ത�ീ��ട��ം നിക�ാ�  വ�വ� െച� ��ത

നിയമ�ി� 2018-� െകാ�വ� േഭദഗതി�െട അടി�ാന�ി� െപാ� ആവശ��ിനായി

എ� െഹ�� നിലം നിക��തിന് അ�മതി ന�കി; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത േഭദഗതി ��പേയാഗം െച�് നിലം നിക�ിയ എ�േപ�െ�തിെര നിയമ നടപടി

സ�ീകരി�;  എ� െഹ��  നിലം ഇ�കാരം ഇവ�  നിക�ി;  ആയത് ����ിതിയിലാ�വാ�

എെ�ാെ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� േഗാഡൗണിെല എ�േഡാസ�ഫാ� േശഖരം

T 1590.�ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് ത�മംഗലം �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� േഗാഡൗണി� എ�േഡാസ�ഫാ� േശഖരം

��ി�് വ�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�േഡാസ�ഫാ�  േശഖരം നീ�ം െച�െമ�് എ�േഡാസ�ഫാ�  െസ�ിെല േനാഡ�

ഓഫീസ� ന�കിയ ഉറ�് ഇനി�ം പാലി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ബാര�കളി�� എ�േഡാസ�ഫാ� നീ�ം െച�് നി��ീര�മാ�വാ� പാല�ാട് ജി�ാ കള��

ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനായി അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി േക�ാവി�ത പ�തിക�

1591. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�െട ��ിര വികസന�ിനായി നട�ാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി അ�ബ� േമഖലകളിെല �തന സാേ�തിക വിദ�ക�  ക�ഷകരിെല�ി��തിന്

ആവി�രി�ി�ളള ആ� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ക�ഷക�െട സഹകരണേ�ാെട മാ�കാ �ഷിയിട��



പരിപാലി�് വ��േ�ാ;

(ഡി) കാ�ഷിക അ�ബ� േമഖലകളി�  �വ��ി�� ഉേദ�ാഗ���് മാേനജ് െമ�് കഴി�ം

വി�ാനവ�ാപന േശഷി�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ന�കി

വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�ായമായ വിലയി� പ��റിക�

1592. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഓണാ�ാല�് ന�ായമായ വിലയി�  പ��റിക�  െപാ�മാ���കളി�  നി�് ലഭി��തിന്

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

ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി�� കാ�ഷിേകാ�പ� സംഭരണം

1593. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷക�  ഉൽപാദി�ി�� ഉൽപ���  ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി

സംഭരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�വ��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ നടപടിക� ��ത� വി�ലീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാടായിേതാട് പാ�ശ�ഭി�ി സംര�ണം

1594. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല പാറ��  മാടായിേതാട് പാ�ശ�ഭി�ി സംര�ണ�മായി

ബ�െ��് 12.09.2018 � ആരംഭി� 2837010/2018/min/Agri., KLDC 2398/2018

എ�ീ ന�� ഫയ�കളിെല നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ�ശ�ഭി�ി സംര�ണ�മായി ബ�െ��് ���  റീജിയണ�  ഓഫീസി�  നി�ം

റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േസായി�  ഇ�െവ�ിേഗഷ�  നടപടിക�  ���ീകരി�് ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാ�

സാധി�െമ�റിയി�ാേമാ?

നബാഡ് �ഖാ�ിരം െക.എ�.ഡി.സി നട�ിലാ�� ���ി

1595. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എ�.ഡി.സി.,  നബാ�ഡ് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� ���ികളി� 2019-20 സാ��ിക

വ�ഷം ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;



ആയതിെ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ിെല െക.എൽ .ഡി. സി ���ികൾ

1596. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ് െക.എൽ .ഡി. സി �ഖാ�ിരം

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

�ഷി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ്

1597. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�  െ�ഷ��  ��സ് നട�ിലാ��തി�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക�  ���ീകരി�് െ�ഷ��  ��സ് എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാ�  സാധി�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ആഫീസ�മാ�െട നീരി�ണകാലം

1598. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി ആഫീസ�മാ�െട നീരി�ണകാലം ഡി�ളയ�  െച��തി��ാ�� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2012 ആഗ�് നാലാം തീയതി �ഷി അസി��മാ��ളള ര�് ശതമാനം ക�ാ�ാ െ�ാേമാഷനി�

�ാനകയ�ം ലഭി� െച���  മ�ല�ിെല �ധ��  �ഷി ആഫീസറായ �സ�

േതാമസിെ� നീരി�ണകാലം ഡി�ളയ� െച�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2014 �ത� നിലവി� പ�് ശതമാനം ഒഴി�ക� നിലനി�േ�ാ� ഈ �ഷി ആഫീസ�മാെര

റ�ലൈറസ് െച�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

��ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷിഭവ�കളിെല ഒഴി�ക�

1599. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  �ിരം �ഷി ആഫീസ�മാെര നിയമി�ി�ി�ാ�

�ഷിഭവ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ��ത �ഷിഭവ�കളി�  �ഷി

ആഫീസ�െട ത�ികക�  എ� കാലമായി ഒഴി�് കിട�� എ�ം �ഷി ആഫീസ�മാ�െട

�മതല ആ�െ�ാെ�യാണ് ന�കിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ��ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷിഭവ�കളി�  അ�വദി�ി�� അ�ിക��റ�

അസി��മാ�െട ത�ികക�െട എ�ം �ഷിഭവ�ക�  തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

ത�ികകളി�  ഒഴി� കിട��വ ഏെതാെ�യാെണ�ം എ��തലാണ് ഒഴി�

കിട��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയെ��തിയി� �രിതം അ�ഭവി�� ഇവി�െ� ക�ഷക��് സമയബ�ിതമായി ആശ�ാസം

എ�ി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��ി� ഈ ഒഴി�ക� അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

സഹ� സേരാവ� പ�തി

1600. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� സഹ� സേരാവ�  പ�തിയി�  ���ിക�

ഉ�െ����തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സഹ� സേരാവ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ി�ം

���ി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

മണ�� മ�ല�ി� അേ�ാ ബസാ�

1601. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  �തിയ ഒ� അേ�ാ ബസാ�  അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  നിലവി�  എവിെടെയ�ാം അേ�ാ ബസാ�ക�  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അേ�ാ ബസാ� അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈക�ാട് െന��ഷി

1602. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈക�ാട് �േദശ�ളി� െന��ഷി െച�� പ�തി �കാരം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�

ഏ�� �ഷിയാണ് ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല �ഷിവ��് പ�തിക�

1603. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഷിവ��്

�േഖന നട�ിയി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

പ�ാ�ി �ാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിെല �ളം

1604. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി �ാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിൽ നിലവി�� �ളം വി�ലെ����തിനായി

ബജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി�െട നിലവിെല �ാ�സ് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ കാലതാമസം

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിേനാട് അ�ബ�ി� ഫയൽ ഏെത�ാം െസ�നിൽ എ� ദിവസം ഉ�ായി�� എ�്

തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അട�ാ �ഷി

1605. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല അട�ാ �ഷിെയ സഹായി��തിന്  2019  -20  വ�ഷെ�

ബ�ജ�ി� എ� �ക വകയി��ിയി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അധിവ�ഷ�ാ�ം ��മായ വര��യാ�ം �ഷിനാശം സംഭവി� അട�ാ �ഷി�ാ�� ��ത

�ക ന���തിന് വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

1606. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  വിവിധ

വികസന �വ��ന���ായി �ഷി വ��് �ഖാ�രം എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം

ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;  ��ത ഉ�ര�ക�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

കീഴാ�� �ാമപ�ായ�ിെന േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���� നടപടി

1607. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കീഴാ��  �ാമപ�ായ�ിെന േകര�ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� ഫയലിെ� വിശദാംശ�ം ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�ായ�ിെന േകര �ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�െട അവിെട എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െകാര�ി�ാലിെല ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തി

1608. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�  ആർ.െക.വി.ൈവ.  �കാരം അ�വദി� െകാര�ി�ാ�  സംര�ണ-

നവീകരണ പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�മായി ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് ���ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഒ�ാം ഘ��ി� ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ി��ായി�� കാലതാമസം പരിഹരി��തി�ം ���ിക�

���ീകരി��തി�ം ര�ാം ഘ� �വ��ന�� ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല മാ���് നവീകരണം

1609. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ധാന മാ���ക� ആയ ആറാ�ം�ട്, ഉദിയ��ള�ര

എ�ീ മാ���കളിെല ഭൗതിക സാഹചര��� വ��ി�ി��തി� േവ�ി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ���ക�  നവീകരി���മായി ബ�െ��് നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാ���ക�  നവീകരി��തിന് �ഷിവ��ി�  നി�ം ഫ�് അ�വദി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� ഡി.പി.ആ�  ത�ാറാ�ാ�  ആെരയാണ് �ഷിവ��്

�മതലെ����ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�മിളി �ഷിഭവന് �ാൻറ് െഹൽ�് �ിനിക്

1610. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018  -19  വർഷ�ി�  �ഷി വ��് പീ�േമട് മ�ല�ിെല �മിളി �ഷിഭവന് അ�വദി�

�ാൻറ് െഹൽ�് �ിനി�ിെ� �വർ�നം ആരംഭി�വാൻ കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം

വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത �ിനി�ിെ� �വർ�നം എ�ാരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

വാ�ഷിക പ��റി ഉ�ാദനം

1611. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ഷ�ി�  ശരാശരി എ� ട�  പ��റി ആവശ���തായി�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി�െട ശരാശരി ആഭ��ര ഉ�ാദനം വ�ഷ�ി� എ� ട� ആെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�്

സ�യംപര�ാ�തയിെല��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

നീ��ട മാ�� �ാ�

1612. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക േമഖലയി�  നീ��ടാധി�ിത ആ��ണം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ുമായി ബ�െ��് െന�് �ാനിംഗിെ� അടി�ാന�ി�  നീ��ട മാ��  �ാ�

പരി�രി�ാ�� മാ��േരഖക� �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മാ��നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ാ�  മ� വ��ക�െട ഏേകാപനം/അഭി�ായ��

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െവളിയ�� �ഷിഭവ� �ന��ാരണം

1613. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവളിയ�� �ഷിഭവ� �ന��ാരണം സംബ�ി�് ഫയ� ന�� 3733566 �കാരം ന�കിയ

നിേവദന�ി� അ�ിക��ർ ഡയറ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�

സംബ�ി�് അ�ിക��� ഡയറ�േറ�ിെല ഫയ� ന�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഫാം �ാഫ് ത�ികക�െട �നർനാമകരണം

1614. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഫാം �ാഫ് ത�ിക�െട �നർനാമകരണം നട��തിന് സർ�കലാശാല

തീ�മാനെമ��ി��േവാ;  എ�ിൽ ഇതിെ� സാഹചര�ം എ�ായി��;  വിശദവിവര�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �നർനാമകരണ�ി� സർ�കലാശാല�് എെ��ി�ം തര�ി�� സാ��ിക

ബാ��ത��ാ��േ�ാ;  ഇ�ര�ി�� വിഷയ�ിൽ ക�ി�ി തീ�മാനെമ��ാൽ അതിന്

സർ�ാരിെ� അ�മതി ആവശ��േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഈ തീ�മാന�ിൽ സർ�ാരിെ�

അംഗീകാരം ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി എ�ാണ് ഈ തീ�മാനം എ��ി��ത്;  സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം

ലഭി��തിനാ�� അേപ� ന�ിയത് എ�ാണ്;  ഇേതാട�ബ�ി�് സർ�ാ�മായി

നട�ിയി�� ��വൻ എ��ക�െട�ം പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനെമ��തി� േശഷം സർ�ാരിൽ നി�ം അ�മതി ലഭി�ാനായി

അേപ� ന�ിയതിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;  കാലതാമസം േബാധ�ർ�മാെണ�ിൽ അതിന് കാരണ�ാരായ

ഉേദ�ാഗ��ാർെ�തിെര നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

അ�ി അനലി�ി�്

1615. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവര സാേ�തിക വിദ��ം �ഷി�ം സമന�യി�ി�ി�� അ�ി അനലി�ി�് വിഷയ�ി� േകരള

കാ�ഷിക സ�വകലാശാല ഏെത�ി�ം േകാ�ക� നട��േ�ാ;

(ബി) കാലാവ�ാ മാ�ം , വിപണിയിെല മാ��ം, ഉ��ാദന�മതയി��ാ�� ഏ��റ�ി�, വിപണന

സാധ�ത �ട�ിയ ഘടക����സരി�് �ഷിരീതിക�  �മീകരി�ാ�ം ��തി �ര���

����ി മന�ിലാ�ി കാ�ഷിക ഉ��ാദന �വചന രീതിക� ആവി�രി�ാ�ം അ�ി അനലി�ി�്

�േയാജനെ���ാ� ആേലാചി�േമാ;

(സി) അ�ി അനലി�ി�് േമഖലയിെല െതാഴി� സാധ�ത ��ി� ക�് ഈ വിഷയ�ി� ഡിേ�ാമ,

ബി�ദ, ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ക� �ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��� േഹാ�െസയി� അ�ിക��റ� മാ���്

1616. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് േവേ�രി അ��� േഹാ�െസയി� അ�ിക��റ� മാ���് േക��ി� േകരള

കാ�ഷിക സ��കലാശാല�് കാ�ഷിക േസവന േക�ം �ട��തിന് �ലം അ�വദി��തിന്

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

സർ�കലാശാല ജീവന�ാ�െട ��കാല സർ�ീ�ം െപൻഷൻ ആ��ല��ം



1617. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സർ�കലാശാലയിെല അ��ാപക�ം അന��ാപക�മായ ജീവന�ാ�െട െപൻഷൻ ആ��ല�ം

കണ�ാ�േ�ാ�  റ�ർ േബാർഡ്,  നാളിേകര വികസന േബാർഡ്,  ൈ�സസ് േബാർഡ്

�ട�ിയ �ാപന�ളിെല �ൻകാല സർ�ീ�കൾ പരിഗണി�ാ�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ വിശദ

വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റ�ർ േബാർഡിൽ േസവനം അ��ി�ി�� സർ�കലാശാല ജീവന�ാർ�് അവ�െട േസവന

കാലയളവ് സർ�കലാശാലയിൽ നി�� െപൻഷൻ ആ��ല��ിനായി

പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ; ഉെ��ിൽ അതിെ� വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാളിേകര വികസന േബാർഡിെല േസവന കാലയളവ് െപൻഷ� േവ�ി

പരിഗണി�ാ�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ; ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പ�, ആട്, േകാഴി ഫാ�ക��് അട���� േനാ�ീസ്

1618. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�,  ആട്,  േകാഴി ഫാ�കെള തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അസഹ��ം ആപ��ര�മായ

വിഭാഗമായി ഉ�െ���ിയതിനാ�  സം�ാന�്  2000  ഫാ�ക��് അട����  േനാ�ീസ്

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പ� വള��� �ല�ം സമീപെ� വീ�ക�മായി പാലിേ�� �രപരിധി ക�ാറിക�േടതിന്

�ല�മായാേണാ നി�യി�ി��ത്;

(സി) ���ിയത്  5  പ�,  20  ആട്,  25  �യ�,  100  േകാഴി എ�ിവ വള���വ�  േപാ�ം

ച�മ�സരി�് ആപ��രമായ േജാലി െച��വരാേണാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) െച�കിട വ�വസായെമ� നില�് ഈ േമഖലയിേല�് തിരി��വെര പി�ിരി�ി�ാ�  മാ�േമ

ഇ�രം വ�വ�ക� സഹായകമാ� എ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  2012-െല ച��ളി�  േഭദഗതി വ��ി ഈ വ�വസായ�െള േ�ാ�സാഹി�ി�ാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ

1619. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയതായി �ാമപ�ായ�ക�ം �നിസി��  കൗ�സി�ക�ം �നിസി��

േകാ��േറഷ�ക�ം �പീകരി��ത് സംബ�ി�� ഡീ ലിമിേ�ഷ�  േ�ാസ�് എവിെട

വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �തിയതായി �പീകരി� ഏെത�ി�ം �നിസി��



കൗ�സി�ക�  തിരി�് �ാമപ�ായ�കളാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നിലവി�  ഉ�ായി�� ഏെത�ി�ം �നിസി��

കൗ�സി�ക� തിരി�് �ാമപ�ായ�ാ�ി മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

�തിയ പ�ായ�ക�

1620. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�തിയ �ാമപ�ായ�ക�  �പീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി നി�യി�ി��

മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം

1621. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ പ�ായ�ക�  �പീകരി��തിന് തീ�മാനമായി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് �പീകരണ�ിനായി നിലവി�� വാ��ക�െട വിഭജനം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

വാ�ഡ് അതി��ിക�  �ന�നി��യം നട�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് �തിയ നഗരസഭക� �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഏകീകരണം

1622. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഏകീകരണേ�ാെട പ�ായ�്,നഗരകാര�ം,  �ാമവികസനം,

നഗരാ��ണം �ട�ിയ വ��കളി� വരാ�േപാ�� മാ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� ഏകീകരണേ�ാെട,  സം�ാനെ� േകാ��േറഷ�കെള എ�െന

തരംതിരി�വാനാണ് �മി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല മിനി�ീരിയ�, െട�ി�� വിഭാഗ�ളിെല ജീവന�ാ�െട േയാഗ�ത,

േസവന-േവതനവ�വ�ക�, �േമാഷ�  എ�ിവയി�  എെ��ാം മാ���  െകാ�വരാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) എ�വിഭാഗം ജീവന�ാെരയാണ് ഏകീ�ത വ��ി�  നി�യി�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

ആയതിെ� തരംതിരിവ് ഏതടി�ാന�ിലാണ്;  ഇതി�  ഉപവിഭാഗം ജീവന�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി

1623. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിയ� എേ��് രംഗെ� ത�ി�ക� നിയ�ി��തി�� റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി

സം�ാന�് �പീ�തമായി�േ�ാ;  എ�ി� എ�ാണ് �പീ�തമായത്;  അതിെല അംഗ��

ആെരാെ�യാണ്;

(ബി) റിയ� എേ��് രംഗെ� �����് പരിഹാരം കാ�വാ� േക� സ��ാ� 2016-െല ദ

റിയ� എേ��്  (െറ�േലഷ� ആ�് െഡവല�െമ�്) ആ�് പാ�ാ�ിെയ�ി�ം സം�ാന�്

��ത നിയമം നട�ിലാ��തിന് ഇ��ം കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) റിയ�  എേ��് അേതാറി�ി െചയ�മാെന�ം അംഗ�െള�ം െതരെ����തി��

സമിതിയി� ആെരാെ�യാണ് അംഗ�ളായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട/വ�കിട വ�ാപാര�ാപന��ം മാ�ക�ം പാ൪�ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ��ത് സംബ�ി�്

1624. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട/വ�കിട വ�ാപാര�ാപന��ം മാ�ക�ം നി��ി���മായി ബ�െ��്

െക�ിടനി��ാണ ച��� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത വ�ാപാര�ാപന�ളി�ം,  മാ�കളി�ം ആവശ�ാ�സരണം പാ��ിംഗ് �ലം

ഉ�ാകണെമ�് ച��ളി� വ�വ� െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ ച���  �കാരം നി��ി� വ�ാപാര�ാപന��  /മാ�കളിെല പാ��ിംഗ്

�ല�ളി�  നി�ിത ഫീസ് ഈടാ�ി വാഹന��  പാ��് െച�വാ�  വ�വ��േ�ാ;

ഇെ��ി�  സം�ാനെ� പല വ�ാപാര സ��യ�ളി�ം/മാ�കളി�ം വാഹന��  പാ��്

െച�വാ�  ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് നിയമാ��തമാേണാ എ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല പ�തി നട�ി�് കാര��മമാ�ാൻ നടപടി

1625. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഇതര വ��ക�മായി േചർ�് പ�തികൾ നട�ാേ��ി വ�േ�ാൾ

അധികം േവ�ിവ�� �റി�ൽ േസവന�ൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ നി� തെ�

ഏർെ���ി പ�തി നട�ി�് കാര��മമാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �റി�ൽ ത�ികകൾ നേ� �റവായ �ഗാ�പ�ി,  �ഷിഭവ�കൾ എ�ിവ �േഖന

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ പ�തികൾ നട�ാ�േ�ാൾ നിലവിൽ �റി�ൽ േസവന�ൾ

അധികമായി നൽകി വ��േ�ാ വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം

1626. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

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

ഏേകാപി�ി�് ഒ� വ��് �പീകരി��തി�� നടപടി�മ��  ���ിയായി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� ജന�തിനിധിക��് ആ��ല�ം

1627. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല  ��  ജന�തിനിധിക��് ആ��ല���

ഏ�െ����തി�േവ�ി ജന�തിനിധിക�െട വിവിധ ആവശ���  പഠി�് റിേ�ാ��്

ന���തിനായി ഏെത�ി�ം സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത സമിതി�െട

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി� റിേ�ാ��ിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�െ��ി�  അ��കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശപരിപാലനനിയമം ലംഘി� െക�ിട�� സംബ�ി�് പരിേശാധന

1628. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

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

ന��േമാ:



(എ) തീരേദശപരിപാലനനിയമം ലംഘി�് സം�ാന�് നി��ി�ിരി�� െക�ിട�െള സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ�ി�  ച�ലംഘനം നട��ി� എ� ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ�ാപന��െട വിഭജനം

1629. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�ക�  ഉ�െ�െട�� തേ�ശ�ാപന��  വിഭജി�് �തിയവ �പീകരി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം തേ�ശ�ാപന�ളാണ് വിഭജി��െത�ം �തിയവ എ�െയ�ം നിലവി�

വ�െമ�ം അവ�െട േപ�ക� എെ�ാെ�യാെണ�ം ജി�തിരി� ് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� തേ�ശ�ാപനം വിഭജി�് �തിയത് �പീകരി��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� ഒ� തേ�ശ�ാപനം വിഭജി�് �തിയത് �പീകരി�േ�ാ� ഉ�ാേയ�ാ�� െചലവ്

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക�െട അതി��ി �ന�നി��യം

1630. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ െതരെ���ിന് ��് നിലവി�ളള �ാമപ�ായ�ക�െട

അതി��ി �ന�നി��യി��തി�ളള നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ് �ാമപ�ായ�കെള �ന�മീകരി��ത്;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഉേദ�ാഗ� തല സമിതി സ��ാരിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം സമ��ി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ� തല സമിതി �തിയ �നീസി�ാലി�ിക�  �പീകരി��ത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(ഇ) �ാമപ�ായ�ക�െട അതി��ി �ന�നി��യി��തിന് �തിയ ഡീലിമിേ�ഷ�  ക�ീഷെന

എ�േ��് നിയമി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് വിശദമാ�ാേമാ?

2020-െല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���്

1631. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്



,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020 � നട�ാ� േപാ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���ിന് േവ�ി

നട�ിയ �െ�ാ���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജനം, �പീകരണം എ�ിവ�െട �വ��ന �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�്/��സി�ാലി�ി വാ��ക�െട �നഃസംഘടന നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� അതിേല�ായി നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിേയാജകമ�ല��െട അടി�ാന�ി�  േ�ാ�ക�  �നഃ�മീകരി��തി�ം ആവശ�മായ

�ല�ളി�  �തിയ േ�ാ�ക�  �പീകരി��തി�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വിഹിതം ഉപേയാഗി�് വനേമഖലയിെല വികസന �വ��ന�ൾ

1632. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�് വനേമഖലയി�  നട��

വികസന �വ��ന��െട നട�ി�ി�� �േത�ക അ�മതി വനസംര�ണ സമിതിക��്

ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട പ�തി �വ��ന��

1633. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധികാരവിേക�ീകരണം ഫല�ദമാ�� തര�ി�  തേ�ശഭരണ �ാപന��െട പ�തി

�വ��ന�ളി� ഉണ�വ് ��ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി��തിന് ��് തെ� ആ��ണ ��ിയ ���ീകരി�് പ��്

മാസ�ം നി��ഹണ�ിനായി �േയാജനെ���� തര�ി�  �മീകരണം നട�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ണ ��ിയയി�  ഈ സ��ാ�  െകാ�വ� മാ���ം ആയതിെ� സവിേശഷതക�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ട��യായി ര�് വ�ഷം സമാനതകളി�ാ� �ളയം േനരി�ത് പ�തി �വ��ന�െള

ഏെതാെ� വിധ�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?



തേ�ശസ�യംഭരണ വ��വഴി നട�ിലാ�ിവ�� ���ിക�

1634. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  � ��പ് ആരംഭി��ം നാളി�വെര

���ിയാകാ��മായ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��വഴി നട�ിലാ�ിവ�� ���ിക�

എെതാെ�യാണ്; ഓേരാ�ിെ��ം നിലവിലെ� അവ� �േത�കം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ���ിക�  ���ിയാ��തിന് ദീ�ഘനാളെ� കാലതാമസ�ിന് കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016-17-�േശഷം ആരംഭി� ���ിക� ഏെതാെ�യാണ്; ആ�ിക വികസനഫ�്, �േത�ക

വികസനഫ�് എ�ീ പ�തിക�  �കാര�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെ� തന�

���ികള�ാെത മ�് പ�തിക�  �കാര�ം നട�ിലാ�ിവ�� ഓേരാ ���ി�െട�ം

ഭരണാ�മതി,  സാേ�തിക അ�മതി,  െട��  വിശദാംശ��ം എ� ശതമാനം ���ി

���ിയായി എ�ീ വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ���ിക� ���ിയാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് ��ത� വികസന ഫ�്

1635. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  തനത് ഫ�് തീെര �റ� �ാമപ �ായ�ക��്

ആയതിന് ആ�പാതികമായി വികസന ഫ�് ��ത� അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വാ�ഷിക പ�തി �വ��നം

1636. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം  2019-20-  െല വാ�ഷിക പ�തി

�വ��ന�ിെ� �േരാഗതി െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2018-19-  �  െചലവാ�ിയ�ം ക�വി�  ഉ�െ���ി  2019-20  െല അേലാ�്െമ�ി�

ഉ�െപ��ിയ�മായ ���ിക�െട ആെക സംഖ� എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) 2018-19  �  �ി�  ഓവ�  ���ികളായ എ� േകാടി �പ�െട ���ിയാണ് പിേ�

സാ��ിക വ�ഷേ��് മാ�ി വ�െത�് അറിയി�േമാ?



േറഷൻ കാർഡ് ഇ�ാ�വ��് ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട്

1637. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷൻ കാർഡ് ലഭി�ാ�തിനാൽ ൈലഫ് പ�തി�െട ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാ�വർ�് വീട്

ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േറഷൻ കാർഡ് ഇ�ാ�തിനാൽ ഒഴിവാ�െ��ക�ം എ�ാൽ നിലവിൽ േറഷ�കാർഡ്

ലഭി�ക�ം െച�വെര ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ൈലഫ് പ�തി

1638. �ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ ഭവനനി��ാണ പ�തികെള ഏേകാപി�ി�െകാ�് നട�ിലാ�� ൈലഫ് പ�തി�െട

നട�ി�് പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ എ�ജിനീയ�മാ�െട അഭാവം സ��ാ� േനരി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട ക�സ���സിയായി സ�കാര� ഏജ�സിെയ നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) സ�കാര� ഏജ�സി�് പകരം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല െക�ിടനി��ാണ വ��ിെന ��ത

പ�തി നട�ി�് പരിേശാധി��തിന് നിേയാഗി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1639. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തി �കാരം ഭവനരഹിത�െട�ം �രഹിത

ഭവനരഹിത�െട�ം പ�ായ�് തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) റാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി� എ�ം ഇനി എ�

എ�ം ���ീകരി�ാ� ഉ�് എ�ം പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ�െട നി��ാണം ���ീകരി�ാ�  ഉ�ായ കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

എ�േ��് ഇവ�െട നി��ാണം ���ീകരി�ാ� ആ�ം എ�് പറയാേമാ;

(ഡി) ��ംബ േറഷ� കാ�ഡി� നി�ം േപര് മാ�ി സ��മായി േറഷ� കാ�ഡ് എ�� പല��ം ൈലഫ്

പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ം വീട് ലഭി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതി��



കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ം പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1640. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� ഭവന�� ���ീകരി� ൈകമാറിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി��ാണ�ിെ� അ�ിമഘ�ി�ളള എ� വീ�ക�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി- മാന�വാടി നിേയാജകമ�ലം

1641. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം മാന�വാടി നിേയാജകമ�ല�ി� ആെക അ�വദി�െ��

വീ�ക�െട�ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതിെയ�ം സംബ�ി� വിവരം പ�ായ�്/നഗരസഭ

തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം മാന�വാടി മ�ല�ി� എ� വീ�ക� ���ീകരി�െവ�

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി �കാരം ���ീകരി� വീ�ക�

T 1642.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഇ�വെര എ� വീ�ക�െട പണി ���ീകരി�ി��്;

ഒ�ാം ഘ�ം, ര�ാം ഘ�ം, ��ാം ഘ�ം എ�ിവയി� ���ീകരി�ത് �േത�കം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ാം ഘ��ി� എ� വീ�ക�െട പണി ���ീകരി�ാ��്;

(സി) �ലം ഇ�ാ� എ� �ണേഭാ�ാ�� സം�ാന��്;  ഇവ��് വീ� നി��ി��തിനായി

എ� ഏ�� �മി കെ��ണം; ഇ��ം �മി എ�െന കെ��ാനാണ് �മി�വ��ത്; ഇ�

സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി �ണേഭാ�ാ��

1643. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� വീ�ക�െട പണി ���ിയായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �കാരം വീ�ക� ലഭി�ാ� അ�ഹത�� എ� �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം അ�വദി�ി�� വീ�കളിൽ നി��ാണം �േരാഗമി��വ എ� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷെ� �ാ�ക�

1644. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� �ാ�ക�  സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് നി��ി�ാ�

തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ�ക� എവിെടെയ�ി�ം പണി ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ൈലഫ് പ�തിയിൽ െചലവഴി� �ക

T 1645.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�കാരം േകരള�ിലാെക എ� വീ�കളാണ് നി��ി� ന�കിയി��ത്;  ജി�

തിരി�� വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  നി��ാണ�ി�  ഇരി���ം  2020  മാ��്  31  � ��പ് ���ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി���മായ എ� വീ�ക��്; ജി� തിരി�� വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) നി��ി� ന�കിയ�ം ���ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി���മായ വീ�കൾ�ായി എ� േകാടി �പ

െചലവഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി വീട്

1646. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കരമന-കളിയി�ാവിള േറാഡ് വികസന�ിെ� ഭാഗമായി �ടിെയാഴി�ി�െ�� ��ംബ���്

ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി വീട് വ�് ന���ത് സംബ�ി� നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� �ട� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

1647. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല നാല് �ാമപ�ായ�ക� ര�് നഗരസഭക� എ�ിവ

വഴി െെലഫ് ഭവന പ�തിയി�െട എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് പ�തി�െട ഒ�ം ര�ം ഘ��ളി�െട െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല േമ��റ�

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വീട് നി��ാണെ��റി�് പ�ായ�ിെ�/നഗരസഭ�െട

േപര്, നി��ാണം ���ിയായ വീ�ക�െട എ�ം, ���ി നട�െകാ�ിരി��വ�െട എ�ം

എ�ി�െന പ�ികെ���ി വിവര�� വ��മാ�ാേമാ;

െെലഫ് പ�തി - ക�സ���സി കരാ�

1648. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തി�് ക�സ���സി കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ��ാണ് കരാ�

ന�കിയെത�ം കരാ�  ക�നിെയ നിയമി�വാ�  നി�ിയി�ി�ളള മാനദ�ം എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കരാ� ക�നി�് ക�സ���സി ഫീസിന�ി� നി�ിയി�ി�ളള �ക എ�യാണ്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) പി.ഡ�ള�.ഡി, എ�.എസ്.ജി.ഡി വ��കളി� മിക� സാേ�തിക പരി�ാന�ളള ഉേദ�ാഗ��

ഉ�ായിരിെ� ഭവനനി��ാണ പ�തിയായ െെലഫ് പ�തി�െട ക�സ���സി കരാ�

സ�കാര� ക�നി�് ന���ത് വഴി സാ��ിക ന�മ�ാെത എ�് െമ�മാണ് ഉ�ാ��െത�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല െെലഫ് പ�തി

1649. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��  ജി�യി�  എ� വീ�ക�  നി��ി��തിനാണ്

ഉേ�ശി��ത്; എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  എ� വീ�ക�െട

നി��ാണം ���ിയായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മരട് �ാ�്

1650. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരട് �ാ�് വിഷയ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാണ്; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ��ത �ാ�് നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�് നി�് വീ�

സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആയതി� �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതി സൗഹാ�� ബ�് കാ�ിരി� േക���

1651. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

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

27.02.2016 � ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� സാഹചര��ി� ��ത �വ ൃ�ി ആരംഭി��തിന്

നഗരസഭയി�  നി�ം അ�മതി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നി�േ�ശം ന��േമാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കി ��വ�ഷം പി�ി�ി�ം അ�മതി ആവശ�െ��് നിര�രം ന�കിയി��

െ�ാേ�ാസ�ക�  നഗരസഭ�െട പരിഗണനയി��ായി�ം ഇ�ാര��ി�  നഗരസഭ അ�മതി

ന�കാ�ത് കണ�ിെല��് �ക ലാ�ായി േപാകാതിരി�ാ� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

?

തി�വന��രം നഗരസഭ�് പിഴ �മ�വാ� േനാ�ീസ്

1652. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�ത് �ലം മലിനീകരണ നിയ�ണ

േബാ�ഡ് തി�വന��രം നഗരസഭ�് പിഴ �മ�വാ� േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് നഗരസഭെയ താറടി� കാണി�വാനാെണ� ആേ�പം തി�വന��രം നഗരസഭ

േരഖാ�ലം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് െചയ�മാ�  നിലവിെല ത�ികയി�  എ��തിന് ��്

േവ��് എന�ജി �ാ�് എ� േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ പ�തി�മായി തി�വന��രം

നഗരസഭെയ സമീപി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നഗരസഭ�െട സാേ�തിക സമിതി ��ത �പേരഖ പരിേശാധി�് അതിേ�� എ�� തീ�മാനം

എ�ായി��;

(ഇ) നഗരസഭ ഏ�െ���ിയ ൈപ�് കേ�ാ�്,  കി��  ബി�  എ�ിവ പരാജയമാെണ�്

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് കെ��ിയി�േ�ാ;  അത് വ�താപരമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��ഹി� �ളിെല �തിയ െക�ിട നി��ാണം



1653. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല േകാ��ഹി� �ളി�ം �ീെെ�മറി ടീേ��് െ�യിനിംഗ്

ഇ��ി���ി�ം ന�റി �ളി�മായി 2015-16 സാ��ിക വ�ഷം ആ�ി വികസന �ീമി� നി�ം

45  ല�ം �പ െചലവഴി�് ഒ� �തിയ െക�ിടം നി��ി� ന���തിന് ഭരണാ�മതി

�റെ��വി�ി��െവ�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ണെമ�ി�  നി��ി�ാ�േ�ശി�� �ലെ�

പഴയ െക�ിടം നഗരസഭ െപാളി�മാ�ി െെസ�് �ിയ�  െച�് ന�കിയാ�  മാ�േമ

സാധി�ക��െയ�് െപാ�മരാമ�് വ��് അറിയി�ിരി�� സാഹചര��ി� ഇ�ാര��ി�

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം കാലതാമസം വ��ാെത വിദ�ാ��ിക�െട പഠന സൗകര��ം ഭൗതിക സാഹചര���ം

െമ�െ����തിനായി തി�വന��രം നഗരസഭ�െട ഭാഗ� നി�ം അ��ല

നടപടിക��ാ�േമാ;  ഇ�ാര��ിൽ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ത�ാറാ�േമാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

മരട് �ാ�ടമക��് ന�േക� ന�പരിഹാരം

1654. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി�  അനധി�തമായി നി��ി��ം ��ീംേകാടതി െപാളി�് നീ�വാ�  ഉ�രവായ�മായ

�ാ�ക�െട ഉടമക��് ന�േക� ന�പരിഹാരം നി��യി��തിന് ��ീംേകാടതി നിേയാഗി�

റി�.  ജഡ്ജി െക.ബാല���  നായ�  അ���നായ സമിതി ന�പരിഹാരം ശിപാ�ശ

െച�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�് �ാ�് സ��യ�ളിലായി എ� േപരാണ് ഉടമ�ാവകാശ�ം ൈകവശ േരഖ�ം

ഹാജരാ�ിയത്;

(സി) അനധി�തമായി �ാ�ക�  നി��ി� ബി�ഡ�മാരി�  നി�ം അതിന് അ�മതി ന�കിയ

ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�ം ന�പരിഹാര �ക ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാര സമിതി�െട�ം അതി�  �വ��ി�� ജീവന�ാ�െട�ം െചലവ് �ടി �ാ�്

നി��ാതാ�ളി� നി�ം ഈടാ��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ �നിസി�ാലി�ിക�െട �പീകരണം

1655. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �നിസി�ാലി�ിക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) നിലവി�� �നിസി�ാലി�ിക�െട അതി��ിക�  �ന�  നി�ണയി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി��േ�ാ ;



(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �നിസി�ാലി�ികളി� അശാ�ീയമായി വിഭജി� ഡിവിഷ�ക�െട

�ന�മീകരണ�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി ഡിവിഷ�ക�െട

എ��ി� വ��നവ് വ��ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയ �ാമപ�ായ�ക�

1656. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

വീടിന് �ിര െക�ിട ന�� ന�കണെമ� അേപ�

1657. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല �ഹ� �ാമ പ�ായ�ിെല അ�ാം വാ�ഡി� ആസാദ് വിളയി� എ.ഒ.

േജായി 2001-� നി��ാണം ���ിയാ�ിയ കട�റികേളാട് �ടിയ വീടിന് �ിര െക�ിട ന��

ന�കണെമ� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത അേപ� പരിഗണി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� െക�ിട നി�തി �ടി�ിക പിരി��തിന് �ഹ� �ാമ പ�ായ�് ന�കിയ

േകസി� േച��ല െജ.എഫ്.എം. േകാടതി�െട വിധി എ�ായി��;

(സി) ഇൗ വിധിെ�തിെര സ��ാ�  അ�ീ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  ��ത അ�ീലിേ��ളള തീ�മാനം

എ�ായി��;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണം ���ിയാ�ി വ�ഷ�� കഴി�ി�ം �ിര ന�� ന�കാെത ഉടമ�െന

��ി��ി�� പ�ായ�ിെ� നടപടി �ന:പരിേശാധി�് അേപ�കന് നീതി ലഭ�മാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിടനി��ാണ�ി� അ�മതി ന���െവ� പരാതി

1658. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരമന-കളിയി�വിള േദശീയപാത�െട ര�ാംഘ� വികസനം നട�� �ാവ��ലം �ത�

െകാടിനടവെര�� ഭാഗ�് പ�ി��  പ�ായ�് അധി�ത�  അനധി�ത

െക�ിടനി��ാണ�ി� അ�മതി ന���െവ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� അേന�ഷണം നട�ിേയാ; അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാടതിയി� േകസ് നിലനി��� െക�ിട���ം,  അനധി�തമായി നി��ിെ��് കെ��ി



െപാളി�മാ�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഓം���ാ�  ഉ�രവി� െക�ിട���ം വെര

പ�ി�� പ�ായ�് അധി�ത� നി�തി ഈടാ�ി ന�� ന���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഇടമല�ടി �ാമപ�ായ�ിന് അതിെ� പരിധി��ി��െ� ഓഫീസ്

1659. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏക ആദിവാസി �ാമപ�ായ�ായ ഇടമല�ടി �ാമപ�ായ�ിെ� പ�ായ�്

ഓഫീസ് ��ത �ാമപ�ായ�ിന് �റ�� േദവി�ള�് �വ��ി��തിെല അനൗചിത�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് േമഖലയിെല ജന�െള പ�ായ�ി�  നി�് ലഭിേ�� േസവന�ളി�  നി�ം

അക��തിനാ�  ഇടമല�ടി പ�ായ�ിന് അതിെ� പരിധി��ി��െ� ഓഫീസ്

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

വ�ി��്, ��ി��, പ�ി�� �ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജനം

1660. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല വ�ി��് മ�ല�ിെല വ�ി��്,  ��ി��, പ�ി��

�ാമപ�ായ�കെള വിഭജി�െകാ�് യഥാ�മം അരിയ��, െവളി��്,  കരി��  എ�ീ ��

�ാമപ�ായ�ക� �ടി �പീകരി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2011  െല െസ�സസ് �കാര�� ജനസംഖ�,  �മിശാ�പരമായ ഘടന,  തന� വ�മാനം

�ട�ി സ��ാ�  നി�യി�� ഏ� മാനദ��കാര�ം ��ത �ാമപ�ായ�ക�

വിഭജിേ��ത് അത�ാവശ�മാണ് എ�് ക���േ�ാ; ��ത പ�ായ�ക�െട വിഭജന�ിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2015-�  ��ത �� �ാമപ�ായ�ക�ം വിഭജി�െകാ�് ��് �ാമപ�ായ�ക�  �ടി

�പീകരി�ാ�  പ�ായ�ക�  തീ�മാനം എ��െകാ�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാ�

തത��ി� അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ�ായ�് വിഭജന�മായി ബ�െ�� ഡിലിമിേ�ഷ�  ക�ി�ി ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;

സമിതിയംഗ�� ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േ�ഹിത @ �� പ�തി

1661. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 'േ�ഹിത @ �� 'പ�തി നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�ം

പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാലയ��ം ��ംബ�ീ�ം ൈകേകാ��െകാ�� മ� പരിപാടിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ബസാ�

1662. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ ബസാ� എ� േപരി� ��ംബ�ീ ഉ���� ഓ�െെല� വിപണിയി� എ�ി�ി�ം

�തീ�ി� േന���ാ�ാ� സാധി�ാെത വ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒാ�െെല� വിപണന രംഗെ� വ�കിട ക�നിയായ ആമേസാ� വഴി ��ംബ�ീ ഉ����

വി��തിന് ഇൗ സാഹചര��ി� കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) ഏെതാെ� ഉ���ളാണ് ആമേസാ�  വഴി വി�ന നട��െത�ം ഇതി�െട വനിത

സംരംഭക��് മിക� വ�മാനം േന��തിന് സാധി��േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ �വ��നം

1663. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാരത�ിന് മാ�കയായ സം�ാനെ� ��ംബ�ീ�െട �വ��നം െമ�െ����തിനായി

ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ സംരംഭ���് ��ത� വാ�ക� ലഭ�മാ��തിന് വിവിധ ബാ�ക�മായി േച��്

സ�ീകരി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ ഉ����െട ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ംബ�ീ സംഘ��െട സാ��ിക അടി�റ െമ�െ����തിന് േക� സ��ാ�

എെ��ി�ം സഹായ�� െച��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

��ംബ�ീ�െട �ാപിതല����

1664. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� പി�ണ�� ��ീക�െട അയ��� സംവിധാനം എ� നിലയി�  ��ംബ�ീ

അതിെ� �ാപിത ല����  എ�േ�ാളം നിറേവ�ിയി��് എ� പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം ��ംബ�ീയിെല അംഗപ�ാളി�ം

വ��ി�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) വനിതാശാ�ീകരണ-  ദാരി��നി��ാ��ന െപാ�േവദി എ� നിലയി�  ��ംബ�ീ�് ഈ

സ��ാ� ന�കിയ സാ��ിക സഹായം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�

1665. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം എ�േപ��് ��തായി േ�മ െപ�ഷ� അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ��ംബ���് േ�മ െപ�ഷ�  ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം ഇതിനായി എ� േകാടി �പ

�തിവ�ഷം ചിലവാ��െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന� നിേ�പം തടയാ� നടപടി

1666. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� �ല�ളി�ം ജലാശയ�ളി�ം മാലിന�ം നിേ�പി��ത് തടയാ� നിലവി�� പിഴ �ക

വ��ി�ി�ാ� നടപടിെയ��േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ����ിക��് ഉപേയാഗി�� വാഹന�� പിടിെ���് ഉടമ�നി� നി�ം പിഴ

�ക ഈടാ��േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തിക�

1667. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മാലിന�ം വലിെ�റി��ത് �ലം പക��വ�ാധിക� പടരാ�� സാ��ത ��തലാെണ� വ�ത

കണ�ിെല��് ഉറവിട മാലിന� സം�രണം ഊ��ിതമാ��തി� േവ�ി �തിയ പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

മാലിന� സം�രണ പ�തിക�



1668. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  മാലിന�

സം�രണ�ിന് �േത�ക പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇറ�ി�ടക�ം േകാഴി�ടക�ം നട��വ��് മാലിന� സം�രണ�മായി ബ�െ��് നിലവി��

നിബ�നക� വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ�ി� വീ�വ��ിയ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��

1669. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഖരമാലിന� സം�രണ�ി�  വീ�വ��ിയ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് പിഴ

ഈടാ�ിെ�ാ�് സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് േനാ�ീസ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ് ഇ�ാര��ി� വീ� വ��ിയെത�ം അവ�

എ� �പ വീതം പിഴ അട�വാനാണ് ആവശ�െ��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മലീനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് ന�കിയ േനാ�ീസിന് തേ�ശഭരണ �ാപന��  മ�പടി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത മ�പടിയി�  മലീനികരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� ഏെതാെ� കെ���കളാണ്

വ�തപരമെ��് അറിയി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് �മ�ിയ പിഴ

1670. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് തി�വന��രം നഗരസഭ�് മാലിന�

നി��ാ��ന�ിെ� േപരി� പിഴ �മ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  പിഴ �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;  പിഴ �മ�ിയതി�� കാരണ��

വിശദമാ�േമാ?

ഖരമാലിന� സം�രണം

1671. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഖരമാലിന� സം�രണ�ിനായി ��തായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േമ�േനാ��ി�  മാലിന� സം�രണ പ�തിക��്

പരമാവധി െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അൈജവ മാലിന��� വീ�കളി� നി�ം �സ�ഫീ�െട അടി�ാന�ി� ഹരിത ക��േസന

വഴി േശഖരി�് സംഭരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ച�ക�, അറ�ശാലക�, കല�ാണ മ�പ��  എ�ിവിട�ളി�  മാലിന� സം�രണ�ിന്

എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ി� മാലിന��� ത�� െവളിയിടം

1672. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി� പനി പട�� സാഹചര��ി� ആ��ാമസമി�ാ�, മാലിന���

ത�� െവളിയിട��െട കണെ���വാ�  തേ�ശഭരണ �ാപന���് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ല�ളിെല മാലിന� സം�രണ�ിെ� ഉ�രവാദി�ം ഉടമ���ായതിനാ�

ഇ�രം �േദശ��  ��ിയായി ��ി�വാ�  ഉടമ���് നി�േ�ശം ന��േമാ;  എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന��ി� നി�� ൈവദ�തി ഉ�പാദനം

T 1673.�ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ര�് മാലിന��ി�  നി�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തി�് ശിലയി�്  18  മാസം

കഴി�ി�ം നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ി�ി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആരംഭി�ാ�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െപാ��ല�ളി� മാലിന�ം നിേ�പി��വർെ�തിെര നടപടി

1674. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�  മാലിന�ം നിേ�പി��വ��� പിഴ�ം ശി��ം വ��ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ��ല�ളി� മാലിന�ം നിേ�പി��വെര കെ��ി നടപടി സ�ീകരി��തിന് ബ�െ��



ഉേദ�ാഗ��െട �േത�ക ��ാ�ക�  �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

1675. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് ഹാനികര�ം �ന�പേയാഗി�വാ�  കഴിയാ��മായ �ാ�ിക് ഉ�����

ഒേ�ാബ�  2  �ത�  രാജ��് ���മാ�ം നിേരാധി�് േക�ം ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ;അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് നിേരാധനം സം�ാന�് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

ലംഘി��വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേരാധനം സം�ാന�് ���േതാതി� നട�ിലാ���് എ�് ഉറ�് വ��വാ�

ആവശ�മായ സംവിധാന�� ൈകെ�ാ�േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമലംഘനം

1676. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�തിെ� അടി�ാന�ി� എറണാ�ളം ജി�യി� മരട് എ�

�ല�് നാല് �ാ�ക�  െപാളി�് നീ�ണെമ�് ��ീംേകാടതി ഉ�രവി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ; അതിെ� �ട�നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് നി��ി� �ാ�ക�, മ�് നി��ിതിക�  എ�ിവ�െട

കണെ���് �ത�മായ വിവരം ന�കണെമ�് ��ീംേകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� അടി�ാന�ി� കണെ���് ���ിയാേയാ; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യിെല മരടി�ം മ�് ജി�കളി�ം തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് നി��ാണം

നട��തിന് വഴിവി�് അ�മതി ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�� ആെര�ാമാണ്; ഇവ�െ�തിെര എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം േനരി�വാൻ തേ�ശ�ാപന��െട ക��പരിപാടിക�

1677. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം െകാ�� ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം ����  ഏ��ം ��ത�

അറിയാൻ കഴി��ത് അതത് �േദശെ� തേ�ശ �ാപന���ായതിനാൽ

�ാേദശികതല�ി�  കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� അവ� വിശകലനം െച�വാ�ം

അന�രഫല��  �ാേദശികമായി േനരി�വാ��� ക��പരിപാടിക�  തേ�ശ�ാപന��



ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�കൾ

1678. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി

ഏെത�ാം ഇന�ളി� എ� �ക വീതം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� വിശദാംശ�� നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1679. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� സം�ാന�് 2018-19, 2019-20 വ�ഷം എ�

െതാഴി�ദിന�� ന��വാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ �� ദിവസം െതാഴിൽ ന�ാൻ സാധി�ി�� പ�ായ�ക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േക� സ��ാ�  നി�യി�ി�� ദിവസേവതന�ം സം�ാന സ��ാ�  ന�കി വ��

ദിവസേവതന�ം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േവതനം വ��ി�ി�� നടപടിക� ആേലാചനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1680. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വയനാട് ജി�യിെല

ഓേരാ �ാമ പ�ായ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ��കാളി െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം വയനാട് ജി�യിെല

നഗരസഭക� എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��കാളി െതാഴി�റ�് പ�തി നട�ാ���മായി ബ�െ��് നിലവി�� സ��ാ�

മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല െതാഴി� ദിന��

1681. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം എ� െതാഴി�  ദിന��

�ഷിടി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ം അ�വദി�തിേന�ാ� എ� െതാഴി� ദിന�� സം�ാന�് അധികമായി ��ി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

1682. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�്പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഈ സാ��ികവ�ഷം എ� െതാഴി�ദിന��

അ�വദി��തിനാണ് സം�ാനം േക��ിേനാട് ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� െതാഴിൽദിന�� േക�ം അ�വദി�ി��്; അറിയി�േമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് �തിഫലം േക�ം സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��േ�ാ എ��തിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1683. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, എം. നൗഷാദ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി� രഹിതരായ �ാമീണ ജനത�െട ആ�യ�ം �തീ��മായ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ

�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�് വിരാമമിടാ� േക� സ��ാ� നട�� നീ�െ� െച���തിന്

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

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�, േതാ�ക�, �ള�� �ട�ി നി��ാണ േമഖല�മായി ബ�െ�� ���ിക�

വെര ഉ�െ���ി�� െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ബജ�് വിഹിതം െവ�ി�റ�ത് �ലം എ�

െതാഴി� ദിന�ളാണ് ന�െ��കെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�് െവ�ി�റ�ത് െതാഴി�റ�് പ�തി മിക� രീതിയി� നട�� േകരളെ� എ�കാരെമ�ാം

�തി�ലമായി ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േക� സ��ാരിെ� ഈ ജനേ�ാഹ നടപടിെ�തിെര ശ�മായ �തിേഷധം അറിയി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ-യി� ഉ�െ���ി നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

1684. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ-യി�  ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ

���ിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക�ം നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീണ സടക് േയാജന പ�തി

1685. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിയി�െ���ി െകാ�ാര�ര, െവ�ി�വല േ�ാ�് പ�ായ�കളി�

നിലവി� ഏെത�ാം ���ിക��് അ�മതി ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവി�� �ിതി െവളിെ���േമാ;

(സി) പി.എം.ജി.എസ്.െെവ. പ�തിയി�െ���ി െകാ�ാര�ര, െവ�ി�വല േ�ാ�് പ�ായ�കളി�

�തിയ ���ിക� ശിപാ�ശ െച�െ��ി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം�� ന��േമാ?

സ�യ ഇ ഗേവണ�സ് പ�തി

1686. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല റവന� ൈലസ�സ് സംവിധാന��

കാര��മമാ��തിനായി ഏ�െ���ിയി�ളള സ�യ ഇ  -  ഗേവണ�സ് പ�തി ഏെത�ാം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിലാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) െകാ�ി നഗരസഭയി� ഈ സംവിധാനം ഏ�െ����തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി നഗരസഭ നി�തിയിന�ി� പിരിെ��േ�� �ടിശിക �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന പ�തികളി� �ണേഭാ�ാ���് അ�വദി�� �ക

1687. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�്,  നഗരസഭ,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവിട�ളി�  നട�ിലാ�ിവ�� ഭവന

പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം �ണേഭാ�ാ���് അ�വദി�� �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തിയി�ം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�, ജി�ാ പ�ായ�്, േ�ാ�് പ�ായ�്,

�ാമപ�ായ�് എ�ിവ �ണേഭാ�ാവിന് അ�വദി�� വിഹിതം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) പ�തി�ായി തേ�ശ�ാപന�� േലാ� എ��� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�വിനിേയാഗ നിയ�ണ�ിന് പരിേശാധന

1688. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

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

വിവിധ ഏജ�സിക�െട പരിേശാധന ഏ�െ���ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) നി��ാണ െപ�മി�് അേപ� സംബ�ി�് തീ�മാനം എ���തി� ��പ് മ�വ��ക�മായി

�ടിയാേലാചനക� നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െപ�മി�് ആവശ�മി�ാ� െക�ിട നി��ാണ��

1689. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെതാ� �ല�ം െക�ിട നി��ാണ�ി�ം നിലവി�� െക�ിട�ിെ�

ഘടനയി� മാ�ം വ���തി�ം ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന െസ��റിയി� നി�്

െപ�മി�് വാ�ണെമ�് നിബ�ന�േ�ാ;

(ബി) െപ�മി�് വാ�ണെമ� നിബ�നയി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള നി��ാണ���് ഇളവ്

അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എം.ബി.ആ�, െക.പി.ബി.ആ� ച�ം  9,  10 എ�ിവയി� �തിപാദി�� ഏെതാെ� തരം

നി��ാണ���ാണ് െപ�മി�് ആവശ�മി�ാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമലംഘനം

1690. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.ബഷീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് സം�ാന�് നി��ി�ിരി�� െക�ിട�െള സംബ�ി�

വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അനധി�ത െക�ിട നി��ാണ��െ�തിെര സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�



വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണ നിയമ��  �ത�മായി പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� െവളിെ���േമാ?

മരടി� െപാളി� നീ�� �ാ�ക�െട ഉടമ��െട പ�ിക

1691. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�കാരം െപാളി� നീ�� �ാ�ക�െട അ�ഹരായ ഉടമ��െട

പ�ിക നഗരസഭ സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാശം ന��േമാ;

(ബി) ന�പരിഹാര�ിന് അ�ഹരായ �ാ�ടമക�െട പ�ിക ��ീംേകാടതി നി�േ�ശ�കാരം �പീകരി�

സമിതി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��കാരം ന�േക� ന�പരിഹാര�ക എ�യാെണ�്

െവളിെ���േമാ?

അനധി�ത െക�ിട���് നിയമസാ�ത

1692. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017  �ൈല  31വെര നി��ി� അനധി�ത െക�ിട���് പിഴ ഈടാ�ിെ�ാ�്

നിയമസാ�ത ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം എ� െക�ിട���് ഇതിനകം നിയമസാ�ത ന�കി;  പിഴയിന�ി�  എ�് �ക

ലഭി�െവ�് അറിയി�േമാ?

��ാ� പ�ായ�ിെല വിവാദ െക�ിട നി��ാണം

1693. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ�  പ�ായ�ിെല വിവാദ െക�ിട നി��ാണ�വ��ന�ളി�  േദവി�ളം എം.എ�.എ.

ഉ�െ�െട�ളളവ�  സ�ീകരി� നടപടി നിലവി�ളള േകാടതി ഉ�രവിെ� ലംഘനമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െ�തിെര േകാടതി അല��നടപടി സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� െെഹേ�ാടതിയി�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െെഹേ�ാടതി ഉ�രവ് ലംഘി�് ��ാ�  പ�ായ�് നട�ിയ നി��ാണ�വ��നം

നി��ിവ��ി�വാ�  എ�ിയ േദവി�ളം സ�കള�െറ െപാ�ജനമധ��ി�  േദവി�ളം

എം.എ�.എ അപമാനി�താ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�

എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയബാധിത �േദശ�ളി�  വിദ�ധ സമിതി ശാ�ീയ പഠനം നട�ാെത



നി��ാണ�വ��ന���് അ�മതി ന�ക�െത�് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഇ) 2018  ആഗ�ിെല �ളയ�ി�  അ�് ദിവസം ��ി�ിട� �േദശ�് ശാ�ീയ പഠനം

നട�ാെത നി��ാണ�വ��ന��  ആരംഭി�വാ�  അ�മതി ന�കിയത് ഏത്

സാഹചര��ിലായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

സൗ�് എഴി�റം ഗവ. ഹയ� െസ��റി �� മ�ിര�ിെ� െട�ഡ� നടപടിക�

1694. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� സൗ�് എഴി�റം ഗവ.  ഹയ�

െസ��റി �� മ�ിര�ിെ� െട�ഡ� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

എളവ�ി ഗവ. ഹയ�െസ��റി �� െക�ിടനി��ാണം

1695. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  എം.എ�.എ �െട  2016-2017  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  നി��ി�� എളവ�ി ഗവ�െമ�്

ഹയ�െസ��റി ��  െക�ിടനി��ാണം പാ��് െപ�െമ�് അ�വദി�ാ�തിനാ�

നി��ിവ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണ�വ��നം �നരാരംഭി��തി�ം പാ��് െപ�െമ�് അ�വദി��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ; ഇെ��ി� ആയതിന് േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ത�ാ�� �ഥമികാേരാഗ�േക��ിന് ഇ�നിലെക�ിടം

1696. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ത�ാ�� �ാഥമികാേരാഗ�േക��ിന് ഇ�നിലെക�ിടം

നി��ി� ന���തിനായി  1.20  േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�് വ��്

ത�ാറാ�ക�ം ആദ�ഘ�െമ� നിലയി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന

�ീമി�  നി�ം  60  ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ഒ�ാംഘ� നി��ാണ�ിനായി  2017�

ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ക�ം െച�് ര� വ�ഷമായി�ം െട�ഡ� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന്

തി�വന��രം നഗരസഭ െപാ�മരാമ�്  (െക�ിടവിഭാഗം)  വ��ിന് അ�മതി

നൽ��ി�ാെയ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ാ�

ത�ാറാ�േമാ;



(ബി) അ�വദി� �ക ലാ�സായി േപാകാതിരി��തി�ം,  ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം

സാധാരണ�ാ�െട ആവശ��ിനായി നി��ി�� പി.എ�്.സി.െക�ിടം യാഥാ���മാ��തിന്

നഗരസഭ�െട അ�മതി എ��ംേവഗം ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാ�െട േവതനം

1697. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  പാലിേയ�ീവ് െകയ�

ന�മാരായി േസവനമ��ി�� ജീവന�ാ��് നിലവി� പരമാവധി എ� �പയാണ് ശ�ള�ം

അലവ��ക�മായി ലഭി��ത്; വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ജീവന�ാ��് അ�ഹമായ �ക ശ�ളമായി ലഭി��ി�ാെയ� തര�ി�ളള പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ം അലവ��ക�ം ഏ��ം ഒ�വിലായി

നി��യി�് ന�കിയെത�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �േത�ക പരിഗണന ലഭിേ�� േരാഗികെള ��ഷി�� ജീവന�ാ�  എ�ത് പരിഗണി�്

ഇവ�െട ശ�ള�ം മ�ാ��ല���ം വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം

1698. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� േജാലി െച�� ��ാംതരം (േ�ഡ്

III) ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�;

(ബി) 2017  ഒേ�ാബ�-നവംബ�  മാസ�ളി�  എ�.എസ്.ജി.ഡി.  എ�ജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷനി�

ഉ�ായി�� ��ാംതരം ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�;

(സി) 2018 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ഡി�ാ��്െമ�ി� നി�ം റിലീവ് െച�

��ാംതരം ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�;

(ഡി) നിലവി� മല�റം, പാല�ാട് ജി�യി� ഒഴി�ളള ��ാതരം ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�?

(ഇ) കരാ�/ദിവസേവതന/േകാ��ാ�് അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ��ാംതരം

ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�; ഇത് ഏെതാെ� പ�ായ�്, �നിസി�ാലി�ി, േകാ��േറഷ�

ആെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ാ�  നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശ �ാപന�ളി�  നിലവി�  ഒഴി�ളള ��ാംതരം

ഓവ�സീയ�മാ�െട എ�ം എ�; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� ഏേകാപനം



1699. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏേകാപന�ിെ� ഭാഗമായി ജീവന�ാ�െട

�ാ��� ഓ�െെല� ആയി നട�ാ� നടപടിക� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�കളി� െസ��റി/അസി��് െസ��റി വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �േമാഷ�ം �ാ���ം

സമയബ�ിതമായി നട�ി സിവി� സ��ീസ് കാര��മമാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

��ൈടം ക�ി�ജ�് മീനിയലിെ� ശ�ള െ�യി� ന�ാൻ നടപടി

1700. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008 �ൈല  31-ന് മല�റം ജി�യിെല േത�ി�ാലം �ാമപ�ായ�ി�  നി�് ��ൈടം

ക�ി�ജ�് മീനിയ� ത�ികയി� നി�ം റി�യ� െച� �ീ.  സി.  ഉ��, പലാേ�രി ഹൗസ്,

ഓമാ��  പി.ഒ.,  മല�റം ജി� എ�യാ��് അവസാനം ന�കിയ ശ�ളം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ; ആയത് ഏത് ശ�ള െ�യി� �കാരം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തയാ��് ��ൈടം ക�ി�ജ�് മീനിയലിെ� ശ�ള െ�യിലിന് അ�ഹത��ായി�ം,

പാ��് ൈടം ശ�ള െ�യിലി�  മാ�ം ശ�ളം ന�കാ�  ഇടയായതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�െ��യാ��് അ�ഹതെ�� ��ൈടം നിര�ി�� ശ�ള�ം മ�് ആ��ല���ം

ലഭി��തി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല ഒഴി�ക�

1701. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ ��സി��  േകാമ�  സ��ീസി�  2020  മാ��്  31  വെര എ� ���്,റവന�

ഇ�െ��� ത�ികക�െട ഒഴി��ാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളിെല നിലവിെല േവ��സികളി�  �േമാഷ�  നട��തിന് ഉ�ാ��

കാലതാമസം എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��സി��  േകാമ�  സ��ീസ് മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.  �ഡി�് കാ�ഡ്

വിതരണം െച��തിെ� �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;  ഇനി എ� േപ��് �ഡി�് കാ�ഡ്

വിതരണം െച�ാ��് എ�റിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏകീകരണം



1702. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�െട ഏകീകരണം സംബ�ി� നടപടി�മം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏകീകരി� വ��് എ� �ത� �വ��ി� �ട�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വ��തല ച��,  സ��ീസ് സംഘടനക�  തല�ി�� ച��,  െ�ഷ��

��സ് ത�ാറാ�� എ�ിവ ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ഏകീകരി�െ��േ�ാ�  വ��ിെ� ഘടനെയ സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

പ�ായ�കളിെല എ�.ഡി. െെട�ി�് ത�ിക

1703. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളി�  എ�.ഡി.  െെട�ി�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് നിലവി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് വ��ി� എ�.ഡി. െെട�ി�മാ�െട എ� ത�ിക ��ി�ണെമ�ാണ് പ�ായ�്

ഡയറ��  റിേ�ാ��് ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;  ��ത റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് നിലവി�ളള തട��െളെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��െട ശ�ളം ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെ�

തനത് ഫ�ി� നി�ായതിനാ� ��ത ഓഫീ�ക� കാര��മമാ��തിനായി �തിയ െെട�ി�്

ത�ിക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ�ാപന�ളിെല പ�തി�വ��ന��

1704. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ�ാപന�ളിെല പ�തി�വ��ന���് ആവശ�മായ

എ�ിനീയ�മാരി�ാ�തിനാ� തട�ം േനരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി നിയമനം നട���വെര ഈ വിഷയം പരിഹരി�ാ�

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

(സി) എ�ിനീയ�മാ�െട അഭാവം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ി� േകാ��േറഷ�, ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ി എ�ിവിട�ളിെല അനധി�ത െക�ിടനി��ാണം



1705. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�  േകാ��േറഷ�, ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ി എ�ിവിട�ളി�  െക�ിടനി��ാണ ച�ം

ലംഘി�ം അനധി�തമാ�ം നി��ി� ബ�നിലെക�ിട��െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അനധി�ത നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയ ഉേദ�ാഗ��  ആെരാെ�യാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഏ�തര�ി�� നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം നി��ാണ �വ��ന��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  നിലവി�� ച���

ശ�മാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

നില�� നഗരസഭയിെല െവളളെ��� �േദശ��

1706. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018,  2019  വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ി�  നില��  നഗരസഭയിെല ഏെത�ാം

നഗര�േദശ�ളിലാണ് െവളളെ���ായത്;

(ബി) നില��  മിനി െെബപാസ് േറാഡിന് േച��് ത�ീ��ട�ളി�  വ�ഷകാല�് െവളളെ��്

�പെ�ടാ�േ�ാ;

(സി) ഈ നഗരസഭ�െട ഉടമ�തയി�ളള ജവഹ�ലാ� െന�� ബസ് െട�മിനലി� വ�ഷകാല�്

െവളളെ��് �പെ�ടാ�േ�ാ;

(ഡി) നില��  മിനിെെബപാസ് േറാഡി�ം ടൗ�  �മാമ�ജിദ് േറാഡി�ം  2010  �ത�  ന�കിയ

ബി�ഡിംഗ് െപ�മി�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷ� ���ീകരി� േറാഡ് ���ിക�

1707. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,2017-18,2018-19  വ�ഷ�ളി�  കാലവ�ഷെ��തിയി�െപ��ി േകാഴിേ�ാട്

േനാ��് നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭരണാ�മതി ലഭി� എ� േറാ�ക�െട ���ിക�

േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷ� ���ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ���ി ���ീകരി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷനിെല അ�ത് പ�തി

1708. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



അ�ത് പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷ�  നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മരട് �ളാ�് സ��യ��

1709. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന ച��ളിെല നിബ�നക��് വി��മായി മരടി�  അ�് �ളാ�്

സ��യ�� നി��ി��തിന് മരട് പ�ായ�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സി.ആ�.ഇസഡ്.3  േസാണി�  ഉ�െ��� ��ത �േദശ�് സി.ആ�.ഇസഡ്.2  എ�്

േരഖെ���ി മരട് പ�ായ�് െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇ�കാരം െത�ായ േരഖ ന�കിയതിന് ഉ�രവാദി ആരാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ച�ലംഘനം ഉ�ായ സാഹചര��ി� േ�ാ�് െമേ�ാ ന��വാ� മരട് പ�ായ�ിേനാട് േകരള

െെഹേ�ാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�

പ�ായ�് അധി�ത�  െക�ിട നി��ാണ���് േ�ാ�് െമേ�ാ ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ഓേരാ െക�ിട നി��ാതാ���ം േ�ാ�് െമേ�ാ ന�കിയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മരടിെല അനധി�ത �ളാ�ക�

T 1710.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധി�കാരം മരടിെല അനധി�ത �ളാ�ക�  െപാളി��തി�� കരാ�  ഏത്

ക�നി�ാണ് ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�കാരമാണ് ��ത ക�നിെയ െതരെ���ത്;  ഓേരാ �ളാ�് സ��യ�ം

െപാളി��തിന് എ�് �കയാണ് ക�നി�് ന�േക�ത്;

(സി) �ളാ�് െപാളി��ത് സംബ�ി�് നി�േ�ശ��  സമ��ി�വാ�  നിേയാഗി� സാേ�തിക

സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� സമിതി�െട ശിപാ�ശ എ�ായി��;

(ഡി) �ളാ�് സ��യം െപാളി�േ�ാ�  പാരി�ിതിക ����  ഉ�ാകാതിരി�വാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ളാ�ക�  െപാളി�േ�ാ�� മാലിന���  നീ��തിനായി ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ്

നിേയാഗി�ി��ത്; ഇവ എ�കാരം ഉപേയാഗി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

മരടിെല �ാ�ക�െട വില

1711. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ീംേകാടതി െപാളി�വാ�  ഉ�രവി� മരടിെല എ�ാ �ാ�ക�െട�ം അസ�  ആധാരം

പരിേശാധി�് ഉടമക� ഓേരാ �ളാ�ം എ�് വില�ാണ് വാ�ിയെത�ത് സംബ�ി� റിേ�ാ��്

മരട് ��സി�� െസ��റി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഓേരാ �ളാ�് ഉടമ�ം എ�് വില�ാണ് �ളാ�് രജി�� െച�െത�തിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

അ�മാലി നഗരസഭ പാ��്

1712. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നഗരസഭ പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��് പണം സ��പി��തി�േവ�ി

നഗരസഭ െചയ�േപ�സെ� േപരി�  അ�മാലി �ാമീ�  ബാ�ിെ� ശാഖയി�  അ�ൗ�്

നിലവി�േ�ാ; ആയതി� നി�ം നഗരസഭ പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��് െചലവഴി�ി��

�ക�െട വിശദാംശ�� ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��് നഗരസഭ തനത് ഫ�ി�  നി�ം �ക

അഡ�ാ�സായി എ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ഉേദ�ാഗ�െ� േപരിലാണ് അഡ�ാ�സ്

അ�വദി�ത്; അതി� എ� �പ െചലവഴി�ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��് പണം സ��പി��ത് ഏത് കൗ�സി�/�ാ�ഡിംഗ്

ക�ി�ി തീ�മാന�കാരമാെണ�് വ��മാ��തിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��� വരവ് െചലവ് കണ�ക� കൗ�സി� ��ാെക

െവ�് അംഗീകാരം േനടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  തീയതി,  തീ�മാന�ിെ� പക��് എ�ിവ

ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടി നഗരസഭയി� നി�ി�മായ �റേ�ാ�് �മി

1713. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള �നിസി�ാലി�ി ആ�് �കാരം ചാല�ടി നഗരസഭയി� നി�ി�മായ �റേ�ാ�് �മി േകരള

ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് ൈകമാ��ത് സംബ�ി� അേപ�യി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  �മി അ�വദി�ിരി�� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് അേലാ�ിക��് ��ത �മി ൈകമാറി

ന���തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�രക�നി പാലം നി��ാണം

1714. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ���ി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി�  പ�ിേ�ാടി� ��െക��

മ�രക�നി പാല�ിെ� നി��ാണ�ിനായി നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി�

നി�ം ഇ���ി എ�പ�ിെയ�് ല�ം �പ�ം എം.പി. ഫ�ി� നി�ം അേ�ാ�് േറാഡിനായി

എ�പത് ല�ം �പ�ം വകയി��ിയി�ം പാല�ിെ� അബ�്െമ�് പണി��തിനാ��

�ലം ഏെ���ാ�  നഗരസഭ കൗ�സി�  തീ�മാനം എ���തി�  വ���

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലം ഏെ����തിനായി നഗരസഭ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  വ��മാ�ാേമാ;  ��ത

�ലം എ�േ��് ഏെ���ാ� സാധി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

വല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ല�ം വീട് പ�തിയിെല വീ�ക�

1715. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വല�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല ല�ം വീട് പ�തിയിെല ഇര� വീ�ക� ഒ� വീ�കളാ�� വിഷയം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അഡീഷണ�  ചീഫ് െസ��റി�െട ഡി.ബി.4/119/19- � നം.ഫയലിേ��  അവസാനമായി

എ��ത്എ�് തീ�മാനമാെണ�് െവളിെ���േമാ; ഇതിെ� പക��ക� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� സ��ാ� �ട�നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല �ല�ിെ� െ��് നൽകാൻ നടപടി

1716. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 23.7.2016െല സ.ഉ.  (സാധാ)  നം.  1093/2016/െപാ.മ.വ.  �കാരം നിേയാജകമ�ലം

ആ�ി വികസന പ�തിയി�  നി�ം  50  ല�ം �പ�് ഭരണാ�മതി ലഭി� എറണാ�ളം

ജി�യിെല െച�ാനം �ാമപ�ായ�ിെല മാളികപറ�് ക�വ��ി�ം ക�വ��ിേല�� േറാഡി�ം

ആവശ�മായ �ല�ിെ� െ��് ഉ�െ�െട�� വിവര��  ന���തിന് െപാ�മരാമ�്

വ��് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ക�് എ�ാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി� വിവര�� െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എ�ാണ് ലഭ�മാ�ിയെത�ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ഇ�സംബ�ി� ക�ിെ�

പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ; ��ത വിശദാംശ��

എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

എടേ�രി �ാമപ�ായ�ിെ� �മി ൈകമാ�ം



1717. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എടേ�രി �ാമപ�ായ�് രജിേ�േ�ഷൻ വ��ിന് െക�ിട നിർ�ാണ�ിനായി നൽകാൻ

തീ�മാനി� �മി�െട ൈകമാ�ം സംബ�ി�് നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ�ം ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി ൈകമാ�ം �തഗതിയിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല പ�ായ�ക��് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം

1718. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏഴ് �ാമപ�ായ�ക��്  2018-19-�  പ�തി

വിഹിതമായി അ�വദി� �ക എ�െയ�് പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�ായ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� �തിയ �ാമപ�ായ�്

1719. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധി�ളളി�  �തിയ �ാമ പ�ായ�് �പീകരി��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� �ാമ പ�ായ�ിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ചാ�ം�ട് �ാമപ�ായ�് �പീകരി��തി�ളള നടപടിക�

1720. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ചാ�ം�ട് �ാമപ �ായ�് �പീകരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��തായി �പീകരി�� പ�ായ�ിെ� �പേരഖ�ം ഇതി�  ഏെത�ാം പ�ായ�കളിെല

ഏെത�ാം വാ��ക� ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

പ�പറ�് പ�ികജാതി േകാളനിയിേല�് സ�ാരേയാഗ�മായ േറാഡ്

1721. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല ഇര�ിളിയം �ാമപ�ായ�ി�െ��� പ�പറ�്

പ�ികജാതി േകാളനി നിവാസിക� ന�കിയ നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�പറ�് പ�ികജാതി േകാളനിയിേല�് േപാ��തിന് സ�ാരേയാഗ�മായ േറാഡ്

ഇ�ാ�തിനാ�  േകാളനി�് സമീപ��ടി ഒ��� േതാട് നിലനി��ിെകാ�് �ാബ്

നി��ി�ണെമ� നിേവദന�ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

ക�ി�ാട് �ാമ പ�ായ�് ടൗ� ഹാ� നി��ാണം

1722. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ി�ാട് �ാമ പ�ായ�് ടൗ�ഹാ�  നി��ി��തിനായി ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ

�ക�െട ���ി ആരംഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ��  എെ�ാ�െയാണ�ം

��ത ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട ഡി. പി. ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�് നടപടി�മ��  ���ിയാ�ി ��ത ���ി എേ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ിന് െക�ിടം

1723. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമപ�ായ�ിന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി

സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിനായി �മി ൈകമാ�ം െച�് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണ�ിനായി വകയി��ിയി�ളള ഫ�് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിടനി��ാണം േവഗ�ി�  ���ിയാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

മ�ാ��ലം-ഹാജിയാ�പ�ി ��പാലം �നഃ�ാപി��തിന് നടപടി

1724. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനകീയാ��ണ പ�തിയി�  നി��ി� സം�ാനെ� ആദ�െ� ��പാലമായ മല�റം

മ�ല�ിെല മ�ാ��ലം-ഹാജിയാ�പ�ി ��പാലം കഴി� �ളയ�ി�  തക��്

ഒലി�േ�ായ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം നഗരസഭയിെല�ം േകാ��  പ�ായ�ിെല�ം ഇ�വഴി കട�േപാ��



ജന���െ�െട��വ�െട �യാസ��  കണ�ിെല��് ��പാലം �നഃ�ാപി��തിന്

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

കായം�ള�് തേ�ശ ഭരണ വ��് നട�ാ�� ആ�ി വികസന ഫ�് പ�തികൾ

1725. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.�െട മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�്

വിനിേയാഗി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ��  2017-18,  2018-19  വ�ഷെ�

പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ശാ�ാംപാറയി� �േവശന പാ�് ഏ�െ����

1726. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ �റിസം േക�മായ തി�വന��രെ� ശാ�ാംപാറയി�  ഓണം

വാരാേഘാഷേ�ാട�ബ�ി�് �േവശന പാ�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

�പയായി�� ആെളാ�ിന് ഈടാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�കാരം �േവശന പാ�് ഏ�െ���ിയത് ആ�െട നി�േ�ശ�കാരമായി��;  പ�ായ�്

ജനറ� ക�ി�ി�െട അ�മതി ഇ�ാര��ിന് ലഭി�ി��േവാ;

(സി) സ��ാ�  �� പതി�ി� �േവശന പാ�് അനധി�തമായി ന�കി ല���  പിരി�

സംഭവെ��റി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ;  എ�ി� ���ാ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് െവളിെ���േമാ?

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി

1727. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആെരാെ�യാണ് ��ത അേതാറി�ിയിെല െചയ�മാ�ം അംഗ��െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) റിയ�  എേ��് അേതാറി�ി നിയമ�കാരം അംഗ�െള െതരെ����തിന് സ��ാ�

െസല��  ക�ി�ിെയ നി�യി�ി�േ�ാ;  ആെരാെ�യായി�� ��ത ക�ി�ിയിെല

അംഗ��; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത െസല��  ക�ി�ി െസ��് ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�് അേപ�ക�െട േയാഗ�ത

വിലയി��ി പ�ിക െസല�� ക�ി�ി�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  ഈ ച�ം ലംഘി�് അംഗ�െള െതരെ���ത് ഏത് സാഹചര��ിലായി��

എ�് വ��മാ�േമാ?



തി�വന��രം നഗരസഭ�് അവാ�ഡ്

1728. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ�് അ�ാരാ� പരി�ിതി സംഘടനയായ ജി.എ.ഐ.എ. �െട മിക�

മാലിന� പരിപാലന അവാ�ഡ് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� �വ��ന��െട േപരിലാണ്

നഗരസഭ�് ഈ അവാ�ഡ് ലഭി�െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�തിനാ�  സം�ാന മലിനീകരണ

നിയ�ണ േബാ�ഡ് തി�വന��രം നഗരസഭ�് 14.15 േകാടി �പ പിഴ ഇ� സാഹചര��ി�

േമ��റ� അവാ�ഡ് സ�ീകരി�ത് നീതീകരി���താേണാെയ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ��ത അവാ�ഡ് സ�ീകരി�വാ�  തി�വന��രം നഗരസഭ ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയെത�ം ഇതിനായി നഗരസഭ എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക�

1729. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  �പീകരി�വാ�  പരിഗണി�െ��� �ാമപ�ായ�ക�

ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജനം

1730. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യിെല ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�ക�  വിഭജി��തിന് തീ�മാനി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കളിെല വാ��ക�  സമീപ നഗരസഭകേളാട് േച���തിന്

തീ�മാനി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തഴവ �ാമപ�ായ�് വിഭജി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

2020-� നട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ളള െതരെ���്

1731. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2020-�  നട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ളള െതരെ���് സംബ�ി�്

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) വാ�ഡ് വിഭജനം, �തിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �പീകരി�� എ�ിവ�ളള വാ�ഡ്

ഡീലിമിേ�ഷ� ക�ീഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

�ാമ വികസന വ��ിെല ത�ികക�

1732. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല ഏെത�ി�ം ത�ികക�െട ആവശ�കത പഠി��തിനായി സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നടപടി�െട സാഹചര�െമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ാമ വികസന വ��ിെല ഏെത�ി�ം

ത�ികക� അവശ�മിെ�� കെ��ി അവ ഇ�ാതാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിേ�ജ് എ�്െ��ഷ� ഓഫീസ�മാ�െട പരിശീലന സിലബസ് പരി�രണം

1733. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേ�ജ് എ�്െ��ഷ�  ഓഫീസ�മാ�െട പരിശീലന സിലബസ് അവസാനമായി പരി�രി�ത്

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; ഇ�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സിലബസ് പരി�രി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ��് സി�ി പ�തി

1734. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് സി�ി പ�തി �കാരം തി�വന��രം നഗര�ിന് എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ്

അ�വദി� കി�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� േകാടി �പ�െട എ� പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്; പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� പ�തിക�െട െട��  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ീകരി� പ�തിക�െട�ം

നി��ഹണം ആരംഭി�ി�� പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� �ക ഇ�കാരം െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളിെല എ൯.സി.സി. �ണി�ക�



1735. �ീ.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�ാനെ� ഏെതാെ� േകാേള�കളി�  എ൯.സി.സി.  �െട �ണി�ക�  ഉ�്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനവ� എ൯.സി.സി. �െട �ണി�ക� മാ�ം ഉ� േകാേള�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) എ൯.സി.സി.  യി�  േച�� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�� േ�സ് മാ��ക�

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ-വി�ാന േസവനേക���

1736. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

സം�ാന െെല�റി കൗ�സി� അംഗ ��ശാലക� വഴി നട�ിലാ�ി വ�� ഇ-വി�ാന

േസവനേക��ളി� അ�യ െസ�� വഴി നട�ിലാ�� േസവന�� �ടി ലഭ�മാ�� കാര�ം

സ��ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

എ.ഐ.സി.�ി.ഇ.അ��ാപക�െട ശ�ള പരി�രണം

1737. �ീ.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.ഐ.സി.�ി.ഇ.�െട കീഴി�� അ��ാപക�െട ശ�ള പരി�രണ�ിന്

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) അടിയ�ിരമായി എ.ഐ.സി.�ി.ഇ.  ശ�ള പരി�രണം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ശാ�സാേ�തിക മ�സിയം

1738. �ീ.േ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) േകരള ശാ�സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� െക�കാര��ത�െട�ം സ��ാ�  �ാ�് ��പേയാഗ�ിെ��ം

പരാതിെയ�റി�് സ��ാ� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണ�ി�ം അടി�ാനസൗകര�വികസന�ി�ം വിേദശനി��ിത ഉപകരണ��

വാ��തി�ം സ��ാ�  �ാ�് ��പേയാഗം െച��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



കലാലയ രാ�ീയം

1739. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.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) കലാലയ രാ�ീയം നിേരാധി�� േകാടതി വിധിക�  മറികട�ാ�ം ക�ാ�സ് രാ�ീയ�ിന്

നിയമസാ�ത ന���തി�ം നിയമനി��ാണം നട�ാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) കലാലയ സംഘ�ഷ�� ല�കരി�ാ� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��ത്;

(സി) കലാലയ രാ�ീയെ��റി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� ജ�ിസ് െക.  െക.  ദിേനശ� ക�ി�ി�െട

�ധാന ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ബാഹ� ഇടെപട�ക�

1740. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, 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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഭരണപര�ം അ�ാദമിക�മായ കാര����് േന�ത�ം ന�േക�

സ��കലാശാലകളി� േതാ� വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ദാനം െച�് അവെര വിജയി�ി��വ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം അദാല�് �േഖന എം. ജി. സ��കലാശാലയി� ബി-െടക് പരീ�യി� പരാജയെ��

വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ദാനം നട�ി വിജയി�ി� സംഭവം സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗ�് നിലവി�� �ല�േശാഷണെ� �ചി�ി��െവ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;

(സി) പരീ�ാ അ�ാദമിക് കല��  ത�ാറാ��ത് ഉ�െ�െട സ��കലാശാലയി�  നി�ി�മായ

ഭരണകാര��ളി� മ�ി�െട ഓഫീസ് ച�വി��മായി ഇടെ���െവ� ആ�പം ഗൗരവമായി

പരിഗണി�േമാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പരീ�യി�  പരാജയെ�� വിദ�ാ��ിക��് റിസ��് �സി�ീകരി� േശഷം മാ��് ��ി

െകാ��വാ�  മ�ിേ�ാ,  ൈവസ് ചാ�സല�േ�ാ,  സി�ഡി��ിേനാ,  അദാല�ിേനാ

അധികാരമിെ�� വ�ത പരിേശാധി�േമാ;പരീ�ാ സ�ദായ�ിെ� വിശ�ാസ�തെയ തെ�

തക�� ��ത നടപടിെയ സംബ�ി�് സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാ�ക� അ�വദി�വാ� നടപടി

1741. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ിെല സ��കലാശാലകളിെല േകാേള�കളി� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് വിഷയ��

പഠി��തിന് എ� സീ�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ അ�� കാല�ായി ആ��സ് ആ�് സയ�സ് വിഷയ��  പഠി��തിന് ��ികളി�

താ�പര�ം വ��ി���് എ�ത് കണ�ിെല��് നിലവി�ളള ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�്

സയ�സ് േകാേള�കളി� ��ത� േകാ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ

അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�മാരപി� ക�ീഷ� റിേ�ാ�� �കാര�� ഫീസാ��ല�ം

1742. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �മാരപി� ക�ീഷ�  റിേ�ാ��്�കാരം േകരള�ിെല എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല പാവെ��

��ിക��് ലഭിേ�� ഫീസാ��ല�ം നിേഷധി�� സാഹചര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  മാേന�െമ�റ് ക�ാ�യി�ം ക��ണി�ി ക�ാ�യി�ം

�േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസാ��ല�ം ലഭി��ി� എ� പരാതിയിേ��� സ��ാ�

നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ���ൽ

1743. �ീ.സജി െചറിയാ� : 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�തവിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം െമ�െ����തിനായി അ�ാഡമിക് തല�ി�

സ�ീകരിേ�� നി�േ�ശ�� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) അധ�ാപക�െട അധ�ാപന നിലവാരം കാലഘ��ിന് അ�േയാജ�മായ രീതിയി�

പരിശീലന�ി�െട ഉയ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ി �േവശനം, േകാേളജ് മാ�ം എ�ിവ നട��തിന്



അധികാരം

1744. �ീ.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�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ി �േവശനം,  േകാേളജ് മാ�ം

എ�ിവ നട��തിന് നിലവി� ആ��ാണ് അധികാരം ഉ�ത്; വ��് മ�ി�് ഇ�ാര��ി�

�േത�കമായി എെ��ി�ം അധികാരേമാ അവകാശേമാ ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േച��ല എ�. എസ്.  എസ്.  േകാേളജി�  ഈ വ�ഷം ഡി�ി�് �േവശനം േനടിയ

വിദ�ാ��ിനി�് തി�വന��രം സ��ാ� വിമ�സ് േകാേളജിേല�് മാ�ം അ�വദി�വാ� വ��്

മ�ി തല�ി� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ായി��;

(സി) തി�വന��രം സ��ാ� വിമ�സ് േകാേളജിേല�് മാ�ം അ�വദി� വിദ�ാ��ിനി�െട ഇ�ഡ�്

മാ��് എ�യായി��;  ��ത വിദ�ാ��ിനി�് �േവശനം ലഭി� വിഷയ�ി�

െപാ�വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട ഏ��ം �റ� ഇ�ഡ�് മാ��് എ�യായി�� എ�്

വ��മാ�േമാ ?

ഉ�മ ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് െക�ിടം

1745. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഉ�മ ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് െക�ിടം

നി��ി��തിന് കി�ബി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കി�ബി സാ��ികാ�മതി ന�കിയി�് എ� മാസമായിെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഈ ���ി

െട�� െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സാേ�തികാ�മതി ന�കി ഈ ���ി എ�് �ട�ാനാ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാ� േകാേള�ക��് �ലം

1746. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് എ�ാ മ�ല�ി�ം േകാേളജ് എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി�

േകാേള�കളി�  സ��മായി �ല�ം െക�ിട�ം ഇ�ാെത എ� േകാേള�കളാണ്

�വ��ി��ത്; ഇ�കാരം �വ��ി�� േകാേള�ക�െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം വാടക െക�ിട�ി�ം മ�മായി �വ��ി�� േകാേള�കളി�  ഏെതാെ�

േകാേള�കളാണ് സ��മായി �ലം ഏെ����തിനായി െ�ാേ�ാസ�  സമ��ി�ി��ത്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) �ലം കെ��ി അറിയി� േകാേള�ക��ായി ��ത �ലം ഏെ����തിന് സ�ീകരി�



നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

നാദാ�രം േകാേളജിെല ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

1747. �ീ.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) നാദാ�രം േകാേളജിന�വദി� കി�ബി ഫ�ിെ� നിലവിെല �ിതിെയ�ാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െട�ർ നൽകി ���ി ഉടൻ ആരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െട�ർ നൽകാൻ നിലവിൽ തട��ൾ എെ��ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

���ത പ�തി

1748. �ീ.െ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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�റ ���ത പ�തി എ� �ത�  നട�ിലാ�ിെയ�ം ആയ�

സംബ�ി� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� വഴി�� െ�യി� െഗയി�, ���ത എ�ീ

പ�തിക�െട നിലവിെല �വ��ന�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� ��ത പ�തിക�െട �വ��ന���ായി ലഭി� േക�-സം�ാന

സഹായ�� എ�; നട�ാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാം; അതിനായി െചലവായ �ക എ�;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര� വികസനം

1749. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�ക�െട അടി�ാനസൗകര��ം വിദ�ാഭ�ാസനിലവാര�ം

െമ�െ����തിനായി കഴി� ��ര വർഷ�ളിലായി േക� സ��ാ�  ഏെതാെ�

ഫ�കളാണ് ന�കിയി�ളളെത�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വിവിധ �ണിേവ�ി�ിക��ം േകാേള�ക��മായി

ലഭി� േക�സഹായ�ിെ� കണ�ം വിനിേയാഗി�തിെ� കണ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷ�ളി� ലഭി���െ�െട നിലവി� വിനിേയാഗി�ാ� ബാ�ി�ളള േക�ഗവ�െമ�്

ഫ�ിെ��ം പ�തിക�െട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മിക� േദശീയ നിലവാരം �ല��� സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ിക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം

അടി�ാനസൗകര�ം വ��ി�ി�� �വ��ന�� േവഗ�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

ആ��സ്&സയ�സ് േകാേള�കളിെല ത�ികക�

T 1750.�ീ.പി. ഉ�ി : 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�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  േമഖലയി�  എ� ആ��സ് ആ�്

സയ�സ് േകാേള�ക� അ�വദി�െവ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�ം എ� ത�ികക�  ��തായി

അ�വദി�െവ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാേള�കളിെല ൈലേ�റിയൻ നിയമന�ി�� േയാഗ�ത

1751. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

േകാേള�കളിെല ൈലേ�റിയൻ നിയമന�ി�� േയാഗ�തയിൽ റ�ലർ പഠന�ി�െട േനടിയ

ൈല�റി സയൻസ് ബി�ദം എ��ത് പി.എസ്.സി.  േയാ മ�് ഏജൻസികേളാ

നിർബ�മാ�ാറി� എ�ിരിെ� താ��ാലിക ൈലേ�റിയൻ നിയമന�ിന് വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം

വഴി േനടിയി�� ൈല�റി സയൻസ് ബി�ദ�ം പരിഗണി�� രീതിയിൽ നിയമന േയാഗ�തയിൽ

മാ��ൾ വ��വാൻ സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മ�ട ഗവ. ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� അടി�ാനസൗകര�വികസനം

1752. �ീ.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.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി

പ�തി നി��ഹണ ഏജ�സിയായ െക.െഎ.ടി.ഇ.  സമ��ി�  8.62  േകാടി �പ�െട

പ�തിേരഖ�് കി�ബി അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.എ�.എ ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിവ�� ��ത േകാേളജിെ� െക�ിട നി��ാണം നിലവി�

ഏ�ഘ��ിലാണ്; �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ി�ം മ�് അടി�ാന വികസന�ി�മായി േകാേളജ് ത�ാറാ�ിയ 1.8 േകാടി

�പ�െട പ�തി�് വ��് തല�ി�  �ക അ�വദി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ ബി�ദാന�ര േകാ��ക�



1753. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

വയനാട് ജി�യിെല േകാേള�കളി�  അ�� അധ�യന വ�ഷം �ത�  �തിയ ബി�ദാന�ര

േകാ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം േകാേള�കളി�

ഏെത�ാം േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�ളള നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മതിയായ േയാഗ�തയി�ാെത �േവശനം ന�കിയ നടപടി

1754. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, 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) മതിയായ േയാഗ�തയി�ാെത പാല�ാട് വിേ�ാറിയ േകാേളജി�  േ�ാ��സ് േക�ാ�യി�

എം.എസ്.സി.  ഫിസി�ിന് �േവശനം േനടിയ പവ�  ലി�ിംഗ് താരം സേ�ാഷിെ�

�േവശന�ിന് േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാല അ�ാഡമിക് കൗ�സി�  അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എം.എസ്.സി.  ഫിസി�ിന് േച��തി�� അ�ഹത േനടണെമ�ി�  എ� ശതമാനം മിനിമം

മാ��് ആവശ���്; ��ത വിദ�ാ��ി�് എ� മാ��ാണ് ഉ�ായി��ത്;

(സി) ഉ�തവിദ�ാഭ�സ വ��മ�ി�െട പരാതി പരിഹാര അദാല�ി� ��ത വിദ�ാ��ി അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത അദാല�ിെല�� തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ

വിദ�ാ��ി�െട �േവശന�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയത്; വ��മാ�േമാ?

െചാ�ി ഗവ. േകാേളജി� കി�ബി പ�തി

1755. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തലേ�രി മ�ല�ിെല െചാ�ി ഗവ. േകാേളജിെ� സമ� �േരാഗതി ല��ം വ�് കി�ബിയി�

നി�ം ഫ�് അ�വദി�ി�െ��ി�ം നി��ാണ ���ിക�  ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ���ി ���ീകരി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി�മ��  ആണ്

ബാ�ിെയ�് വിശദമാ�േമാ;  ആയത് �തഗതിയിലാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ഗവ. വനിതാ േകാേളജിനായി �മി ഏെ���ാ� നടപടി



1756. �ീ.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 ഗവഃ വനിതാ േകാേളജിന് ഇ�െക� എജ�സി�ിയി� അ�് ഏ�� �മി വി�്ന�കി റവന�

വ��് ഉ�രവ് ഇറ�ി മാസ�� പി�ി�ി�ം �മി ഏെ����തിന് കാലതാമസം എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �മി എ�േ��് ഏെ���െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിന് കി�ബിയി� നി�ം പ�േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത െ�ാേ�ാസ�ക�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിടനി��ാണ�ിനായി �ാ�  ഫ�ി�  ഉ�െ���ി ��ത�  �ക വകയി��േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി ഗവ. േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1757. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തലേ�രി ഗവ.  േകാേളജിെ� എെ�ാെ�

അടി�ാനസൗകര� വികസന���ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ി��െത�ം ആയവ�െട

നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം ��ത േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

എെ�ാെ� ���ിക��ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാടേ�രി ഗവ: േകാേളജിെല േഗ�സ് േഹാ�� �വ��നം

1758. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല േഗ�സ് േഹാ�ലിന്ആവശ�മായ െക�ിടം സ �ീകരി�ി�ം

�വ��ി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��  �വ��ന�ിന് �ിരം ജീവന�ാെര നിയമി��തി�� നി�േ�ശം

ലഭ�മായി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േഹാ�� �വ��നം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപരിേ�ാം ഗവ. ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് െക�ിടം

1759. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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



(എ) പ���  മ�ല�ിെല െപരിേ�ാം ഗവ.  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് െക�ിടം

നി��ി��തിനായി കി�ബിയി�  നി�്  7.36  േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി ലഭി�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇതിെ� �ട� നടപടിക� ഏ�വെര ആെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് കി�ബിയി� നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� തീയതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് സാേ�തിക അ�മതി ലഭി�ത് എ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാെത നീ�േപാ��ത് എ�െകാ�ാണ് എ�്

വ��മാ�േമാ;

േകാടേ�രി ഗവ. േകാേളജി� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് പ�തി

1760. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാടേ�രി ഗവ.  േകാേളജിെല അടി�ാനസൗകര� വികസന�ിനായി കി�ബി

ധനസഹായേ�ാെട�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കി�ബി �ഖാ�രം നി�േ�ശി�െ�� പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ?

��ാ� ഗവ�െമ�് ആ��സ് േകാേളജ്

1761. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കഴി� �ളയ�ി� തക��ി���ം നിലവി� താ��ാലിക െക�ിട�ി� �വ��ി���മായ

��ാ�  ഗവ�െമ�് ആ��സ് േകാേളജിെ� അടി�ാനസൗകര���  െമ�െ����തിന്

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

(ബി) നിലവി�  േകാേളജിെ� �വ��ന���ായി താ��ാലികമായി ലഭ�മായി�� പ�ികവ��

വികസന വ��ിെ� െക�ിടം ���മാ�ം േകാേളജിന് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി� പി.ജി. േകാ�ക�

1762. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാടേ�രി ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �തിയ പി.ജി.  േകാ�ക�  അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േകാ�് അ�വദി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� പി.ജി. േകാ�ക� അ�വദി��തിന് അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



ബാ�േ�രി ഗവ. ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജിെ� െക�ിടനി��ാണം

1763. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഗവ. ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജി� െക�ിടനി��ാണ�ിനായി

കി�ബി ഫ��വദി�ി�ം നി��ാണ ���ി ആരംഭി��തി�  കാലതാമസം േനരി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െക�ിടനി��ണ�ിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് എസ്.പി.വി.  ആയി

�മതലെ���ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണ�ിെ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

നില�� ഗവ. േകാേളജിന് �ലം ഏെ��� നടപടി

1764. �ീ.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�� ഗവ. േകാേളജി�ളള �ലം ഏെ���് നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ:

(ബി) ��ത േകാേളജിന് കെ��ിയ �ല�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അന��ാപക ത�ികക�  അ�വദി�ാ�ത് �ലം ഈ േകാേളജ് അഭി�ഖീകരി�� ����

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

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

�ള�� ഗവ. േകാേളജി� �തിയ േകാ�്

1765. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ള��  ഗവ.  േകാേളജി�  �തിയ േകാ�് ആരംഭി��തി�േവ�ി എം.എ�.എ.�െട

ഉപരികേ�ാെട േകാേളജ് പി.�ി.എ. ക�ി�ി ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� എ�നടപടി സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2018-19, 2019-20 വ�ഷ�ി� തി�വന��രം ജി�യി� ഏെത�ാം സ��ാ� േകാേളജി�

�തിയ േകാ�് അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ�യാണ് അ�കാരം അ�വദി� േകാ�ക� എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��മംഗലം ഗവ. േകാേളജിന് �തിയ െക�ിടം

1766. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ��മംഗലം ഗവ. േകാേളജിന് �തിയ െക�ിടം നി��ി�ാ� കി�ബി പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ�

�പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ലഭ�മാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് �ാപനെ�യാണ് ഇതിെ� എസ്.പി.വി. ആയി നി�യി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ���ി െട��  െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ���ി ഏെ��� കരാ�കാ�  ആരാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ���ി�െട കരാ�  എ��വ�മായി എ�ിെമ�് െവ�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ആയതിന് കാലതാമസം വരാ�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജിെല അധ�ാപക�െട എ�ം

1767. �ീ. 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) കാസ�േഗാട് ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  എ� അധ�ാപക�െ��് ഡി�ാ��്െമ�് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഡി�ാ��്െമ�ി��� ത�ികക�െട എ��ം ഇേ�ാ�� ഒഴി�ക�െട എ��ം

എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട�� �ിരാധ�ാപക�െട�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  േജാലി െച��

അധ�ാപക�െട�ം കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ിരനിയമനം ന�കാെത ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  അധ�ാപകെര നിയമി��തി��

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ േകാേളജി� പഠി�� ��ിക�െട എ�ം േകാ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ണി�റ ഗവെ��് ആ��സ് േകാേളജി� സയ�സ് വിഭാഗം

1768. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ നിയമസഭാ നിേയാജകമ� ല�ിെല സ��ാ�  േകാേള�കളി�  സയ�സ്

വിഭാഗ�ി�  ബി�ദ ബി�ദാന�ര �ാ�ക�  നിലവിലി� എ�ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് കാരണം ഒേ�െറ വിദ�ാ��ിക��് �യാസം അ�ഭവെ���ത് പരിഹരി��തിേല�ായി

ഗവെ��് ആ��സ് േകാേളജി� ഇേ�ാൾ ലഭ�മായ അടി�ാന സൗകര��� ഉപേയാഗെ���ി

സയ�സ് വിഭാഗം അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം നിേവദന�� സ��ാരിന് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



ക�നാഗ��ി മ�ല�ി� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

1769. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിനാവശ�മായ �ലം െഎ.

എ�്.  ആ�. ഡി.  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ� കാ�സി�  നി�ം ലഭ�മാ��തിന്

ഉ�രവായി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ട� നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

െപരി��മ� പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജി� എം.എ.(മലയാളം) േകാ�്

1770. �ീ.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) മല�റം ജി�യി� മലയാളം ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�് ഉളള േകാേള�ക� സ��ാ� േമഖലയി�

�റവാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ബി�ദതല�ി�  മലയാളം ഐ�ികമായി പഠി� വിദ�ാ��ിക�  േനരി�� ��ി��്

പരിഹരി��തിനായി െപരി��മ� പി.ടി.എം.  ഗവ.  േകാേളജി�  എം.എ.(മലയാളം)  േകാ�്

അ�വദി��തി�� ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ശിപാ�ശ അംഗീകരി�ാ�തിന്

കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത�  വിദ�ാ��ിക��് ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ിന് മലയാളം പഠി��തിന്

അവസരെമാ��� തര�ി�  പി.ടി.എം.  ഗവ.  േകാേളജി�  എം.എ.(മലയാളം)  േകാ�്

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

രാജാരവിവ�� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ല�സ്

1771. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

മാേവലി�രയി�  �ിതി െച�� രാജാരവിവ�� േകാേളജ് ഓഫ് എ�ല�സിന് �ലം

ഏെ�����മായി ബ�െ��് എം.എ�.എ.  ന�ിയ ക�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

���ഴയി� സ��ാ� േകാേളജ്

1772. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നിരവധി ആദിവാസിേകാളനിക�  ഉ�െ�ാ�� ���ഴയി�

സ��ാ� േകാേളജ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ; ��ത

റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകാേളജ് ആരംഭി��തി� ആവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �േദശ�ിെ� പിേ�ാ�ാവ� കണ�ിെല��് ���ഴയി�  േകാേളജ് ആരംഭി�� നടപടി

േവഗ�ിലാ�േമാ;എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�

1773. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  �ാപി�തിെ� ഉേ�ശ�ല����ം,  അതിെ�

�വ��നപരിപാടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായി �േരാഗതി ൈകവരി��തി�

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സിലിെ� പ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� സാ�ഹികവ��രണ�ം ജനാധിപത�വ��രണ�ം ല��മാ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� നട�� �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി െക�ിട നി��ാണം

1774. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

േകാഴിേ�ാട് സിവി� സ��ീസ് അ�ാദമി�് െക�ിടം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ എെ��ാം

നടപടികളാണ് നാളി�വെര സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ബി.െടക് പരീ�യി� �േത�ക േമാഡേറഷ�

1775. �ീ.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) സാേ�തിക സ��കലാശാല നട�� ബി.െടക് പരീ�യി�  െസമ�റിന് ഒ� വിഷയ�ിന്

മാ�ം േതാ��� വിദ�ാ��ിക��് അ�് മാ��് വീതം �േത�ക േമാഡേറഷ�

ന���തി�� നി�േ�ശം അ�ാഡമിക് കൗ�സിലിെ� പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ആ��ല�ം അ�വദി�ാ�  എ� വിദ�ാ��ിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�െമ�്



വ��മാ�േമാ;

(സി) ബി.െടക് പരീ�  2010  �ത�  സാേ�തിക സ��കലാശാലയിേല�് മാ�ിെയ�ം

�ണിേവ�സി�ി�് ഇനി പരീ� നട�വാ�  സാധ�മാ�കയി�ാെയ� കാരണ�ാ�

മഹാ�ഗാ�ി സ��കലാശാലയി� ബി.െടക് പരീ��് പരാജയെ�� വിദ�ാ��ിക��് അ�്

മാ��് ദാനം ന�കിയത് വിവാദമായിരിെ� സാേ�തിക സ��കലാശാല ഇ�രം ഒ� തീ�മാനം

എ���ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല പരീ�ക�െട �ല�നി��യം

1776. �ീ.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) സാേ�തിക സ��കലാശാല നട�� പരീ�ക�െട �ല�നി��യ�ി�  നി�ം അ��ാപക�

വി�നി�����ലം പരീ�ാഫലം അന�മായി നീ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) �ല�നി��യ�ി� നി�ം വി�നി��� അ��ാപകരി� നി�ം പിഴ ഈടാ�വാ� സാേ�തിക

സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�് �കയാണ് പിഴയായി ഈടാ��ത്;

എ� അ��ാപകരി� നി�ം ഇ�കാരം പിഴ ഈടാ�ി;

(സി) �ല�നി��യ�ി�  അ��ാപക�െട ഭാഗ�നി�� പിഴ��ലം �ന��ല�നി��യ�ി�

മാ��ി�  വലിയ വ�ത�ാസം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  അവ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല പരീ�ക�ം റിസ��ക�ം

1777. �ീ.െ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 റ�ല�  പരീ�ക�ം സ�ിെമ�റി പരീ�ക�ം

സമയബ�ിതമായി നട�ി ഫലം �സി�ീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പരീ�ക��് പരീ�ാ കല��  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാെ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പല സ�ിെമ�റി പരീ�ക�ം കഴി�് മാസ�ളായി�ം റിസ��് �സി�ീകരി��ിെ���

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  സംബ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല ഉ�രകടലാ�് �ല�നി��യം

1778. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�



,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി : 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��കലാശാല ച��കാരം ഉ�രകടലാ�് �ല�നി��യ പരാതിയിേ��  എ�

�ാവശ�മാണ് �ല�നി��യം നട�ാ��ത്;

(ബി) ഇൗ ച�ം ലംഘി�് �ല�നി��യം നടേ��ി വ�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� സാഹചര�ം

െവളിെ���േമാ;

(സി) േതാ� വിദ�ാ��ിെയ ച�വി��മായി വിജയി�ി� തീ�മാനം റ�ാ�ണെമ� വിഷയ�ിേ�� എ�

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഐ. എ�്. ആ�. ഡി. അെെ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�

1779. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  അൈ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ചീേമനിയി� �വ��ി�� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  അെെ�ഡ് സയ�സ് േകാേളജി�  ��തായി

ഏെത�ി�ം േകാ�ക� അ�വദി��തിനായി സ��കലാശാല �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ന��ല�നി�ണയ ച���

1780. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, 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) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട നിലവി�� ച��കാരം പരീ�യി�  പരാജയെ���

വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�ര�ടലാ�ക�െട �ന��ല�നി�ണയ�ിന് എ� അവസരമാണ്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ടി.െക.എം.  േകാേളജി�  െമ�ാനി��  എ�ിനീയറിംഗിന് പഠി�ി���ം ആറാം

െസമ�റി�  ൈഡനമി�് ഓഫ് മിഷ�നറി എ� േപ�റിന് ര�് �ല� നി�ണയ�ളി�

പരാജയെ���മായ വിദ�ാ��ി�് െഫ�വരി  27  ന് വ��മ�ി�െട േന�ത��ി�  നട�

അദാല�ി� ��ാം �ല� നി�ണയ�ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി��േവാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത വിദ�ാ��ി�് ആദ�െ��ം ര�ാമെ��ം �ല� നി�ണയ�ളി� എ� മാ��് വീതമാണ്

ലഭി�ി��ത്; ��ാം �ല� നി�ണയ�ി� ലഭി� മാ��് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ണിേവ�ി�ി നിയമ�കാരം ��ാം �ല�നി�ണയ�ിന് അ�മതി ന��വാ�  സാധി�േമാ;



ഇെ��ി�  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�കാരം നിയമവി��മായ നടപടി തീ�മാനി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ല� നി�ണയ�ം �ന�  �ല�നി�ണയ�ം നട�ിയ അ��ാപകെര ഡീബാ�  െച�് പിഴ

�മ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജ്

1781. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െപാ��  എ�.ബി.എസ്.  എ�ജിനീയറിംഗ് േകാേളജിെ�

ആ���ിക��ാ�� േഹാ�� നി��ാണ�ിന് �ക അ�വദി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് അ�മതി ന�കിയി�് എ� മാസമായിെയ�ം ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാണ്

��ത ���ി നട�ിലാ��െത�ം നിലവി�  ഈ ���ി�െട �ിതി എ�ാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�� ജി�യിെല ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�്

1782. �ീ.െ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) ക�� ജി�യിെല ന�വി� ആരംഭി�വാ� തീ�മാനി� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�ിെ� ���ി

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േപാളിെട�ി�ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര���  ഉ�ാ�വാ�  സം�ാന

ഗവ�െമ�ി� നി�ം ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) എം.എ�.എ.,  എം.പി.  ഫ�ക� �േഖന േപാളിെട�ി�ി�ം െട�ി�� െെഹ�ളി�ം അ�വദ ി�

െക�ിട��െട നി��ാണ �േരാഗതി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2020-21  അ��യനവ�ഷം േപാളിെട�ി�ി�  �േവശനം ആരംഭി�ാ�  കഴി�� വിധം

അടി�ാന സൗകര��� ഉ�ാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരി�ാട് മ�ല�ിൽ േപാളിെട�ി�്

T 1783.�ീ.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) ഹരി�ാട് മ�ല�ി�  �ാപി�വാ�  അ�മതി ലഭി�ി�� േപാളിെട�ി�ിെ� നിലവിെല

അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േപാളിെട�ി�ിന് െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ�

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിേ��  അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?



വിള�ി�ശാല േപാളിെട�ിക്

1784. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിള�ി�ശാല േപാളിെട�ിക് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിേല�� �ലം ൈകമാ�ം ���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2020-21  അ�ാദമിക വ�ഷ�ി�  ഇവിെട �ാ�ക�  ആരംഭി�ാനാ�േമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േപാളിെടക്നിക് ഡിേ�ാമ േകാ��ക�െട പഠനഭാരം �റ��

1785. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േപാളിെടക്നിക് ഡിേ�ാമ േകാ��ക�െട പഠനഭാരം �റ��തിന് എ.ഐ.സി.�ി.ഇ.

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� മാ�കാ കരി�ലം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക ആേരാഗ�ം ഉറ�ാ��തിന് �േപാ��സ്,  േയാഗ �ട�ിയവ

കരി�ല�ി� ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

പാഠ�പ�തി പരി�രണം

1786. �ീ.െ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) മാ�� േലാക�ിന��തമായി പാഠ�പ�തിക�  പരി�രി��തിന് സാേ�തിക

സ��കലാശാല�് സാധി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ അ��ായന വ�ഷം ഏെത�ി�ം സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�

ആരംഭി�വാ� സ��കലാശാല അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� �തിയ േകാ�ക�

ആണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിന് കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  �തിയ കാലഘ��ിന്

അ�േയാജ�മായ േകാ�ക� ആരംഭി�വാ� അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതി��

കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�.ഐ.�ി. െസ�റി� േവ�ി �ലം ഏെ���� നടപടി

1787. �ീ.െക. ആ�സല� : 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 നിയ�ണ�ി�  െന�ാ�ി�കര ആറാ�ം��ി�  ���ി�വ��

�.ഐ.�ി. െസ�റി� േവ�ി ഊ��കാലയി� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശ�� �ലം

ഏെ����തിെ� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല അധി�ത�  �ലം ഏെ����മായി ബ�െ��് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ി�  നി�ം �ട�നടപടി സ�ീകരി�ാ�  േവ�ി ഏെത�ി�ം തര�ി�  ഇടെപട�

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ആയവന ടി. എ�്. എസ്.

1788. �ീ.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) �വാ��ഴ ആയവന ടി. എ�്. എസ്. -െ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം �ളി� എ� ��ിക�

പഠി��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളിെ� �വ��ന�ിന് മതിയായ സൗകര��ളിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ളിന് സ��മായി െക�ിടം നി��ി���മായി ബ�െ�� ���ി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

കട�ാമ�ം െട�ി�� ��

1789. �ീ.േ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) കട�ാമ�ം െട�ി�� �ളിെ� �ലെമ��് നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െട�ി��  �ളിന് െക�ിടം പണി��തിന് ഏത് �ലമാണ് വ��് ഏെ���ാ�

നി�യി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിെ� �ല പരിേശാധന ���ിയാേയാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� അ�� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ി�റം െട�ി�� െസ��റി ��

1790. െ�ാ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) േകാ���  മ�ല�ിെല ��ി�റം െട�ി��  െസ��റി �ളിന് �തിയ െക�ിടം

നി��ി�വാ�� െ�ാേ�ാസ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് വ��ി�� ഫയലി�

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� വ��ിംഗ് ��ി�

ഉ�െ���ണെമ�ത് സംബ�ി� നിർേ�ശം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(സി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല  J3/224/19  എ� ഫയലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ി�റം െട�ി��  ൈഹ���മായി ബ�െ��  3561119/M(HEdn),  3561521/M(

HEdn.) 3561281/2019/M(HEdn.) എ�ീ ഫയ�കളിേ�� െസ�േ�റിയ�ി�ം ഡി.�ി.ഇ.

യി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

ഏകീ�ത അ�ാഡമിക് കല��

1791. �ീ.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) സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ിക�െട അ�ാഡമിക് കല��  ഈ അ��യന വ�ഷം

ഏകീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ��ാ�, എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  അ��ാപക അ�പാതം പരിേശാധി�് �തിയ േകാ�ക�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഓേരാ െസമ�റി�ം െതാ�റ് അ��ായന ദിവസം ഉറ�ാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ിനായി നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാല അംഗീകരി� േകാ�ക�

1792. �ീ.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) തമി�നാട് അ�ാമെെല സ��കലാശാല�െട ഏെതാെ� േകാ�ക�  േകരള സ��കലാശാല

നട�� േകാ�ക��് ത�ല�മായി േകരള സ��കലാശാല അംഗീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര,  െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് തരം തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാല അ��ാപക�െട വിേദശ പരിശീലനം

1793. �ീ.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-� േകരള സ��കലാശാല�െട അ��ാപകരി� നി�ം ആെരെയ�ി�ം െതരെ���്

വിേദശ പരിശീലന�ിന് അയ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിേദശ പരിശീലന�ിന് വി�ാപനം ന�കി അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?



േകരള സ��കാലശാല �ഡ�്സ് സ��ീസ് ഡയറ��

1794. �ീ.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 സ��കാലശാലയി� �ഡ�്സ് സ��ീസ് ഡയറ�� �മതല വഹി��ത് ആരാണ്;

(ബി) എ��തലാണ് അേ�ഹം ഈ �മതല വഹി��ത്;  അേ�ഹ�ിെ� േയാഗ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള സ��കലാശാല�െട കീഴി� വ�� േഹാ��കളിേല�� അ�ിഷ�

1795. �ീ.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) േകരള സ��കലാശാല�െട കീഴി�  വ�� വിദ�ാ��ിക��് സ��ാ�  േഹാ��കളി�

അ�ിഷ� ലഭി�� രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകരള സ��കലാശാല�െട കീഴി� വ�� േകാേളജ്

േഹാ��കളി�  താമസ സൗകര��ിനായി അേപ� ന�കിയ ��വ�  വിദ�ാ��ിക��ം

അ�ിഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) അേപ� ന�കിയി�ം സീനിേയാരി�ി മറി കട�് അ�ഹരായവ��് േഹാ��  സംവിധാനം

നിേഷധി�െ���മായി ബ�െ��് പരാതിക�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�  പരാതികളിേ��

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� പരാതിക�  ഒഴിവാ��തിന് ഒ� ഏകീ�ത ഓ�െെല�  േസാ�് െവയ�

സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി പരീ�കളിെല ത�ി�ം �മേ��ം

1796. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : 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�ി�ി േകാേളജ് ഉ�െ�െട സം�ാനെ� ചില േകാേള�ക� േക�ീകരി�്

�ണിേവ�ി�ി പരീ�കളി�  ത�ി�ം �മേ��ം ആ�മാറാ��ം നട��തായ വിവര��െട

അടി�ാന�ി� സമ�മായ ഒ� അേന�ഷണം നട�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഭാവിയി�  ഇ�രം ത�ി�ം �മേ��ക�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എെ��ാം ��ക�ത�ക�

എ��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ത�ി�ി�ം ആ�മാറാ��ി�ം ��നി���വ�െട േപരി�  മാ�കാപരമായ ശി�ാനടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ?



കാലി��് �ണിേവ�ി�ി രജി�ാ� ത�ികയിെല നിയമനം

1797. �ീ.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) കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി� രജി�ാ�  ത�ികയി� നിയമന�ിനായി നട�ിയ അഭി�ഖ�ി�

മാ��് ന�കിയതിെ� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി�  �ീ.  സി.എ�. േജാഷിെയ രജി�ാ�  ആയി നിയമി�തി�

സ��കലാശാല �ാ���് പാലി�ി�േ�ാ; �ാ���ിെല ചാ��� 2 �ാ���് 19 സി.�.എഫ്.എസ്.

1977 എ� േ�ാസ് ഈ നിയമന�ി� ലംഘി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ീ.  സി.എ�. േജാഷി�െട നിയമന�ി�  േനരി�ളള നിയമന�ി�ം െഡപ�േ�ഷ�ം

ബാധകമായി�ളള ഓ�ഡിന�സിെല വ�വ�ക� പാലി�ി�േ�ാ; വിവര�� ന�കാേമാ?

കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിെല രജി�ാ� നിയമനം

1798. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി�  രജി�ാ�  ആയി നിയമിതനായ േഡാ.സി.എ�.േജാഷി�െട

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ഭരണപരിചയം എെ��ാമാെണ�ം എ� വ�ഷമാണ്

ഭരണപരിചയ�ളളെത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ആ�്/�ാ���്/ഓ�ഡിന�സ് അ�സരി�് രജി�ാ�  ആയി

നിയമിതനാ�� വ��ി നിയമന സമയ�് ഏത് �ായപരിധിയി�ളള ആളാവണം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േഡാ.സി.എ�. േജാഷി കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയി�  രജി�ാ�  ആയി നിയമിതനാ�േ�ാ�

അേ�ഹ�ിെ� �ായം എ�യായി�� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സി.�.എഫ്.എസ്. 1977െല ചാ��� 2 �ാ���് 19-� െഡപ�േ�ഷ� നിയമനം സംബ�ി�്

പറ�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) േഡാ.സി.എ�. േജാഷി�െട നിയമന�ി� സി.�.എഫ്.എസ്. 1977െല ചാ��� 2 �ാ���് 19

പാലി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാല അദാല�്

1799. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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



(എ) എം.ജി.  സ��കലാശാല സംഘടി�ി� അദാല�ി�  മ�ി�െട േപ�ണ�  �ാഫി�ളളവ�

പെ���ക�ം ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��ക�ം പരീ�യി�  പരാജയെ�� ഒ�

വിദ�ാ��ിനി�് മാ��് ��ി െകാ��വാ�  തീ�മാനം എ��ക�ം െച��െവ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം മ�ി�െട േപ�ണ�  �ാഫി�ളളവ�  അദാല�ി�  പെ����തി�ളള അധികാരം

�ണിേവ�ി�ി�െട നിയമ�ിേലാ,  �ാ���ിേലാ ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  22.2.19  ന് നട�ിയ

അദാല�ി� മ�ി�െട േപ�ണ� �ാഫി�ളളവ� പെ���ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�്

െവളി���ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അദാല�ക��് വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ��ി ന��വാ� തീ�മാനം എ���തിന്

അധികാര�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�കാരെമാ� നടപടി എം.ജി. സ��കലാശാല�െട അദാല�ി�

ഉ�ായത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാല ബി-െടക് പരീ�യിെല േമാഡേറഷ�

1800. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െ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) എം.ജി.  സ��കലാശാല നട�ിയ ബി-െടക് പരീ�കളി�  ഏെത�ി�ം െസമ��കളി�

ഏെത�ി�ം ഒ� വിഷയം മാ�ം ജയി�വാ�ളള വിദ�ാ��ിക��് നിലവി�  ന�കിയിരി��

േമാഡേറഷന് �റെമ പരമാവധി അ�് മാ��് �ടി സി�ഡിേ��് േമാഡേറഷനായി ന���ിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  എം.ജി.  സ��കലാശാല നട�ിയ ബി-െടക്

പരീ�കളി�  പരാജയെ�� എ� വിദ�ാ��ിക�  വിജയി�തായി �ഖ�ാപി�;  ഇനി എ�

അേപ�ക� പരിഗണി�വാ��്;

(സി) ഇൗ ആ��ല�ം എ��ത�ളള ബി-െടക് പരീ�ക��ാണ് ബാധകമാ�ിയി�ളളത്;

(ഡി) എം.ജി. സ��കലാശാല നട�ിയ അദാല�ി� വിദ�ാ��ിക��് ഒ� മാ��് ��ിെകാ��വാ�

തീ�മാനം എ��ി��േവാ; അ�കാരം ഒ� തീ�മാനം എ��വാ� അദാല�ിന് നിയമപരമായി

അധികാര�േ�ാ ; പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) അദാല�് ഒ� മാ��് ��ി ന��വാ�  എ�� തീ�മാനം അ�ാഡമിക് കൗ�സിലിെ�

പരിഗണനയി� ഇരിെ� സി�ഡിേ��് ഒൗ�് ഓഫ് അജ�യായി ഇൗ വിഷയം എ��് അ�്

മാ��് ��ിെകാ��വാ� തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാല ബി-െടക് പരീ�യി� േമാഡേറഷ�



1801. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, 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) എം.ജി.  സ��കലാശാല നട�ിയ ബി-െടക് പരീ�കളി�  ഏെത�ി�ം െസമ��കളി�

ഏെത�ി�ം ഒ� വിഷയം മാ�ം ജയി�വാ�� വിദ�ാ��ിക��് നിലവി�  ന�കിയിരി��

േമാഡേറഷന് �റെമ പരമാവധി അ�് മാ��് �ടി സി�ഡിേ��് േമാഡേറഷനായി

ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ��ടിയ േയാഗമാണ് ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം

എ��െത�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ദിവസെ� സി�ഡിേ��ിെ� േയാഗ അജ�യി� ഈ വിഷയം ഉ�െ�ാ�ി�ി��േവാ;

ഇെ��ി� ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം ഉ�ായത്;

(സി) സ��കലാശാല പരീ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ��ി ന��വാ�  പാ�് േബാ�ഡിന്

മാ�േമ അധികാര�� എ�ിരിെ� ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം സി�ഡിേ��്എ��ത് �ാ���ിെല

ഏത് നിബ�ന �കാരമാണ്;

(ഡി) ഫലം �ഖ�ാപി�ാ�  �ന��ല�നി��യ�ി�െട മാ�േമ മാ��് മാ�ം വ��വാ�  കഴി�

എ�ിരിെ� ഫല�ഖ�ാപനം കഴി�് വ�ഷ��  കഴി�് പരീ�യി�  പരാജയെ��

വിദ�ാ��ിക��് ഇൗ ആ��ല�ം ന�കിയത് പരീ�ാ സ�ദായെ� തെ�

േനാ���ിയാ�� �ിതിവിേശഷം സംജാതമാ�ിയി�ിേ�;  എ�ി�  ഇ�ാര�െ� �റി�്

സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാല അദാല�്

1802. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പാറ�� അ�� : 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 നട�ിയ അദാല�ി�  േകാതമംഗലെ� സ�ാ�യ േകാേളജിെല

ബി.െടക് വിദ�ാ��ി�് മാ��് ��ിെ�ാ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അദാല�ി� മ�ി�െട േപ�ണ� �ാഫി�ളളവ� പെ���് മാ��് ��ിെ�ാ��ാ��

നി�േ�ശം ന�കിെയ� ആ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  മ�് ��ിക��ം മാ��് ��ിെ�ാ��ാ�  സി�ഡിേ��് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അദാല�ി�െട മാ��് ��ിെ�ാ�� നടപടി �ന:പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ാ�

ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



എം.ജി. സ��കലാശാലയി� നട� മാ��് ദാനം

1803. �ീ.പാറ�� അ�� : 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� സി�ഡിേ��് മാ��് ദാനം െച�േതാെട േനരെ� പരീ�യി�

േതാ� ��ി നാൽ�ത് വിദ�ാർ�ികളാണ് എ�ിനീയറിംഗ് പരീ� ജയി�ത് എ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) സ��കലാശാലയി� പരീ�കളി� വിദ�ാ��ിക��് മാ��് ��ി ന�കാ� പാ�് േബാർഡിന്

മാ�േമ അധികാര�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ�കാരം മാ��് ��ി ന���ത് ഫലം �റ� വ��തി� �� മാ�മായിരി�ണെമ�് ച�ം

അ�ശാസി��േ�ാ;

(ഡി) വ��മ�ിേ�ാ സി�ഡിേ��ിേനാ ഇതിനധികാര�േ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഫലം �റ� വ�ാ� �ന��ല�നി�ണയ�ി�െട മാ�േമ മാ��ി� മാ�ം വ��ാനാ� എ�് ച�ം

ക�ശനമായി അ�ശാസി��േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  എം.ജി.  സ��കലാശാലയി�  നട� മാ��് ദാനം ച�വി��മാെണ�് സ��ാ�ം

സ��കലാശാല�ം ക���േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ബി.എസ്.സി.ന�സിംഗ് േകാ�സി�ളള േമാഡേറഷ�

1804. �ീ.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) എം.ജി.സ��കലാശാല�െട കീഴി�  2008�ം,  2009�ം ബി.എസ്.സി.ന�സിംഗ് േകാ�സിന്

�േവശനം ലഭി� വിദ�ാ��ികളി� പരീ�കളി� േതാ�വ��് അ�് മാ��് വീതം േമാഡേറഷ�

ന��വാ� സ��കലാശാല സി�ഡിേ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� വിദ�ാ��ിക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

മാ��് ദാനം നൽകി വിജയി�ി�ൽ

1805. �ീ.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) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലയി�  ബി.െടക്,

ബി.എസ്.സി.  ന�ിംഗ് എ�ിവയി� േതാ� വിദ�ാ��ിക��് മാ��് അനധി�തമായി ന�കി

വിജയി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െ��ാം ആണ് ഇ�ര�ി�  മാ��് ദാനം ന�കി

വിജയി�ി�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േമാഡേറഷ�  ന���തിന് അ�മതി ന�കാ�  സി�ഡിേ��ിന് അെ��ി�

അദാല�ിന് അധികാര�േ�ാ;



(സി) �ണിേവ�ി�ി �ാ���് �കാരം ഇ�ര�ി� മാ��് ന���തിന് �ണിേവ�ി�ി സി�ഡിേ��ിന്

അധികാരം ന�കിയി�െ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എം.ജി.  �ണിേവ�ി�ിയി�  നട� അദാല�ി�  പെ��� ഉേദ�ാഗ��  ആെര�ാം ആണ്;

അവ�െട െഡസിേ�ഷ� ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  ഏെത�ാം സ�വകലാശാലകളി�  േതാ� വിദ�ാ��ികെള േമാഡേറഷ�  ന�കി

വിജയി�ി�ി��്; ഇ�ര�ി� മാ��് ന�കിയ വിദ�ാ��ിക� േനടിയ മാ��ം, റീവാ�േവഷ�

മാ��ം, സ�ിെമ�റി പരീ�ക�െട മാ��ം എ�യായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല എം.േകാം. നാലാം െസമ�� �ന�നി��യം

1806. �ീ.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) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാല�െട �ന�നി��യം നട�� എം.േകാം നാലാം െസമ��

അഡ�ാ��ഡ് േകാ�് അ�ൗ�ിംഗ് പരീ��െട  30  ഉ�ര�ടലാ�ക�  വിദ�ാ��ിക�െട

രജി�� ന��ം ഫാ�സ് ന��ം സഹിതം പരീ�ാ �മതല�� സി�ഡിേ��ംഗം േഡാ. ആ�

�ഗാഷിന് ന���തിന് ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം രജി��  ന��ം ഫാ�സ് ന��ം ഒ�മി�് ന���ത് ഉ�ര�ടലാസ്

ആ�േടതാെണ�് െവളിെ���തി�ം അത് പരീ� �മേ�ടി�ം വഴിവ�െമ� വ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സി�ഡിേ��് അംഗ��  ഇ�രം നടപടിക�  നട��ത് നി��ാഹെ���േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മലയാളം സ��കലാശാല �ിരം ക�ാ�സിനായി �മി

1807. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) തി�രിെല മലയാളം �ണിേവഴി�ി�് �ിരം ക�ാ�സ് നി��ി��തിനായി െവ��്

കെ��ിയി�� �മി സംബ�ി�് �ിബ�ണലിെ� വിധി എതിരാ�കയാെണ�ി�  മ�്

എവിെടെയ�ി�ം ഇതിനായി �ലം കെ��ാ� ആേലാചന�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) സ��കലാശാല�് �ിരം ക�ാ�സിനായി യേഥ�ം സൗകര��ദമായ കര�മി വാ�ാനം െച�്

ആെര�ി�ം സമീപി�ി�േ�ാ; അതി� എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ത്; അറിയി�േമാ?

മലയാളം സർ�കലാശാല�ായി �മി ഏെ����

1808. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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



(എ) തി�രിെല മലയാളം സർ�കലാശാല�ായി ഏെ���ാ� ഉേ�ശി�� �മി ന��ാണ ���ിക�

നട�ാ�  അ�േയാജ�മാേണാ എ�് �നപരിേശാധി�ണെമ� ഹരിത�ിബ�ണലിെ� െചൈ�

െബ�ിെ� വിധി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിധി അ�സരി�് നിേയാഗി�െ�� പരിേശാധക�െട റിേ�ാ��് അ��ലമ�ാ� പ�ം �മി

ഏെ���� നി��ിവ�് ഇേ�ാ� വിതരണം െച� �ക മട�ിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �മി എെ����തിന് എ�് �ക ചിലവ് വ�െമ�ാണ് ഇേ�ാ�  കണ�ാ�ിയി��ത്;

നാളി�വെര എ�് �ക �മി ഏെ��� വകയി� വിതരണം െച�ി�െ��ം ആ�െ�ാെ�െയ�ം

പ�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി�ം എ�് �കയാണ് കരാ� �കാരം െകാ��് തീ��ാ� ബാ�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

അസാപ് നട�� ഷീ�ി�സ് െതാഴി� െെന�ണ� പ�തി

1809. �ീ.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) അസാപ് നട�� ഷീ �ി�സ് െതാഴി�  െെന�ണ� പ�തിയി�  ഏെതാെ� േകാ�കളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ

(ബി) സം�ാന�് എ� വനിതക��് പരിശീലനം ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

ആയതിനായി െതരെ���ിരി�� െ�യിനിങ് സ��ീസ് െ�ാെെവഡ�മാ�

ആെരാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഹ�് എംബാ�േകഷ�

1810. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി� എ� ഹ�് എംബാ�േകഷ� േപായി�കളാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം ഹ�് എംബാ�േകഷ�  േപായി�് �ടി അ�വദി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശം സം�ാന സ��ാ� �േ�ാ�് െവ�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?

ന�നപ� േ�മ വ��ിന് കീഴി�ളള പ�തിക�

1811. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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� എെ��ാം പ�തികളാണ് നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിന് നി�യി�ി�ളള മാനദ���

വിശദമാ�ാേമാ?



ന�നപ� വിഭാഗ�ാ��ാ�� േ�മപ�തിക�

1812. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, എം. നൗഷാദ്

�ീ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) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ന�നപ� വിഭാഗ�ാ��ായി ��തായി നട�ിലാ�ിയ

േ�മപ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനാ�� �ധാ�മ�ി ജ�വികാസ് കാര��ം

(പി.എം.െജ.വി.െക.) പ�തി �കാരം എെ��ാം േ�മ �വ��ന�ളാണ് നട�ാ�ിവ��ത്;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� �വജന���് മ�രപരീ�ക��ായി പരിശീലനം ന���തിന്

പരിശീലന േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാന�വാടിയി� ന�നപ� പരീ� പരിശീലനേക�ം

1813. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  ഒ� ന�നപ� പരീ� പരിശീലനേക�ം ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ?

(ബി) ഉെ��ി� അത് സംബ�ി� നടപടിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

1814. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� �ടി സാ��ിക സഹായ�ിെ� അടി�ാന�ിേലാ അ�ാെതേയാ

�ത�ദിവസ�ളി� േജാലി േനാ�� ആേരാഗ��� ജീവന�ാ��്�തിമാസ ശ�ളം ന��േ�ാ�

വിവിധ ആേരാഗ������തിനാ� �ത�മായി ൈല� ഡ��ി െച�ാനാവാ�വ��് സ�ിെമ�റി

എ� േപരി�  ഒ�ര വ�ഷ�ിലധികമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ശ�ളം ന�കാതിരി��ത്

മാ�ഷിക�ല����് നിര��താെണ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�ാര��ി� നീതി��മായി മാ�ഷിക�ല����് �ാധാന�ം ന�ി അ�ര�ാ�െട

ശ�ള�ം ഇതിേനാട�ബ�ി�് ന�കാ� ആവശ�മായ സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(സി) എ�ി� �ട�ം വ�ി�� ഈ ശ�ളം എ�് വിതരണം നട�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മിനി�ീരിയ� �ാ�ക�െട ഡ��ി

1815. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് ക���മാ��ം െെ�വ�മാ��ം

ഓേരാ െഷഡ�� ഡ��ി�ം ന�കി വ�ി�� ഡ��ി എ��ി� ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി�

വ�േശഷം താമസമി�ാെത െവ�ി�റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഇ�രം െഷഡ��ക��് ന�കിവ�ി�� ഡ��ി എ�ം

അധികമാെണ�് കെ��ിയതിെ� ഫലമായി�ാേണാ ഇ�െന ഒ� െവ�ി�റവ് വ��ിയത്;

(സി) ശ�ളം ലഭി�� ഇ�രം ഡ��ി എ�ം �റവ് െച�് അെ��ി�  മേ�െത�ി�ം രീതിയി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മിനി�ീരിയ� �ാഫി�ം ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) മിനി�ീരിയ� �ാ�ക��് ഡ��ി എ�ം ബാധകമ�ാ�തിനാ� അവ��് േജാലി�് ലഭി�ി��

�തിമാസ ശ�ളം ഇ�ാര��െളാ�െകാ�ം �റവ് വ��ിെ��ിരിെ� കാഠിന��ളള െെല�

ഡ��ി െച�� വിഭാഗ�േളാട് മാ�ം കഴി� ��രെകാ�മായി �ട��് വ�� െതാഴിലാളി

വി�� നടപടി ഇനിെയ�ി�ം അവസാനി�ി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല �ലംമാ��ം പിരി� വിട�ം

1816. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  േജാലിയി�  �േവശി� വ�ഷം കഴി�ി�ം വനിതാ ക���മാ��്

സ��ം ജി�യിേല�ം സമീപ �േദശ�ളിേല�ം മാ�ം ന�കാ� ൈവ��ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാടതി വിധിെയ �ട��് ക��, കാസ�േഗാഡ് ജി�കളി�  നി�് എ� ൈ�വ�മാെര

പിരി�വി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് പകരം പി.എസ്.സി. നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ സബ് റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�ക�

1817. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ സബ് റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�ക�  �ാപിേ��തിെ�

ആവശ�കത സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?



�തിയ േമാേ�ാ� നിയമം

1818. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ഗവ�െമ�ിെ� �തിയ േമാേ�ാ�  നിയമം േകരള�ി� ���മാ�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ

എ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) ��ത നിയമം അ�സരി�് �ാഫിക് ച���െട ലംഘന�ിന് ഇൗടാ�� പിഴ വിവരം

ഇനംതിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമം �ാബല��ി�  വ�തിന് േശഷം �ാഫിക് നിയമലംഘന�ിന് �മ�ിയ പിഴ

�േഖന സ��ാരി��ായ വ�മാനം എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ ?

��തി സൗഹാ�� ഗതാഗത സംവിധാനം

1819. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���മാ�ം ��തിസൗഹാ�� ഗതാഗത സംവിധാന�ിേല�് മാ��തി��

നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  െപേ�ാ�/ഡീസ�  ഇ�നം ഉപേയാഗി�� പതിന� വ�ഷ�ിേലെറ പഴ���

ആേ�ാറി�ക� ��തിസൗഹാ�� ഇ�ന�ിേല�് മാറിയാ� മാ�േമ  2020 ഏ�ി� �ത�

െപ�മി�് ന��ക��െവ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് ൈവദ�തി വാഹന��െട ബാ�റി ചാ��് െച��തി�� സംവിധാനം

ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ഇ.ബി�മായി ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം ധാരണ ഉ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ?

�� വാഹന�ളിെല �ര�ാ സംവിധാനം

1820. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  വാഹന�ളിെല �ര�ാ സംവിധാനം കാര��മമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ ��  വാഹന�ളി�ം ജി.പി.എസ്.  സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



േക� സ��ാരിെ� ഗതാഗത നിയമം

1821. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  പാസാ�ിയ ഗതാഗത നിയമം സം�ാന സ��ാ�  അേതപടി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഉ�രവിെ�റ പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ നിയമലംഘന���ം ��് ഉ�ായി���ം ഇേ�ാഴേ��മായ പിഴ�ക

എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പിഴ�ക ��തലായതിനാ�  ആയത് �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പിഴ�ക വ��ി�ി�തി�േശഷം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിന് ഉ�ായ വ�മാന വ��നവ് എ�

ശതമാനമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഗതാഗതനിയമ ലംഘന���് േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ�കാര�ളള പിഴ

1822. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ�കാരം ഗതാഗതനിയമ ലംഘന���� പിഴ �റ�ാ�ളള നീ�ം

ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  അ��ലമായ നിയേമാപേദശമ� സ��ാരിന് ലഭി�െത� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േക� വി�ാപനം വ��ട�  പിഴ ഇൗടാ�വാ�  ഉേദ�ാഗ�െര �മതലെ���ിെ�ാ�്

സം�ാനം വി�ാപനമിറ�ിയ� �ലം ഇേ�ാ� പഴയ നിര�ിൽ പിഴ ഇൗടാ�ാ� കഴിയാ�

സാഹചര��േ�ാ;

(ഡി) േക�ം നി�യി� മിനിമം നിര�ി� നി�് പിഴ �റ�ാ� കഴിയിെ�� നിയേമാപേദശം സ��ാരിന്

ലഭി�ക��ാേയാ;

(ഇ) പിഴ �മ��തിെല അനി�ിതത�ം സം�ാന�് വാഹനപരിേശാധനെയ �തി�ലമായി

ബാധി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വാഹ�സാരഥി േസാ�്െവയ�

1823. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് േമാേ�ാ� വാഹന��െട വാഹന രജിേ�ഷ�ം ൈലസ�സ് നടപടിക��മായി

വാഹ�സാരഥി േസാ�്െവയറിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േസാ�്െവയറിെ� േപാരാ�ക�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതിക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

വാഹന�ളി� േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി��� സംബ�ി�്

1824. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ വാഹന�ളി� േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി��� സംബ�ി�് ച�ം േഭദഗതി െച�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വിശദവിവര�� ന��േമാ?

ആകാശ�ാത�െട നി��ാണ�േരാഗതി

1825. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം നഗര�ിെ� �ദയഭാഗ�് ഗതാഗതവ��ി� കീഴിലായി നി��ഹണം നട�ി വ��

'ൈ� വാ�്'  (ആകാശ�ാത)െ� നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;  ��ത പ�തി�െട

���ീകരണ�ിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി െമാ�ം എ� �പ െചലവ് �തീ�ി��;

(സി) ആകാശ�ാത പ�തി ���മാ�ം �വ��നസ�മാ�ി ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ�

െപാ�ജന���് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ��തി�� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക�സ��ാരിെ� �തിയ വാഹന നിയമ�ിെല വ�വ�ക�

1826. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  �റെ��വി� �തിയ വാഹന നിയമ�ി�  പിഴ ഈടാ�� വ�വ�ക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ആദ�ം �റെ��വി� പിഴ�െട താരി�കളി�  സം�ാന സ��ാരിെ�

അഭ���നെയ�ട��് �റവ് വ��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  േകരള�ിന് ഏെത�ാം വ�വ�കളി�  തനതായി



തീ�മാനെമ��ാ� കഴി�ം; വിശദമാ�േമാ?

േക� േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം �തിസ�ി മറികട�ാൻ ത�ാെറ��ക�

1827. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴയ വാഹന�ൾ നിർ�ലാ��തിന് പകരം നിലവിൽ ഓ�� വാഹന�ൾ ഇല�ി�ൽ

ആ��തി�ം ബി.എസ്  -  6  നിലവാര�ി�� െപേ�ാൾ/  ഡീസൽ എൻജിൻ കൺേവർ�്

െച��തി�ം േക� േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�ിൽ േഭദഗതി വ��വാൻ സം�ാന സർ�ാർ

േക� സർ�ാരിൽ സ�ർ�ം െച��േമാ;

(ബി) േക� േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം നട�ിൽ വ��ിയാൽ ഈ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ െച�വ��

ല��ണ�ിന് ഓേ�ാെമാൈബൽ െതാഴിലാളിക�െട െതാഴിൽ ന�െ��െമ� �ിതി

നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഈ �തിസ�ി മറികട�ാൻ സർ�ാർ നട�� ത�ാെറ��കെള

സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ?

'േസഫ് േകരള' പ�തി

1828. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 'േസഫ് േകരള'  പ�തി�മായി ബ�െ��് നട�ിയി�ളള �വ��ന��െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 'േസഫ് േകരള'  പ�തി�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ഇ�വെര �റെ��വി�ി�ളള

ഉ�ര�ക�െട�ം,സ��ല�ക�െട�ം പക��ക�  ലഭ�മാേണാ;  എ�ി�  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

േറാഡ് േസ�ി ഫ�്

1829. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി� നി�് എ� �ക െചലവഴിെ��ം ഇ�വഴി ഏെത�ാം

���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി� നി�് ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് �ക അ�വദി��െത�ം ��ത

�ക അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

െക.എം.ബഷീ� മരി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം



1830. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് മ�സിയം ജം�ഷനി�  നട� വാഹനാപകട�ി�  പ��വ��കനായ

െക.എം.ബഷീ� മരി�ാ� ഇടയായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത അപകട��ാ�ിയത്ആരാെണ�ം,  എ�െനയാണ് അപകടം

സംഭവി�െത��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത വ��ിെ� കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�, അ���ം അമിതേവഗ�ം �ലം

ഉ�ായ അപകട�ിന് കാരണ�ാരായവ�െ�തിെര എെ��ാം നിയമനനടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) അമിതേവഗം,  അ��,  മദ�പി� വാഹനേമാടി��  �ട�ിയ ��തരമായ വീ�

വ���വ�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;  അപകട�ി�  അമിതേവഗം,

അ��,  മദ�പി� വാഹനേമാടി��  എ�ീ ����  ഉെ��ി�  �തിയ േമാേ�ാ�  വാഹന

നിയമ�കാരം പരമാവധി ലഭി�� ശി� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഇ�രം േക�കളി�

പരമാവധി ശി� ഉറ�് വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി േറാഡി� ക�ാമറക� �ാപി�� ���ി

1831. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വാഹനാപകട�� വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��് േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി �േഖന

ഫ�് ലഭ�മാ�ിയ പിലാ�റ-പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡി� ക�ാമറക� �ാപി��

���ി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

െപാ�ഗതാഗത വാഹന�ളി� ഡാഷ് ക�ാമറ

1832. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട��െട കാരണ�ം ഉ�രവാദികളായവെര�ം കെ��ാ�  െപാ�ഗതാഗത

വാഹന�ളി�  ഡാഷ് ക�ാമറ �ാപി���മായി ബ�െ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� േകാടതിയി� സ��ാ� സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ�����വഴി ��വാളിക�

ര�െ�ടാതിരി��തി�ം ഇ��റ�സ് പരാതിക� െപെ��് തീ��ാ��തി�ം ൈ�വ�മാ�

��ത�  ജാഗ�കരാ��� വഴി അപകട��  �റ��തി�ം ഉപേയാഗ�ദമാ�െമ�് ക�്



ഇതിനാ�� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

വാഹന��െട െഹഡ് ൈല�്

1833. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാ�ികാല�ളി�  വാഹന��െട െഹഡ് ൈല�് ഡിം െച�ാ�ത് �ലം നിരവധി

േറാഡപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് തട��തിന് സ�ീകരി� മാ���� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തിന് നടപടി

1834. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക. ആ�സല�

,, ��ഷ� കട��ി

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� േറാഡപകട�� �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ��തിനായി ���സമയ നിരീ�ണ ��ാഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാഹന��െട അമിതേവഗം, െെ�വിംഗിനിടയിെല െമാെെബ� േഫാ� ഉപേയാഗം �ട�ിയവ

ക�പിടി��തിനായി ��ത� അത�ാ�നിക ക�ാമറക� �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ�� �വ��ന��  വിദ�ാ��ികളി�െട െപാ�ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�ം േറാ��ര�ാ �ചരണ പരിപാടിക�  ��ത�  ഉൗ��ിതമാ��തി�ം

വിദ�ാ��ികെള േറാഡ് േസ�ി േകഡ�കളായി െതരെ����തി��ളള പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� �ാഫിക് അവേബാധം

1835. �ീ.െക. ആ�സല�

,, െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാ��ികളി�  �ാഫിക് അവേബാധം ��ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േപാലീസ് വ��ിെ� സഹായേ�ാെട �ാ��് �ാഫിക് �ാ�് �ം പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;

(സി) ഗതാഗത നിയമലംഘനം തട��തിനായി െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ�ിയി�� േതഡ്

ഐ എ�േഫാ�്െമ�് േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക എസ് ആ൪ ടി സി ബ�കളിെല ടി��ിംഗ് െമഷീ�

1836. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആ൪ ടി സി ബ�കളി�  ടി��് വി��ന നട�� ടി��ിംഗ് െമഷീ�  നിലവി�

ഉപേയാഗി��േ�ാ;  �വ൪�നം അവസാനി�ി�ി�െ��ി�  ആയതി�� കാരണം

എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇേത രീതിയി�� ടി��ിംഗ് െമഷീ�  സ�കാര� ബ�കളി�  വളെര �ഗമമായി

ഉപേയാഗി��െ��ി�ം െക എസ് ആ൪ ടി സി യി�  മാ�ം അവ�െട �വ൪�നം

അവസാനി�ി�ത് ആ�െട നിർേദശ�കാരമാണ്  ;  ��ത നടപടി സ�കാര�ക�നിക��്

സാ��ിക േന�ം െകാ�ാ�ളള സാഹചര�ം ��ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ബ�കളി� ഉപേയാഗി�� തര�ി�ളള ടി��ിംഗ് െമഷീ�ക� െക എസ് ആ൪ ടി സി

ബ�കളി�  ഉപേയാഗി�ാ�തിെ�റ കാരണം വ��മാ�േമാ;  ആയതിെ� എ�ാ െട��

നടപടിക�ം സ��ാരിെ� േമ�േനാ��ി�  ധനകാര� വ��ിെ� സഹായേ�ാെട െച�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സിയിെല ഡബി� ഡ��ി സ�ദായം നിർ�ലാ�ൽ

1837. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി യിെല ഡബി� ഡ��ി സ�ദായം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�െട

സാ��ിക െമ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) �തിദിന അലവ�സ് ഉ�െ�െട എ� െചലവ് �റ�ാ�  ��ത പരി�രണ�ി�െട

സാധി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ാകളി� �ടിെവ��ിെ� ലഭ�ത

1838. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  െപാ�ജന���് �ടിെവ�ം ലഭ�മാകാ� ഇട�ളി�

�ലെ� ക�വട�ാ�  ��ത ജലം ��പേയാഗം െച��ിെ��് ഉറ� വ��ി

േ�ാ�സ�മാെര കെ��ിേയാ എം.പി./എം.ൽ.എ.  ഫ�് വഴിേയാ �ടിെവ� സൗകര�ം

ഒ���തി�� നി�േ�ശം പാലി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) ഇെ��ി� സമയപരിധി തീ�മാനി�് അത് നട�ിലാ�ാ� സത�ര നി�േ�ശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

1839. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  മാ�ം സ��ീസ് നട�ിയി�� േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ാമീണ

േമഖലയായ െന�ിമ�ം-വാളാ�ിറ,  നാ�കാണി-െപ�മ��  �ട�ിയ �ല�ളിേല�ളള

സ��ീ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി�  നി�ം നി��ലാ�ിയി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ മാ�ം ആ�യി�� ഈ േമഖലയി�ളള ��കണ�ിന്

ജന����ായി�ളള ��ി��് കണ�ിെല��് ��ത സ��ീ�ക�  �നരാരംഭി��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഓഡി�് െച� ൈഫനാ�ഷ�� േ��്െമ�്

1840. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�ം അതീവ സാ��ിക �തിസ�ി മാ�ം പ�വിയായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഓഡി�്

െച� ൈഫനാ�ഷ�� േ��്െമ�് ഏത് വ�ഷം വെര��താണ് നിയമസഭ�െട േമശ�റ�്

വ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ ഡി�ിംഗ് കഴി�് സഭയി�  ഇനി വ�ാ��ത്ഏെത�ാം വ�ഷ�ളിെല

േ��്െമ�കളാണ്;��ത േ��്െമ�ക�  �ത�മായി വ�ാെത അവിടെ� ഉേദ�ാഗ��

അതിെ� നടപടിക�  േബാധ���ം ൈവകി��തായ റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ട��� ഇ�രം റിേ�ാ��ക�ം,  ഓ ഡി�ിംഗ് ���ിയാ�ിയ ൈഫനാ�ഷ�� േ��്െമ�ക�ം

വ�� സേ�ളന�ി�  നിയമസഭ�െട േമശ�റ�് വ��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം

ന��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �നസംഘടന

1841. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ �നസംഘടി�ി��തി� േവ�ി നി��മായ �ശീ�  ഖ�

സമിതി�െട നി�േ�ശ�കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ േമഖലകളായി തിരി�ി�േ�ാ;എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) ഇ�കാരം േമഖലകളായി തിരി�ത് �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ േന�ം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യി� െഷഡ�� റ�ാ��

1842. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെ�വ�മാ�െട �റ��ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�് �തിദിനം ശരാശരി എ� െഷഡ��ക�

റ�ാേ��ിവ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� �കാരം ഉ�ാ�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് വ��തല

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഭരണ റിേ�ാ��്

1843. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അതിെ� ഭരണ റിേ�ാ��് നിയമസഭയി� അവസാനമായി സമ��ി�ത്

എ�ാണ്; ഏെത�ാം വ�ഷേ���ത് സഭയി� സമ��ി�വാ� ബാ�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാര���  �ത�മായി െച��തി�ം സമ��ി��തി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല

ഉേദ�ാഗ�� കാ�� േബാധ���മായ അലംഭാവം അതീവ ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് �ത�മായി സമ��ി���മായി ബ�െ��് വ��് േകാ��േറഷന് അറിയി�്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� തവണ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാരി� നി�ം ഇ�രം അറിയി�ക� �ത�മായി നി��ഹി��െ��് ഉറ�ാ�ാ� �േത�ക

സംവിധാനം ഒ��േമാ; ആയതിന് ക�ശന നി�േ�ശം ബ�െ��വ��് ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� താ�ാലിക െെ�വ�മാ�

1844. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി� താ�ാലിക െെ�വ�മാെര പിരി�് വി�ി�േ�ാ;  എ�ി� അതി�ളള

കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) താ�ാലിക െെ�വ�മാെര പിരി�് വി�ത് �ലം സ��ീ�ക� �ട�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

2019 െസ��ംബ� 1 ന് േശഷം ഇ�കാരം �ട�ിയ സ��ീ�ക� എ�യാണ്;

(സി) പിരി�വിടെ�� െെ�വ�മാെര ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�  നിയമി�െമ�് വ��് മ�ി

വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ആയതി��കാരം സ�ീകരി� നടപടിെയ�ാണ്;

(ഡി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  െെ�വ�മാ�െട



എ��ി��ായ �റവ് എ�കാരമാണ് പരിഹരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യാ��ാ��ാ�� �തന പ�തിക�

1845. �ീ.എസ്.ശർ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, സജി െചറിയാ�

,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�  െപാ�ജന���് ��ത�  സൗകര��ദ�ം

�ഖ�ദ�മാ��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പണം ���� അട�് യാ�െച�ാ� സൗകര�െമാ��� �ാ��് സീസ� കാ��ക� ഇേ�ാ�

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ.ടി.എം.  കാ�ഡ് വഴി ടി��് എ��ാ�  കഴി�� ഇലേ�ാണിക് ടി��് െമഷീ�ക�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ബ�ക�െട യാ�ാവിവരം സംബ�ി�് യാ��ാ�െട േചാദ����് മ�പടി ന�കാ�

േകാ��േറഷ�  െഫ����്,  വാ�സ് ആപ് അ�ൗ�ക�  �ട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� വാടക ബ�ക�

1846. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക�  നട�� ബ�ക�െട അ�് വ�ഷം

െപ�മി�് കാലാവധി അവസാനി��തിന�സരി�്,  ��ത സ��ീസ് നട��തിനായി �തിയ

ബ�ക� വാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  നിലനി��� സാ��ിക �തിസ�ി �തിയ ബ�ക�

വാ��തിന് �തിബ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി� �തിയ ബ�ക� വാ��തിന് പകരം വാടക ബ�ക� നിര�ിലിറ�വാ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനാ�� നടപടി�മ��  ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വാടക�് ബ�ക�  ന���തിന്

ഏെത�ി�ം സഹകരണ സംഘം �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഉെ��ി�  ഏത് സംഘെമ�ം,  എ� ബ�കളാണ് അവരി�  നി�് ഇ�കാരം വാടക�്

എ���െത�ം വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിൽ �ണേമ��� ടി��ിങ് െമഷീൻ

1847. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ടി��് െമഷീ�ം അ�ബ� േസവന��ം ന��� ഏജ�സി

ഏതാണ്;

(ബി) േസവന��  ന�കിയ ഇന�ി�  ��ത ഏജ�സി�് �ക ന�കാ�േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഏജ�സികെള ഒഴിവാ�ി �ണേമ� �ടിയ�ം വില �റ�ളള�മായ ടി��് െമഷീ�ക� വാ�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിൽ ഡ��ി പരി�രണം

1848. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ൈദനംദിന ഭരണ�ി�  െതാഴിലാളി േനതാ��െട ഇടെപട�

ഒഴിവാ�ണെമ�് �ശീ�  ഖ� റിേ�ാ��ി�  �പാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡ��ി പരി�രണം സംബ�ി� �ശീ�  ഖ��െട �പാ�ശക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ബ�ിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം സംബ�ി� േദശീയ ശരാശരി നിലവിെല�യാണ്;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� അത് എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ ശരാശരി നിലവാര�ിേല�് ��ത അ�പാതം െകാ�വ��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� ഇ.ടി.എം. വഴി�� ടി��് വിതരണം

1849. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  ഇ.ടി.എം.  വഴി�� ടി��് വിതരണം തട�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാരണ�ാ�  യാ��ാ��് ടി��് ന���തിന് കാലതാമസം േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാരണ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട �തിദിന വ�മാന�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഇ.ടി.എം.  വഴി�� ടി��് വിതരണം �ന:�ാപി�ാ�  േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ർഘട േമഖലകളിെല െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. സർവീസ്

1850. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തര അപകട�ൾ ഒഴിവാ�വാൻ അതി�ർഘട മലേയാര േമഖലകളിേല�് ദീർഘ�ര സർവീസ്

നട�� െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ബ�കളിൽ പരിചയസ��രായ മിക� ൈ�വർമാരാണ്

ഡ��ി�് നിേയാഗി�െ���ത് എ�് ഉറ�വ��ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ബസ് ��കൾ �േദശ��െട �േത�കത�ം േറാഡിെ� നിലവാര�ം

കണ�ിെല��് �േത�ക വിഭാഗ�ളായി തരംതിരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

സൗജന� യാ�ാ സൗകര�ം

1851. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ദീ�ഘകാലം ൈല�ഡ��ി േനാ�ി െപ�ഷനായി മരണെ��വ�െട

വിധവകൾ�ം മ�് സ��ാ�  ആ��ല���  ഒ�ം ലഭി��ിെ��ിൽ �ിരമായ

സൗജന�യാ�ാപാസ് അ�ദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പണി എ��് െപ�ഷനായവ�േടെതാഴിെക മ�് എ�ാ രീതിയി�� സൗജന�യാ�ാ

പാ�ക�ം നിലനി��േ�ാ� ഇ�ര�ാേരാട് മാ�ം നിേഷധ നിലപാട് സ�ീകരി��തി� മാ�ം

വ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ?

�ശീ� ഖ� ക�ി�ി റിേ�ാർ�്

1852. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ���� പഠി�് റിേ�ാ��് സമ��ി��തിന് നി��മായ �ശീ�

ഖ� ക�ി�ി അ�ിമ റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് സമ��ി�െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇവയി�  ഏെതാെ�

ശിപാ�ശക� ഇതിനകം നട�ിലാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ശിപാ�ശക�  നട�ിലാ�ിയ�വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട കാര��മത�ം വ�മാന�ം

വ��ി�ി�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ൈഹ�ീഡ് ഡീസലിെ� നി�തിയിളവിന് ശിപാ�ശ

1853. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�  ന��ി�  െപാ�ഗതാഗത സ��ീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.-�്  2019-20

വ�ഷ�ിെല സം�ാന ബ�ജ�ി�  ൈഹ�ീഡ് ഡീസലിെ� നി�തിയിളവിന് നി�േ�ശ��

സമ��ി��തിന് ആവശ�െ��ത് എ�ാണ്;  നി�േ�ശ��  ആവശ�െ��് ന�കിയ ക�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ബ�െ�� നി�േ�ശ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പാലി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് സംബ�ി�

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ലഭി� ഇ�രെമാ� �ധാനെ�� നി�േ�ശം

പാലി�ാതി��തിെ� കാരണം എ�ാണ്;  സ��ാ�  ന�ിയ ഗൗരവമായ നി�േ�ശം

പാലി�ാതി��ത് ഏത് നിയമ�ിന് വിേധയമായി�ാണ്;

(ഡി) ആയത് പാലി�ാതി��വ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന�േമാ  ;  ഗവ�െമ�് ന��� നി�േ�ശം പാലി�ാതിരി�� സമീപനം �ടരാതിരി�ാ�

ആവശ�മായ ��ക�ത� എ��േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  നി�േ�ശം പാലി�ാ�  ത�ാറാകാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അധി�ത��് പകരം

2020-21സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത നി�േ�ശം സമ��ി�ാ�  മ�ാെരെയ�ി�ം

�മതലെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗ�ാ�െട ശ�ളം

1854. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ശ�ളം ��ളളേപാെല

മിനി�ീരിയ� വിഭാഗം ജീവന�ാരി� നി�് �റവാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;��ത

വിഷയം അംഗീ�ത െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�മാ�ളള ശ�ള പരി�രണ ച���െട

അജ�യി��െ���ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സം�ാന�് മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�  നിലവി�ളള രീതിയ�സരി�്

ഓഫീസ് �ാ�കെള�ാ�  അധികരി� ശ�ളം ഓ�േറ�ിംഗ് വിഭാഗ�ിന് ന�കാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ?

കിഴേ�േകാ�യി�� അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് നടപടിക�

1855. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കിഴേ�േകാ�യി�� സംര�ണ മതിലിന് ���� െക.  എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട

ഉടമ�തയി��  72.  250  െസ�് �ലെ� അനധി�ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഭാഗ�നി�ം �ടർ നടപടിക�  ഉ�ായി�ിെ��ിൽ ആയതിെ�

കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  െക.  എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ഭാഗ�് നി�് �ട�  നടപടി

ഉ�ാകാതിരി�ാ�� കാരണ�� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��് �ട�നടപടികളി� നി�് വി�് നി���തിന് എെ��ി�ം വിധ�ി��േതാ ഏെത�ി�ം

ഭാഗ�നിേ�ാ ഉ� സ���ം ഉ�ായി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത കേ��ം ഒഴി�ി��തിന് െക. എസ്.ആ�.ടി.സി�െട നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �ന��ാരണം

1856. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ിക ബാധ�ത �റ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

ഫല�ദമായി�േ�ാെയ�ം നടപടിക��് ജീവന�ാ�െട വിശ�ാസ�ത േന��തിന്

സാധി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) സാ��ിക �ന��ാരണം നട�ിയ�വഴി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട

സ��ം ഫ�ി� നി�് ന���തിന് സാധി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �വ��നം ��ത�  കാര��മ�ം ജനസൗ�ദ�മാ��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല പിരി�വി� ജീവന�ാ�

1857. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബ�.  െെഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശ�കാരം പിരി�വി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല താ�ാലിക

െെ�വ�മാെര�ം ക���മാെര�ം സംര�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് ക���മാ�ം, െെ�വ�മാ�ം ��മായി പിരി�വി�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി



��ായ ����  പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം പിരി�വി� എംപാന� ക���മാെര�ം െെ�വ�മാ� ഉ�െ�� ഇതര ജീവന�ാെര�ം

ഭാവിയി�  സംര�ി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല മിനി�ീരിയ� �ാഫ്

1858. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല മിനി�ീരിയ�  �ാഫിെ� അ�പാതം എ�യാെണ�ം ഇതിെ�

േദശീയ ശരാശരി എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ അ�പാതം ടി �ാപന�ിെ� സാ��ിക െക�റ�ിന് അ�േയാജ�മെ��് നാളി�വെര

�ാപനെ��റി�് �ശീ�ഖ� ഉ�െ�െട�� വിദ�ധ�  നട�ിയ പഠനം

കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) മിനി�ീരിയ�  �ാഫിന് ലഭി�� ആ��ല���  പല�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല

ക���േ�ാ ൈ�വ�േ�ാ ലഭി��ിെ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ക���മാ��ം ൈ�വ�മാ��ം ഇേത ആ��ല���  ലഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹർ�ാൽ �േഖന�� നാശന��ക ഈടാ�ൽ

1859. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 03-01-2019  ന് സം�ാന�് നട� ഹ��ാലിേനാട�ബ�ി�് െക.എസ്.  ആർ.ടി.സി.

�െട  99  ബ�ക��് േനെര��ായ അതി�മ�ി�  സംഭവി� നാശന��കയായ  3.35

േകാടി �പ ആ�മണം നട�ിയവരി� നി�് ഈടാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം

പ�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാര�ക നാളി�വെര ഈടാ�ാതിരി��തി�� കാരണ��  എെ��ാം;

അതിന് നിലനി��� തട��െളെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;  നിയമം ൈകയിെല��്

ഗവ�െമ�് �ത�ക�  നശി�ി�വരി�  നി�് നാശന��ക ഈടാ�ാതിരി��ത്

സം�ാന�് നിലവി�� നിയമം അ�വദി�ാ�ത് െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത �ക അടിയ�ിരമായി പിരിെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1860. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട നിയ�ണ�ി� ഇേ�ാ� എ� ബ�ക� സ��ീസ് നട���്;

ഓ�ഡിനറി �ത�� ബ�ക�െട കണ�് ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�േ�ാ� ഇത് എ�യായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇല�ിക് ബ�് സ��ീ�ക�  നട��േ�ാെയ�ം;  എ�ി�  എ�

ബ�ക�  സ��ീസ് നട��െ��ം  ;  ഒ� ഇല�ിക് ബ�ിെ� വിലെയ�െയ�ം;  ��ത

ബ�് സ��ീസ് ലാഭകരമാേണാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വാഹന��െട കാര��മമായ ഉപേയാഗം, ജന���് ഫല�ദമായ

രീതിയി�� ഉപേയാഗം,  െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണം,  സ��ീ�ക�  നട��തി�

ഫല�ദമായ �വ��ന��  എ�ിവ ഉറ�വ��ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��;

വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല ഡ��ി �മീകരണം

1861. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�� �ത� െക. എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ഓേരാ െഷഡ�ളി�ം

േജാലി െച�� ക���/െെ�വ� വിഭാഗ�ി�െ���വ��് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

ന�കി വ�ി�� ഡ��ി�െട എ��ി� �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� അത് സംബ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഡ��ിയിെല എ��ി� വ��ിയ �റവ് ഇൗ �ാപന�ി� ഇൗ വിഭാഗ���്

മാ�മ�ാെത മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�്; അറിയി�േമാ;

(സി) ഒേര �ാപന�ി�  േജാലി േനാ��വരിൽ �ധാനമാ�ം ഏണിംഗ് �ാ�ക��് മാ�മായി

ഡ��ി എ��ി� വ��ിയ �റവ് ഗവ�െമ�് നയ�ിന് അ��തമായി�ാേണാ; ഇെ��ി�

അത് തി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പി.  എസ്.  സി.  വഴി നിയമനം േനടി േജാലിെ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല ഏണിംഗ്

വിഭാഗ�ിന് മാ�ം ഇ�ര�ി� േനരേ� ന�കി വ�ി�� ഡ��ി നിര�ിെല ശ�ളെവ�ി�റവ്

വ��ിയത് തി��ാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇല�ി�് ബ�ക�െട ഇ�ന�മത

1862. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ആരംഭി�ി�� ഇല�ിക് ബസ് സ�വീസ് ഡീസ�  ഇ�നമായി

ഉപേയാഗി�� ബ�കെള�ാ� ലാഭ�ിലാേണാ എ�ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഡീസ� ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�� ബ�ക�ം ഇല�ിക് ചാ��് ഇ�നമായി ഉപേയാഗി��



ബ�ക�ം ത�ി�� ഇ�ന�മത കീേലാമീ�റിന് എ� �പെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായിെല ൈ�വ�മാ�െട അഭാവം

1863. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വ�മാ�െട അഭാവം �ലം െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായി� �തിദിനം എ�

സ��ീ�ക� റ�ാ���്;അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈ�വ�മാ�െട അഭാവം നിമി�ം ഡിേ�ായി�  നി�ം എ� സ��ീ�ക�  �ിരമായി

നി��ലാ�ിയി�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ആയത്, ഡിേ�ാ വ�മാനെ� എ�കാരം ബാധി� എ�തിെ� കണ�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

1864. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട മാേവലി�ര ഡിേ�ായി�  നി�ം ബാം��, േകായ���, പളനി

സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�വ-കിഴ��ലം-കരി�ക�-��ണി�റ ��ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

1865. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ-കിഴ��ലം-കരി�ക�-��ണി�റ ��ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

��റിയി�ി�ാെത നി��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലാഭകരമായ ഈ ��ി�  നി�ം സ��ീ�ക�  റ�ാ�ിയത് സ�കാര� ബ�കെള

സംര�ി��തിനാെണ� തര�ി� വാർ�കൾ വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�െകാ�ാണ് ഈ സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയെത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ീ�ക� �ട�ാെത നട��തിേല�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1866. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം

ഓ�േറ�് െച�ി�� ��ക� ഏെത�ാെമ�് ��് തരംതിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) നിലവി� ഓ�േറ�് െച�ി�� ഏെത�ി�ം ��് അ�മാലി ഡിേ�ായി� നി�ം റ�ാ�ിയി�േ�ാ;

�തിയതായി ഏെത�ി�ം ��് ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� നിലവി� സ��ീസ് നട�ാ� ഫി�്ന�് ഉ� എ�

ബ�കളാണ് ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�മാലി ഡിേ�ായി�  ��ത�  ബസ് അ�വദി�ാ�ം,യാ��ാ�  േനരി�� �ധാന ��മായ

ഡിേ�ായിെല െവ�െ��ം വ��ഴിക�ം നിക��തി�ം അടിയ�രമായ നടപടി ഉ�ാ�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കായം�ളം ഡിേ�ായിെല സ��ീ�ക�

1867. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം �റെ��� നിലവി�� സ��ീ�ക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി� നി�ം 2016 ��മാസം �ത� നാളി�വെര റ�ാ�ിയി�� സ��ീ�ക�,

��തായി ആരംഭി� സ��ീ�ക�, അ��സം�ാന സ��ീ�ക� എ�ിവ�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� ടയ�, െ�യ� പാ��സ് ദൗ�ലഭ�ം

1868. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ടയ�ക�, െ�യ�  പാ��സ് �ട�ിയവ ക ൃത�മായി ലഭി�ാ�തിനാ�  േകാതമംഗലം

ഡിേ�ായിെല ബ�ക� ��ത� േഡാ�് െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ����  െകാ�് ഈ ഡിേ�ായി�  എ� ബ�ക�  നിലവി�  േഡാ�്

െച�ി��്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ മാ�ം ആ�യി�� �റ് കണ�ിന് യാ��ാ��് വലിയ

��ി���ാ��തിനാ�  യഥാസമയം ടയ�ക�ം െ�യ�  പാ���ം ലഭ�മാ�ി ഇ�ര�ി�

സ��ീ�ക� �ട�ാതിരി��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാഴി��- െന�മ�ാട്-േകാ�യം ബസ് �നഃ�ാപി�ാ� നടപടി

1869. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായി�  നി�് രാവിെല ഏഴ് മണി�് �റെ��ി��

െപാഴി��- െന�മ�ാട്-േകാ�യം ബസ് ഇേ�ാ�  െകാ�ാര�രയി�  യാ� അവസാനി�ി�ാ�

തീ�മാനി�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;



(ബി) നിലവി�  െപാഴി��-െന�ാ�ി�കര-െന�മ�ാട്-േകാ�യം ��ി�  ഓടിയി�� ബസിന് ശരാശരി

എ��കയാണ് ടി��ിന�ി� ലഭി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ബസ് �നഃ�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി - േകായ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

1870. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടിയി�  നി�ം ��തായി ആരംഭി� േകായ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ്

െ�യ� ബസ് ഇ�ാ�തിനാ� �ട�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�വീസ് ആരംഭി�തി�േശഷം ഏെത�ി�ം ദിവസം ബസ് റി�യ�  െച��തിെ�

ആവശ��ിേല�ായി �ട�ിയ �ിതി ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ വിഷയം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ െക�ിടനി��ാണം

1871. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. ആ�ിവികസനഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി� മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ഡിേ�ാ െക�ിടനി��ാണം തട�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തട�ം മാ��തിേല�ായി മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�രവ് നട�ിലാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ; ആയതിെ� �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ��തായി അ�വദി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1872. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി േക�മാ�ി േപരാ� വഴി മാന�വാടിയിേല�ം മണി�� വഴി വടകരയിേല�ം �തിയ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക� അ�വദി��തിനായി ന�കിയ അേപ�യിേ�� എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��മായി ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എം. ഡി യി� നി�ം ഏെത�ി�ം തര�ി��

റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി അ�വദി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� (�ി�ക�) ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



നാദാ�ര�് നി�ം വിമാന�ാവള�ളിേല�് യാ�ാസൗകര�ം

1873. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ം ക�ർ വിമാന�ാവള�ിേല�് ഗതാഗത

വ��് ഒ��ിയ നിലവിെല യാ�ാസൗകര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാദാ�ര�നി�ം ക�ർ, േകാഴിേ�ാട് വിമന�ാവള�ളിേല�് രാവിെല െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.

ബസ് സൗകര�ം ഒ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ ഡിേ�ായിെല നി��ാണ �വ��ന��

1874. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��

ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതിെയെ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�മതി ലഭി��ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ���മായ ���ിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ ആരംഭി�ാ�തി�� കാരണ�ം അറിയി�ാേമാ?

അടിമാലിയി� എ.�ി.ഒ. ഓഫീസ് �ാപി�ാ� നടപടി

1875. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാ�  ഉ�െ�െട ��വ�  �ല�ളിേല��� �ധാന

�േവശന മാ��മായ അടിമാലിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട എ.�ി.ഒ.  ഓഫീസ്

�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ എ.�ി.ഒ.  ഓഫീസ് അ�വദി��തി�� മാ��നി�േ�ശ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത മാ��നി�േ�ശ�ളി�  അടിമാലിയി�  പാലി�െ�ടാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െച��� ഡിേ�ായിെല റ�െച� സ��ീ�ക�

1876. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െച���  ഡിേ�ായിെല �തിയ ബ�ക�  മ�് ഡിേ�ായിേല�്

മാ��താ�ം കള�� ലഭി�� ��ക� റ�് െച��താ��� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ഡിേ�ായി� നി�് യാ��ാ��് �േയാജനകരമായ�ം കള�� ലഭി���മായ എ�

സ��ീ�കളാണ് ഇ�കാരം ഒഴിവാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ആയതിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായിെല �തിയ െക�ിടനി��ാണം എ�േ��് ���ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

��വാ�രി� നി��ായി�� ബസ് സ��ീസ്

1877. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��വാ�രി�  നി�ം ചാവ�ാട്,  അ�ാടി�ാഴം,  മ�ത��, െവ�േമനാട്,  ��ബസാ�,

ക�വ�ല വഴി ��കാല�ളി� ഉ�ായി�� ബസ് സ��ീസ് നില���ലം ഈ �േദശെ�

ജന�� യാ�ാേ�ശം അ�ഭവി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��് െപ�മി��ായി�� അേത ��ി�  ബസ് സ��ീസ് നട��തിന് ഏെത�ി�ം ബസ്

ഉടമ�െട അേപ� ��� ആ�.ടി.ഒ. �് ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത അേപ� �കാരം െപ�മി�് അ�വദി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത

അേപ�യി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ണി�റ-എ��-െവ�ല-പാലാരിവ�ം ��ിെല യാ�ാേ�ശം

1878. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ-എ��-െവ�ല-പാലാരിവ�ം ബസ് ��ി�  സ�കാര� ബ�ക�  �ിരമായി �ി�്

�ട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരണം െപാ�ജന�� അ�ഭവി�� യാ�ാേ�ശ�ിന് പരിഹാരമായി ഈ ��ി� ��ത�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക� സ��ീസ് നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ിൽ വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാ��� വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

1879. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട െന��ാേ�രി  -േകാഴിേ�ാട് േലാ�േളാ�  ബ�ക��് ��രി�ം

േകാഴിേ�ാടി�ം ഇട�് റിസ�േവഷ� േപായി�ക� അ�വദി��ത് സംബ�ി�  1873/VIP/

KSRTC/2019/M(T)എ� ന�റി�� നിേവദന�ിേ��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ചി�

ബസിന് േകാ���  (ച�െവ�ി)  േ�ാ�് അ�വദി��ത് സംബ�ി�  1875/VIP/KSRTC

/2019/ M(T) എ� ന�ർ നിേവദന�ിേ��ം സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ശബരി ബ�ക�െട എ� സ��ീ�ക�  മല�റ� നി�ം



തി�വന��രേ��് ഓ�േറ�് െച���്;

(സി) തി�രി� നി�് േകാ��� വഴി െപരി��മ�യിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക� നിലവി�

ഓ��േ�ാ; ഇെ��ി� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഭവനി� വാടക�് �വ��ി�� �ാപന��

1880. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തല�ാനെ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഭവനി� �വ��ി�് വ�� ആ�.ടി.ഓഫീ��െ�െട��

വാടക ലഭി�ി�� എ� �ാപന��  ഇേ�ാ�  ഇവിെടനി�ം �വ��നം അവസാനി�ി�്

ഒഴിവായി;  ഇത് കാരണം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ലഭി�വ�ി�� വ�മാന�ി�  �റവ്

വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  ഒഴി�കിട�� ��ത ഇട��  േവെറ �ാപന���് വാടക�് ന���തിന്

ഉേ�ശ��േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി�് �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ്

1881. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മലേയാര േമഖലയായ അക�ാടം-ക�ാടം േപായി�-�ടര�ി വഴി തി�വ�ാടിയിേല��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�് സ��ീസ് നി��ിവ�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ  ;  ആയ�

�നരാരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െവയി�ിംഗ് െഷഡി� ത�ീ� പ�� പ�തി

1882. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം-െകാ�ാര�ര എം.സി േറാഡിെ� െെസഡി� സദാന��രം ആ�മം ജം�ഷനി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട അര��ാ�ിലധികം പഴ��� ഒ� െവയി�ിംഗ് െഷഡ് കാ�പിടി�്

ഉപേയാഗരഹിതമായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല�് ത�ീ�  പ��  എ� െപാ�ജേനാപകാര�ദമായ പ�തി നട�ിലാ�വാ�

െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�ിന് െപ�മിസീവ് സാം�ഷ� ന�കണെമ� പ�നാ�രം എം.എ�.എ.

�െട ക�ം ജി�ാ പ�ായ�ിെ� അേപ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ�വാ� അ�വാദം ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് െട�മിന�

1883. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ള�് �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�് െട�മിന�  നി��ി���മായി ബ�െ��

പ�തി�െട നിലവി�� നടപടി�മ��െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� നി�� മലിനജലം

1884. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�� മലിനജലം െപാ�മരാമ�് േറാഡിെല

ഓടയിേല�് ഒ��ിവി��ത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത മലിനജലം െപാ�മരാമ�് ഓടവഴി �ള���  േതാടിേല�് ഒ�കി എ��ത്

തടയണെമ� െപാ�ജനാവശ��ിേ�ൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം സി�ി ഡിേ�ായി� യാ�ാ ക�സഷന് അമിത �ക

1885. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല സി�ി ഡിേ�ായി�  വിദ�ാ��ിക��ളള യാ�ാ ക�സഷ�ളള

���ിനാല് അേപ�കളിേ��  സർ�ാർ അ�മതി ഇ�ാെത അമിത �ക ഇൗടാ�ിയ�മായി

ബ�െ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ചീഫ് ഓഫീസ് വിജില�സ് വിഭാഗം നട�ിവ�

അേന�ഷണം ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��്

േമശ�റ�് വ�േമാ;

(ബി) ��ത അേന�ഷണ�ി�  ���ാരായി കെ��ിയവ�െ�തിെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

അതിേ�തായ നിലയി�  എെ�ാെ� ശി�ണ നടപടി�് റിേ�ാ��ി�  ശിപാ�ശ െച�ി��്;

വിശദവിവരം ന�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഒൗേദ�ാഗിക�ാനം ��പേയാഗം െച� ഇ�രം േക�ക�

െപാ�ജനെ� ബാധി��താകയാ�  ആഭ��ര വ��ിെല വിജില�സിെന ഏ��ി�്

അേന�ഷണം �താര�മാ��തി�  സർ�ാരിന് എെ��ി�ം തട��േ�ാ;  എ�ി�  അത്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ��ത വിഷയം സമയബ�ിതമായി അേന�ഷി�് മാ�കാപരമായി നടപടി

സ�ീകരി�ാ� വിഷയം ആഭ��ര വ��ിെല വിജില�സിെന ഏ��ി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?



ക��ലം ജം�ഷനി� �ാഫി�് സി�� ൈല�്

T 1886.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ക��ലം ജം�ഷനി�  �ാഫി�് സി��  ൈല�് �ാപി��തിന്

േവ�ി�� െ�ാേ�ാസ� േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി അംഗീകരി�് ആയതിേല�് വിശദ പഠനം

നട�വാ�  എ�പി� ഏജ�സി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിേ��

സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠനം നട�വാ� ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജം�ഷനിെല �ാഫി�് തിര�് ഒഴിവാ�വാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇേ�ാ�

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�േവളി െറയി�േവ േ�ഷനി� െപാ� ഗതാഗത സംവിധാന�ൾ

1887. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�രി� നി�് െകാ�േവളിയിേല�ം തിരി�ം സ��ീസ് നട�� രാജ�റാണി എ�്�സ് യാ�

�റെ���/എ�ിേ��� സമയ�് യാ��ാ��് സൗകര��ദമാംവിധം െകാ�േവളി െറയി�േവ

േ�ഷനി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  അധികമായി സ��ീസ് നട�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) �ീ-െപ�ഡ് ഓേ�ാ സംവിധാനം െകാ�േവളിയി� അധികമായി ഏ�െ����തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി� െമാബിലി�ി ഹ�്

1888. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി� മലാ�റ�് ഭാഗ�് െമാബിലി�ി ഹ�് നി��ി���മായി ബ�െ��്

ഇ�വെര നട�ിയ നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട െമാബിലി�ി ഹ�് �ാപി��തിനായി എ� �കയാണ് വകയി��ിയിരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ�കാര�� പിഴ

1889. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്



,, പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�കാരം ഗതാഗത നിയമലംഘന���് ഏ�െ���ിയി��

വ��ി� േതാതി�� പിഴ �റ�ണെമ� ആവശ��ിേ�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക��ി� നി�ം നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം നിയമലംഘന��െട പിഴയാണ് �റ�െത� വ��മാ�േമാ?

ൈഹ�ീഡ് ക�ാമറക�

1890. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈഹേവകളി�  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ൈഹ�ീഡ് ക�ാമറക�  ഘടി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഇതി� എ�െയ�ം �വ��ന സ�മാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �വ��ന രഹിതമായ ടി ക�ാമറക�  ന�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ?

േമാേ�ാ�വാഹന നിയമ�ിെല േക� സ��ാ� േഭദഗതി

1891. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�വാഹന നിയമ�ി�  േക� സ��ാ�  െകാ�വ� േഭദഗതി �ലം ഗതാഗത നിയമ

ലംഘന���� പിഴ വളെരയധികം വ��ി� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) േക� വി�ാപനം വ��ടെന സം�ാന�് അത് �കാര�� പിഴ ഈടാ�വാ�

ഉേദ�ാഗ�െര �മതലെ���ി സ��ാ� വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ വി�ാപനം നട�ിലാ�ിയ േശഷം പിഴയിന�ി� ഇ�വെര ഈടാ�ിയ �ക എ�യാണ്;

(ഡി) േക� നിര�ിേന�ാ�  പിഴ �റ�് വി�ാപനം ഇറ��തിന് സം�ാന സ��ാരിന്

അധികാര�േ�ാ;

(ഇ) ഇെ��ി�, പിഴ ഈടാ�ി ���ത�ം േകാ�ൗ�ിംഗ് െച�വാ�� അധികാരം മാ�മാണ്

സം�ാന�ിന് ഉളളെത�തിനാ�, േമ��റ� കാര�ം നിയമപരമായി നിലനി��േമാ എ�

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) പിഴ �മ�� കാര��ി� നിലവി� എെ��ി�ം അനി�ിതത�ം നിലനി���േ�ാ; ഉെ��ി�

അതി�� സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?



പാറശാല ആ�.ടി. ഓഫീസ് െട�ിംഗ് �ൗ�ിെ� നവീകരണം

1892. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറശാല ആ�.ടി. ഓഫീസ് െട�ിംഗ് �ൗ�ി� മതിയായ അടി�ാന സൗകര��� ഇെ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീക�ം ��ിക�മട���വ��് വി�മസേ�തേമാ �ടിെവ� സംവിധാനേമാ ഇ�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ െട�ിംഗ് �ൗ�ിേല�� േറാഡ് േശാചനീയാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ൗ�ിെ� നവീകരണ�ിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ആ�.ടി. ഓഫീസ് പരിധി �ന�നി��യം

1893. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ആ�.ടി. ഓഫീസ് പരിധി �ന�നി��യി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം നഗരേ�ാട് േച�� കിട�� മല�റം നിേയാജകമ�ല പരിധിയിെല േകാ��

പ�ായ�ിെന�ടി ഉ�െ���ി ആ�.ടി. ഓഫീസ് പരിധി �ന�നി��യി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ േജായി�് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

1894. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാേ�ാ�ിയി� �തിയ േജായി�് ആ�.ടി. ഓഫീസ് �ഖ�ാപി�ി�് മാസ�� കഴി�ി�ം ഇ�വെര

ഓഫീസ് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േജായി�് ആ�.ടി. ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് അ�േയാജ�മായ �ലം കെ��ി 2019 ��

മാസ�ി� അ�മതി�് അേപ� ന�കിയി�ം നാളി�വെര അ�മതി ന�കാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാേ�ാ�ി േജായി�് ആ�.ടി.  ഓഫീസി�  രജി��  െച�� വാഹന���് ന���

രജിേ�ഷ�  ന��  േകാഡ്  (െക.എൽ  )  ഏെത�് നി�യി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�െട പരിപാലനം



1895. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ടയ�ം െ�യ�  പാ��ക�ം വാ�ാ�തിനാ�  പല ബ�ക�ം നിലവി�

ക��റ�ാെണ�കാര�ം ��യിെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) നിലവി� എ� ബ�കളാണ് ടയ�ക�െട�ം െ�യ� പാ��ക�െട�ം അഭാവം കാരണം സ��ീസ്

നട�ാ�ത്;

(സി) �തിയ ടയ�ക�  എ�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അവസാനമായി വാ�ിയത്;  ��തരമായ

സാ��ിക�ിതി �ലം ��ത�  ബ�ക�  ക��റ�ാ�� സാഹചര��ി�  ഇ�ാര��ി�

എ�് പരിഹാരമാ��മാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന ഉടമക��് എതിെര രജി�� െച� േക�ക�

1896. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ായ���ിയാകാ�വ� വാഹനം ഓടി�തിന്

എ� േക�ക� വാഹന ഉടമക��് എതിെര രജി�� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ഇന�ി� എ� �പ പിഴയായി ഈടാ�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

�തിയ േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം

1897. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േക�സ��ാരിെ� �തിയ േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ഏെത�ാം തര�ിലാണ് േകരളെ�

�തി�ലമായി ബാധി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ��നാഷണ� ൈ�വിംഗ് െപ�മി�്

1898. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിേദശ�് േപാ��വ� ��ത രാജ�െ� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് എ��ാെത ഒ� വ�ഷം

വെര വാഹനം ഓടി�വാ�  അ�മതി കി�� ഇ��നാഷണ�  ൈ�വിംഗ് െപ�മി�്

സം�ാന�് വിതരണം െച��േ�ാ; എ�ി� അതിനാ�� നടപടി�മം എ�ാണ്;

(ബി) 2016 ന് േശഷം ഇ�കാരം എ�േപ��് ഇ��നാഷണ� ൈ�വിംഗ് െപ�മി�് അ�വദി� എ�്

വ��മാ�േമാ?

പ�ിമെകാ�ിയിെല േബാ�് സ��ീ�ക�



1899. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗതെ� �ധാന യാ�ാമാ�ഗമായി ആ�യി�� പ�ിമെകാ�ിയിെല ജന���്

യാ�േ�ശം ��ി�ാെത കാര��മമായി േബാ�് സ��ീ�ക�  നട��തിെന �റി�്

ച��െച��തിനായി  12/6/2019  ന് വിളി� േച�� േയാഗ�ി�  എ�� തീ�മാന��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗതീ�മാന��  നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

24-10-2019

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


