
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 08, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--340]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 3274 �ത� 3370 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 3371 �ത� 3462 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 3463 �ത� 3534 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 3535 �ത� 3613 വെര

സം�ാനെ� കാ�ഷികേമഖല

3274. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) നിലവിെല സ�ത� വാണിജ�കരാ�ക� റ��, നാളിേകരം, ���ളക്, �ഗ�വ��ന ക�ഷകെര

സാ��ിക തക��യിലാ�ിയ പ�ാ�ല�ി� ജന��മായി സംവദി�ാെത �ാേദശിക സമ�

സാ��ിക പ�ാളി� കരാ�മായി ബ�െ��് േക� സ��ാ�  നട�� ച��ക�

സം�ാനെ� ക�ഷകെര ക�� ആശ�യിലാ�ിയി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; കരാ�

വ�വ�ക�  ജന�െള അറിയി�േശഷം മാ�ം കരാറിേല�െ�ടണെമ� േക�സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����  വിേശഷി�് പ��റിക�ം പഴ��ം കയ�മതി െച��തി� സം�ാനം

ആവി�രി�ി�� േ�ാ�ാഹന പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) വിവിധ വിളക��ാ�� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക� �പീകരി��തി�ം അേ�ാപാ��ക�

�പീകരി��തി�ം ശീതീകരണ സൗകര�േ�ാെട െവയ�ഹൗ�ക�  നി��ി� സംഭരണ

സംവിധാനം ശ�ിെ����തി�ം ഉ� പ�തിക�  വഴി കാ�ഷിക േമഖലെയ

ആ�നികീകരി�ാ� നട�� യ��ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷികേമഖല�െട ആ�നികീകരണ�ി� കാ�ഷിക േസവന േക���െട �വ��നം എ�

�േയാജന�ദമാ��െ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;വ��മാ�േമാ?



പഴം - പ��റി ഉ�ാദന�ം വ�ാപന�ം വ��ി�ി�� പ�തി

3275. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷി വ�ാപന�ി�ം പഴം പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം േവ�ി നട�ിലാ��

�ധാന പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േവന��ാല വിളയായി �ഷി െച�� പ��റിയിന�� േശഖരി�് �ല� വ��ിത

ഉ����ളാ��തി� ഏെത�ാം പ�തിക� �ഷി വ��ിെ� �മതലയി� നട�വ�� എ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�ഷകന് ന�ായമായ വില ന�കി ഉ����  േശഖരി��തിന് ച�ക�  ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി കരാ�

3276. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.ഇ.പി കരാ� കരാ� സംബ�ി�്സം�ാന സ��ാരിെ� പരിമിതിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ?

ആ�.സി.ഇ.പി കരാറിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടിക�

3277. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലെയ തക��� ആ�.സി.ഇ.പി കരാറിെനതിെര സം�ാന

സ��ാ� �േത�കി�് �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ കരാറി�  ഏ�െ���തിെനതിെര �തിേഷധ�ം ആശ��ം അറിയി� െകാ�് സം�ാന

സ��ാ� േക� സ��ാ�മായി നട�ിയ ഇടെപട�ക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ക് േതാ��� െന�പാട�ളാ�ി മാ��തിന്ആ��ല�ം

3278. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ക് �ഷി െച�ി�� െന�പാട�� വീ�ം െന��ഷി�ായി പരിവ��നെ����തിന് �ഷി

വ��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ക് േതാ��� വീ�ം െന�പാട�ളാ�ി മാ��തിന് ഇേ�ാ� ന�കി വ�� ധനസഹായം

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി� ധനസഹായം വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



ക�ഷക ആ�ഹത�

3279. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാളി�വെര എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�;

ജി�തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട അവകാശിക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ഇതിനകം

ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� വിവരസാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം

3280. �ീ.സി.���

,, ഒ. ആ�. േക�

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  വിവരസാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം എ�മാ�ം വ�ാപി�ി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ഡിജി�� മാധ�മ�� ഉപേയാഗി�്ആ�നിക കാ�ഷിക ശാ�ീയ പരിചരണ �റക�

അവലംബി��തിനായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ��ിയി��ത്;

(സി) �ഷി സംബ�മായ �തനാശയ�� ക�ഷക��് പരിചയെ����തി�ം കാ�ഷിക വി�ാന

വ�ാപന�ി�മായി ക��ണി�ി േറഡിേയാ ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക ക��േസനക��് കാ�ഷികയ���

3281. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല �ഷിഭവ� വഴി 2019-20 വ�ഷ�ി� കാ�ഷിക ക��േസനക��്

�തിയ കാ�ഷികയ���  വിതരണം നട��തിന് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ�െയ��ിെന�� വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ക��േസനക��് ന�കിയി�ളള കാ�ഷിക യ���െട അ��� ���ിക��്

ഫ�് ന���ത് �ഷി വ��് ആേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം

അ����ണിക��് എ� ഫ�ാണ് ന���െത�് െവളിെ���ാേമാ?

േത��ാമം പ�തി



3282. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  േത��ാമം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സമ��ി�

േ�ാജ�് എസ്.എ�്.എം ഡയറ���് ന�കിയേശഷം  (ന��  264/VIP/19-തീയതി

14.06.2019) ��ത േ�ാജ�് നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് എസ്.എ�്.എം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് നട�ിലാ�വാ� ഇനി എെ��ാം നടപടിക� ���ിയാ�ാ�െ��ം േ�ാജ�്

എ�് നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ചാ��� നിേയാജകമ�ല�ി� േത��ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാ� എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാ; ഉെ��ി� അവ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

3283. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എ� �തിയ അേ�ാ

സ��ീസ് െസ��കളാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  അവ ഏെതാെ�

പ�ായ�കളിലാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ സ��ീസ് െസ��  അ�വദി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���

നി�യി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കാ��റ സ��ീസ് സഹകരണ ബാ�് അേ�ാ സ��ീസ് െസ��

അ�വദി��തിനായി നിേവദനം സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  ��ത

അേപ�യിേ�� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

3284. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷ�ിെല കാലവ�ഷ�ി� കാസ�േഗാഡ് േ�ാ�ി� എ� �പ�െട �ഷിനാശം

റിേ�ാ��് െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിനായി േ��് ഡിസാ��  റേ�ാ�സ്

ഫ�ി� നി�ം ഡി�ാ��്െമ�് വിഹിതമാ�ം കാസ�േഗാഡ് �ഷി അസി��് ഡയറ�� എ�

�പയാണ് ആവശ�െ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�കാരം ആവശ�െ�� �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷിനാശം സംഭവി�തിെ� വിശദാംശ�� സ��ാരിെ� പ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?



ചാ��ചാലിെ� സംര�ണ-നവീകരണ �വ��ന��

3285. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� െകാര�ി,  കാ���ി പ�ായ�കളിലായി ഒ��� �ധാന

ജലേ�ാത�ായ ചാ��ചാലിെ� സംര�ണ-നവീകരണ �വ��ന���ായി സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ കാ�ഷിക പ�തിക�

3286. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കാ�ഷിക േമഖല�െട സമ� വികസനം ല��ം െവ�്

ബാ�േ�രി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തിയി�െട എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് മ�ല�ിെല േകര ക�ഷക��്

ലഭി�ി��ത്;  ഈ ആ��ല���  ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� ക�ഷക��് ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം െന��ഷി െമ�െ����തിനായി മ�ല�ി�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം പ�തി

3287. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് ഹരിത േകരളം പ�തി �വ��നമാരംഭി�തിന് േശഷം കാ�ഷിക േമഖലയി�

എ� ശതമാനം ഉ�ാദനവ��നവാണ് ��  കാല�െള അേപ�ി�് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാഠം ഒ�് പാടേ��് പ�തി

3288. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം േച��് പാഠം ഒ�് പാടേ��് എ� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാെണ�്അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തല�റെയ കാ�ഷിക രംഗേ��് ആക�ഷി��തിന് ഇ�രം പ�തിക�



�േചാദനമാ�െമ�് വിലയി���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

സഹ� സേരാവരം പ�തി

3289. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സഹ� സേരാവരം പ�തി �േഖന നിലവി�  ജലാശയ��െട നവീകരണം നട�ിലാ�ി

വ��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ�മതല ആ��ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െകാ�ം ജി�യിെല

ജലാശയ�� നവീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വി�് ബാ�് പ�തി

3290. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വി�ിന��െട സംര�ണ�ി�ം വ�ാപന�ി�മായി ആ�നിക

സൗകര��േളാ��ടി�� വി�് ബാ�് പ�തി നട�ിലാ��തിന് �ഷി വ��് ര�് േകാടി �പ

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�് അ�വദി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക ഉപേയാഗെ���ി കാ�ഷിക സ��കലാശാല പ�തി ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

പ�തി�െട �േരാഗതി വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ാ�ി,  മ��ി എ�ിവിട�ളി�  വി� ബാ�് �ാപി�ാ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

െവളിെ���ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� �ഷിവ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3291. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഷിവ��് നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം,  അതിനായി വകയി��ിയ �ക എ�യാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക� ഓേരാ�ം ഏ� ഘ��ിലാെണ��തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ന��നി പ�തിയി�െട െപ��ടവിള �ാമപ�ായ�ിൽ ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി��

േന��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



�ഗ�വിള വികസന പ�തി

3292. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക.�. ജനിഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���ളക്,  ജാതി,  �ാ� �ട�ിയവ�െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

�ഗ�വിള വികസന പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ഗ�വിളകെളയാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ളക് േതാ���െട �ന��ീവനം, �ഷിവ�ാപനം �ട�ിയവ�ായി ഈ പ�തിയി� �േത�ക

�ാധാന�ം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ഗ�വിളക�െട സംേയാജിത കീടനിയ�ണ�ിന് ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാഴി േകര�ാമം പ�തി

3293. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-19  �  �ഷി വ��് നട�ിലാ�ിയ െകാ�ാഴി േകര�ാമം പ�തി�െട �േരാഗതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആെക െചലവഴി� �ക എ� ;ഇനം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം എ� ക�ഷക��് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി�ി��്;

(ഡി) േകരക�ഷക��് വലിയ േതാതി�  �േയാജനം െച�� ��ത പ�തി ��ത�

�ഷിഭവ�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� ഹരിതേകരളം പ�തി

3294. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

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

നട�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



ക�ഷകര�ാ പാേ�ജ്

3295. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആവ��ി��ാ�� ��തി �ര��� സം�ാനെ� ക�ഷക�െട ജീവിതെ� സാരമായി

ബാധി�െവ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �െ��മി�ാ� വിധ�ി� ഉ�ായി�� കാ�ഷിക ഉ�� വില തക��യി�ം, ��തി �ര���

�ല�� �ഷിനാശ�ി�ം ഉഴ�� ക�ഷക��് എെ�ാെ� ആശ�ാസ നടപടികളാണ്

ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ��ിയി�ം,  വയനാ�ി�ം ഉ�ായ ക�ഷക ആ�ഹത�ക��് കാരണം എ�ാെണ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത �ല�ളി�  എെ�ാെ� ആശ�ാസ

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) നിലവിെല സാഹചര��ി�  ക�ഷക��് മാ�മായി ഒ� ക�ഷകര�ാ പാേ�ജ്

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണേമ�മ�� വി�ിനം ലഭ�മാ�ാ�നടപടി

3296. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഒേ�െറ പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയ സ��ാ�  �ണേമ�മ�� വി�ിനം

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

(ബി) സൗജന�മായി ക�ഷക��് �ണേമ�മ�� വി�ിനം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ഷിവ��ിന് അ�വദി� �ക

3297. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17,2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  പ�തി ഇന�ി�

�ഷിവ��ിന് എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം അതിൽ എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

െെജവ പ��റി �ഷി വ�ാപന�ിന് നടപടി

3298. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



െെജവ പ��റി �ഷി വ�ാപന�ിന് �ഷി വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ?

ൈജവ�ഷി�ളള പ�തിക�

3299. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി  2017-18,  2018-19  വ�ഷ�ളി�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പ�തി നട�ി� �ലം കാ�ഷിക േമഖലയി�  ൈകവരി� േന���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ?

ൈജവ പ��റി വ�ാപി�ി��തിന് ഇേ�ാ േഷാ�്

3300. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ പ��റി വ�ാപി�ി��തിന് സം�ാന�് ഉടനീളം ആരംഭി� ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട

�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ന�ായി �വ�ി�� ഇേ�ാ േഷാ�കളി� മ�് കാ�ഷിക ഉപകരണ��, വി�ിനം,

ൈജവ കീടനാശിനി,  �ട�ിയവ�െട വി��ന ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി

3301. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  അത്

വിജയ�ദമായി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന��ായ മഴെ��തി ��ത പ�തിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� എ�്

നാശന�മാണ് ഉ�ായെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വിഷരഹിത പ��റിക�  സമാഹരി�് വിതരണം െച��തി�

േഹാ��ിേകാ��്,വി.എഫ്.പി.സി.െക.  എ�ിവ�െട ഇടെപട�  എ�േ�ാളം

വിജയ�ദമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക ഉ�പ���  േനരി�് ക�ഷകരി�  നി�ം സംഭരി�് ന�ായവില�് വിപണനം

നട��തി�� സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?



ഇതരസം�ാന പ��റികളിെല കീടനാശിനി�െട അളവ് പരിേശാധി�ാ� നടപടി

3302. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�നി�ം കീടനാശിനിക�ം വിഷാംശ�ം കല�� പ��റിക�

േകരള�ിേല�് എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കഴി� ഒ�വ�ഷ�ിനിെട

ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി��്;  ���ാ�െ�തിെര എെ�ാെ�

ശി�ാനടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കീടനാശിനിക�  കല�� പ��റിക�  േകരള�ിേല�് എ�ാതിരി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  ഇതരസം�ാന പ��റികളിെല കീടനാശിനി�െട അളവ്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  പരിേശാധനാഫലം ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ഓേരാ

പ��റിയി��� കീടനാശിനിക�െട അള�ം അവ എ�േ�ാളം മ�ഷ�ശരീര�ിന്

ഹാനികരമാണ് എ��ം വ��മാ�ാേമാ?

പ��റിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

3303. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിെല വിപണിയിേല�് െകാ�വ�� പ��റിക�െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന് സം�ാനെ� അതി��ികളി�  �ിരം പരിേശാധനാ

സംവിധാനം ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാെയ�ി� അതി�േവ�ി �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ?

പ��റിക�െട ഓ�ൈല� വിതരണം

3304. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റിക� ക��ളാ�ി പാ�് െച�് ഓ�ൈലനായി വിതരണം െച��തിന് േഹാ��ിേകാ��്

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇത് നട�ിലാ��ത്എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �തിയ െമഷ�നറിക�  �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇതിന് എ� �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിനായി �തിയതായി ജീവന�ാെര നിയമി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െന�ക�ഷക��� സാ��ിക സഹായം



3305. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  െന�് സംഭരണം ആരംഭി�വാ�  ൈവകിയ�കാരണം െന�ക�ഷക��്

െന�് കി�ിയവില�് ഓ��  മാ���ി�  വി�ഴിേ��ി വ� നി�ഹായാവ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ക�ഷക��് െന�ിെ� വി��നയി� ഉ�ായ ന�ം, കാലാവ� േമാശമായതിെന�ട��്

വിളവ് ���മായി െകാ�െത��വാ�  പ�ാതായ�െകാ��ായ ന�ം എ�ിവ�്

ന�പരിഹാരമായി സം�ാന സ��ാ� ക�ഷക��് സാ��ിക സഹായം ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) �തി�ല കാലാവ�യി� െകാ�െത�� െന�ിന് ആവശ�മായ ഉണ�് േപാരാ�തിെ� േപരി�

മി�ടമക� െന�് സംഭരണം നട�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിന് പരിഹാരമായി െന�് ഉണ�� െമഷീ� പാടേശഖരസമിതിക� �േഖന വിതരണം െച��

കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�് ഉ�പാദനം

3306. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട

അടി�ാന�ി�  എ� ഏ��  �ല�ാണ് അധികമായി െന�് ഉ�പാദനം നട�ാ�

കഴി�െത�ം ശരാശരി എ� ട� െന�ാണ് ഉ�പാദി�ി�െത�ം വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യി� െന��ഷിയി��ായ വ��നവ്

3307. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി� ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം െന��ഷിയി� വ��നവ്

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വയനാട്

ജി�യി� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െന�് �ല�വ��ിത ഉ���മാ�ി മാ��തി�� നടപടി

3308. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� െന�് സം�രി�് അരി�ം �ല�വ��ിത ഉ����മാ�ി

മാ��തി�ം ക�ഷക��് ��ത� വ�മാനം ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?



ൈക�ാട് �ഷി

3309. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല െച���്,  ക��രം,  ഏേഴാം,  പ�വം

�ാമപ�ായ�കളി�  ൈക�ാട് �ഷി അഭി��ിെ����തിനായി നബാ�ഡി�നി�ം

ലഭ�മാ�ിയ ഫ�് ഉപേയാഗി�� ���ിക�െട നി��ാണ�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈക�ാട് േമഖലകളി� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െന��ഷി

3310. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി െച�� �ല�ിെ� വി�തി വ�ഷം േതാ�ം �റ�വ��െവ�ത്

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) െന��ഷി�െട വി�തി നിലവി�  ഉ�തി�  നി�ം ഇനി�ം �റയാതിരി�വാ�ം െന�ിെ�

ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െന��ഷി ലാഭകരമാ��തി�ം ��ത�  ക�ഷകെര ഈ േമഖലയി�  എ�ി��തി�ം

ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� സ��ാ�തല�ി� ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

3311. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം

എെ��ാം പ�തികളാണ്ആരംഭി�െത�ം അ��ല��ായ �േരാഗതി എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന�െട ഭാഗമായ േ�ാഡ�ിവി�ി

ഇം��െമ�് ഓഫ് ൈറസ്എ� പ�തി �കാരം നട�ാ�ിയ �വ��ിക� എെ��ാമാണ്; ഇത്

െന��ഷി േമഖലയി�  എെ��ാം �ണകരമായ മാ����ാണ് വഴിെയാ��ിയെത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ിര ആശയ�� െന��ഷിയി� നട�ിലാ��തിനായി പ�തിയധി�ിത �റിന പരിപാടി�്

�പം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഒ���ഷി ഇ���ഷിയാ��തി�� പ�തിക�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� �േരാഗതി



വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല ഇ���ഷി

3312. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യി� ഇ�വണ ഇ���ഷി ഇറ�ിയ ക�ഷക�െട ഞാ�ടിക�ം വി�ം �ളയ�ി�

നശി�തിനാ� വീ�ം �ഷി ഇറ��തിന് വി�്�ാമം േനരി��തിനാ� വി�് ലഭ�മാ�ാ�ം

�ഷി�ാവശ�മായ മ�് സഹായ��  െച�ാ�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

െന��ഷി വ�ാപി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി

3313. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�് െന��ഷി

െച���ായി��; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷം എ� െഹ��  �ല�് �ഷി െച�വാ�

കഴി�ി��്;അറിയി�േമാ;

(സി) െന��ഷി ��ത�  �ല�ളി�  വ�ാപി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടി

3314. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി �റ�വ�� സാഹചര��ി�  ആയത് േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

െന��ഷി�െട വി�തി വ��ി�ി��തി�ം ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാന�്  2016-ന് േശഷം െന��പാദന�ി�  ഉ�ായ

വ��നവ് എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�തി�േശഷം �ഷി�മി�െട വി�തിയി�  ഉ�ായ �റവ്

എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ�ി� തരി�ായി കിട�� വയ�ക�ം േകാ� നില��ം �ഷി െച��തി�ം കരെന� �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�



ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഉടമ�� �ഷി െച�ാെത തരിശി�� �േദശ�ളി� �ാേദശിക സ�യം സഹായ സംഘ���്

�ഷി െച��തിന് േ�ാ�ാഹനം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െന�ക�ഷക��� ആ��ല��ളി� വ��നവ്

3315. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െന�ക�ഷക��് ന�കിവ��

ആ��ല��ളി� വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െന��ഷി�ാ��� ആ��ല� വിതരണം

3316. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി�ാ��് സ��ാ�  ന�കിവ�� ആ��ല���  വിതരണം െച�െ�ടാെത

തിരി�വ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആല�� മ�ല�ിെല �ഴ�മ�ം,  േത�റി�ി,  എരിമ��, േമലാ�േകാട്,  ആല��, വ�ാഴി,

കിഴ�േ�രി �ട�ിയ പ�ായ�കളി�  വിവിധ കാരണ�ളാ�  ആ��ല���  വിതരണം

െച�െ�ടാതി�� ക�ഷക ��ംബ��െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷി�ടമ മരണെ��് യഥാസമയം ബ�െ�� അവകാശിക�  അേപ� സമ��ി�ി�ി� എ�

കാരണ�ാ�  ആ��ല�ം ന�െ�� ക�ഷക ��ംബ��  എ�െയ�ം ലഭിേ��

�കെയ�െയ�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ?

നീര ഉ�ാദക� േനരി�� �തിസ�ി

3317. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര ഉ�ാദക സംഘ�� േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാളീേകര ക�ഷക� വളെരേയെറ �തീ�േയാെട കാ�ി�� ഈ പ�തി �ട��ി� തെ�

പിേ�ാ�് േപാ��തിന് ഉ�ായ കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നാളീേകര വികസന േബാ�ഡ് നീര ഉ�ാദക��ായി നട�ിലാ�� കാര��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) നീര ഉ�ാദന�ി�  നിലവി�� ����  പരിഹരി��തി�ം ഉ�ാദക സംഘ�െള

�ന��രി��തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ���  �ി�സി��  അ�ി���റ�  ഓഫീസിെല ഓഡി�് വിഭാഗം ന�കിയ റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  2012  െല സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം െച�കിട ക�ഷക��് െപ�ഷ�

അ�വദി� �ഷി ഓഫീസ�മാ�ം അത് ൈക��ിയ ക�ഷക�ം ��ി��� കാര�ം



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഓഡി�ി�  തട�വാദ��യി���ലം ക�ഷക�െട ബാ�് അ�ൗ�കളി�  നി�ം അവ�െട

െപ�ഷ�  �ക തിരി�് പിടി�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ഇടെപ�്

ക�ഷക���ായ ��ി��് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകര�ാമ പ�തി �േഖന െത� �ഷി

3318. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി �കാരം സം�ാന�് ഉ�ായ �േരാഗതി�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ട�ിയ േകര�ാമ പ�തി വഴി ��തായി എ�

െഹ��  െത� �ഷി ആരംഭി�ി�െ��ം ഈ േമഖലയി�  എെ�ാെ� �േരാഗതിയാണ്

ഉ�ായി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

3319. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല എ� �ഷി ഭവ�കളി�  േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� ഈ പ�തി�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിന് താ�വില

3320. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ിന് നിലവി� താ�വില നി�യി�ി�േ�ാ; ആയത് എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകര ക�ഷകെര േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് സ��ാ�  എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�� ക�ഷക� േനരി�� ����

3321. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ��

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

ന��േമാ:

(എ) ആ�.സി.ഇ.പി.  കരാറിെ� െവളി��ി� സം�ാനെ� റ�� ക�ഷക� േനരി�� ����

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത കരാ� കാർഷിക േമഖലെയ എ�െന ബാധി�െമ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഇ� സംബ�ി� ആശ�ക� േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ഖ�ാപി�ി�� വില �ിരതാ പ�തിയി� ഒ� കിേലാ റ�റിന് നി�യി� വില

��ി അ�ത് �പ എ�ത് വ��ി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െന� ക�ഷക��് ഉ�പാദന േബാണ�്

3322. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന�  ക�ഷക��് ഉ�പാദന േബാണ�ായി ഇേ�ാ�  എ� �കയാണ് ഒ�

െഹ�റിന് ന�കി വ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�പാദന േബാണ�് വ��ി�ി��ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷകരി� നി�ം പ��റി േശഖരി��ഏജ�സിക�

3323. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �ഷി വ��ിന് കീഴി�ളള ഏെത�ാം ഏജ�സിക�

ക�ഷകരി�  നി�ം പ��റി േശഖരി�ി�െ��ം അത് എ� �പ�ാെണ�ം വ�ഷം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  ഓേരാ ഏജ�സി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�ഷക��് ന�േക�ിയി�� �ക

എ�െയ�ം അതി�  എ� �ക ന�കിെയ�ം ഇനി എ� �ക �ടി�ിക ഉെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ടി�ിക �ക ന���തി�ളള കാലതാമസ�ിെ� കാരണെമെ��് െവളിെ���ാേമാ;

ഈ �ക എ�േ��് ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക െപ�ഷ�

3324. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ി� ഉ�െ��� ��സി�ാലി�ി, �ാമപ�ായ�ക� എ�ിവിട�ളി� നി�ം

ക�ഷക െപ�ഷ�  വാ��വ�െട എ�െമ�െയ�് ��സി�ാലി�ി,  �ാമപ�ായ�്

അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ക�ഷക െപ�ഷ�  ലഭ�മാ��തിനാ�� അേപ�ക�  ��ത തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല �ഷി ഭവ�കളി� തീ��ാ�ാെത അവേശഷി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം



3325. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ര� മഹാ�ളയ�ളി�  �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

ന���തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ജി� തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരം ന���തിനായി �ഷി വ��് ഓേരാ ജി��ം എ� �പ അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏറനാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷിനാശം സംഭവി� എ� ക�ഷക��്/ക�ഷക

സംഘടനക��് നാളി�വെരയായി ന�പരിഹാരം ന�ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��തായി എ�േപ�  ന�പരിഹാരം ലഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

അേപ� ന�കിയി��്; അവയി� എ� ആ�ക��് ന�പരിഹാരം ന�ി; എ� അേപ�ക�

നിരസി�; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വ��ല മ�ല�ി� ഉ�ായ �ഷി നാശന�ം

3326. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി� വ��ല മ�ല�ി� എ� �പ�െട �ഷി നാശന�ം ഉ�ായി�െ��്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിന് ഇതിനകം എ� �പ ധനസഹായമായി

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി�  �ഷിനാശം സംഭവി�തിെന�ട��് ധനസഹായം ലഭി��തിന് എ�

അേപ�കളാണ് ക�ഷകരി� നി�ം ലഭി�ി��െത�ം ആയതി� എ� േപ��് ധനസഹായം

അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല �ഷിനാശം

3327. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-െല �ളയ�ി� ��� ജി�യി��ായ �ഷി നാശം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഓേരാ

വിള തിരി�� ന��ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

നില�� മ�ല�ിെല �ഷിനാശം

3328. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  െല �ളയ�ി�  നില��  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� െഹ��  �ഷി�മി

�ഷിേയാഗ�മ�ാതായി�െ��് അറിയി�ാേമാ; പ�ായ�് തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ളയ�ി�  മ�ല�ി��ായ �ഷിനാശം എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� പ�ായ�് തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ി�ം ഉ��െപാ�ലി�ം �ഷി നാശം സംഭവി� നില��  മ�ല�ിെല ക�ഷക��്



സഹായധനം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ��ത ധനസഹായവിതരണം എ�് നട�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

�ളയാന�ര കാ�ഷിക േകരള�ിെ� �ന��ാരണം

3329. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  തക��ടി� കാ�ഷിക േകരളെ� വീ�ം പ��യ���തിന് നട��

ക��പരിപാടികെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാന�രം �ന:�ഷി�� വി�്,  നടീ�  വ���  എ�ിവ വിതരണം െച��േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) നവകാ�ഷിക േകരള�ിെ� �ന��ാരണ�ം �ന��ീവന�ം ല��മി�് മാ�കാ കാ�ഷിക

�വ��ന�� നട�ാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ��വ�  കാ�ഷിക വാ�ക��ം ഒ� വ�ഷേ��് െമാറേ�ാറിയം

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� കാ�ഷിക വിളക� നശി�വ��്�ന��ീവന പാേ�ജ്

3330. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� �ളയ�ി�  കാ�ഷിക വിളക�  നശി�ത് �ലം ക�ഷക���ായ നാശന���

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം എെ��ി�ം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെത�ാം വിളക��് എ�

�പ നിര�ി� എ� േപ��് ന�കിെയ� കാര�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� �ന��ീവന പാേ�ജ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ഷിയിട�� �ന�ാപി��തിന് അ�വദി� ���ിക�

3331. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല പഴയ��, വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ�� ആഫീസ് പരിധിയി�

2018  െല മഹാ�ളയ�ി�  ഇടി�േപായ വയേലാര��ം തക�� േതാടിെ� കരക�ം,



മ�വ�മ�� �ഷി ഇട��ം എ��െ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇവ �ന�ാപി��തിനായി േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല തി�വില�ാമല,  പഴയ��,

െകാ�ാഴി,  േചല�ര,  പാ�ാ�, ����ര,  വര��, വ�േ�ാ�  നഗ�, േദശമംഗലം എ�ീ

�ഷിഭവ�  പരിധികളി�  ഏെതാെ� ���ിക��് �ക അ�വദി�ി��്;  ഇ� സംബ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ളയ�ി� പാല�ാട് ജി�യി��ായ �ഷിനാശം

3332. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-െല �ളയ�ി� പാല�ാട് ജി�യി��ായ �ഷിനാശം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�

ഓേരാ വിള തിരി�� ന��ിെ� കണ�് താ��് അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 െല �ളയ�ി� നശി� �ഷി�് ന�പരിഹാരമായി പാല�ാട് ജി�യി� �ക വിതരണം

െച�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� കണ�് തരം തിരി�് താ��് അടി�ാന�ി� ന�കാേമാ?

�ളയ�ി� ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�ായ നാശന���

3333. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  ആഗ�് മാസ�ി�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല കാ�ഷിക

േമഖലയി� ഉ�ായ നാശന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ധാനമാ�ം ഏെതാെ� വിളക��ാണ് നാശന��� സംഭവി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷിെയ മാ�ം ആ�യി�് ജീവിതം നയി�� ക�ഷക��് സംഭവി� നാശന���

പരിഹരി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം ക�� പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല വാഴ�ഷി

3334. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏ��ം ��ത�  വാഴ�ഷി നട�ി വ��ത് ഏത് �ഷിഭവെ�

കീഴിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യിെല വാഴക�ഷക��് �ളയെ� �ട��ം അ�ാെത�ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം

ഇൗ സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ഉ�ായ നാശ ന����് ന�പരിഹാര�ക ന�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  എ� �പ വീതമാണ് ഓേരാ �ഷി ഭവ�  �േഖന�ം അ�വദി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?



ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല �ഷിനാശം

3335. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018  െല �ളയ�ി�  ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� �പ�െട �ഷിനാശം

സംഭവി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഇനം തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക��് ലഭിേ�� ന� പരിഹാരം എ�െയ�് മ�ല�ിെല �ഷിഭവ�ക�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാടേശഖര��െട സംര�ണം

3336. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല അ�ാടി�റം പ�ായ�ിെല ചാ�ന��, ��ലം

പാടേശഖര�� െവളളം കയറി �ഷി നാശം സംഭവി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാടേശഖര��  െവളളം കയറി �ഷിനാശം സംഭവി��തിെ� കാരണ��

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത കാരണ���് ഫല�ദമായ രീതിയി�  ശാശ�ത പരിഹാരം കാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െച��ഴയിേല�് ഒ�കി എ�� േതാടിെ� സംര�ണഭി�ി കാേലാചിതമായി ���ി

പണി��തിന് വ��് തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െമാറേ�ാറിയ�ിനായി അേപ� ന�കിയ ക�ഷക�

3337. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  �ഷി�ം െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക�ം നശി� എ� േപർ�ാണ്

െമാറേ�ാറിയം ആ��ല�ം �ഖ�ാപി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ക�ഷക�  െമാറേ�ാറിയ�ിനായി അേപ�ി�െവ�ം എ�േപ��് െമാറേ�ാറിയം

ലഭ�മാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െമാറേ�ാറിയ�ിനായി അേപ� ന�കിയ ക�ഷക�െട എ�ം �റവാെണ�ി�  അത്

എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം ജി�യിെല കാ�ഷിക വികസന സമിതി അംഗ��



3338. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല �ഷിഭവ�കളി� �പീകരി�ി�� കാ�ഷിക വികസന സമിതികളി� കാ�ഷിക

പരി�ാന�ളളവ�ം �ഷി�ാ�മായ �തിയ ആ�കെള നിയമി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� േകാ�യം ജി�യിെല �ഷി ഭവ�കളിെല കാ�ഷിക വികസന സമിതിയിെല അംഗ��

ആെര�ാമാണ്; �ഷിഭവ�ക� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വികസന സമിതിയിേല�് അംഗ�െള െതരെ����ത് സ��ാരിെ� ഏത്

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിലാണ്; പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷിയിട���് ഇ��റ�സ് പരിര�

3339. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി� �ഷി ന�െ�� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായമാണ് ന�കിവ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�്�ഷിയിട���്ഇ��റ�സ് പരിര� ഉറ�വ���തിന്എെ��ി�ം

പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

മാരക രാസവ��� അട�ിയ കളനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം

3340. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വീ���െ��ം പാട�ളിെല�ം േറാഡരികിെല�ം ��ക�ം കളക�ം നശി�ി�ാ�  മാരക

രാസവ���  അട�ിയ കളനാശിനിക�  ഉപേയാഗി�� �വണത �ടി വ��ത് വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെ� ഉപേയാഗം ജന��െട�ം മ� ജീവജാല��െട�ം ആേരാഗ�െ�

ഏ� തര�ി� ബാധി��െവ�ത് പഠനവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം വീര�ം �ടിയ മാരകവിഷാംശ�� അട�ിയ കളനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം �റ�വാ�

േവ� േബാധവ�കരണപരിപാടിക� വ��് നട�േമാ;  പകരം താരതേമ�ന �ര�ിതമായ മ�

മാ���� നി�േ�ശി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല കീടനാശിനി വിപണനം

3341. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  മാരകവിഷ�ളള കീടനാശിനിക�  വിപണനം നട��ത്

നിേരാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഈ ജി�യി�  ഇ�ര�ി�  വ�ാപകമായ േതാതി�  കീടനാശിനിക�  അന�സം�ാന�ളി�

നി�ം അതി��ി ജി�കളി�  നി�ം യേഥ�ം എ�ി�് വി�ന നട�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) സ��ാ� ഫാ�കളി� ഇവ ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന��

3342. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എ� ക�ഷക�െട വാ�ക� എ�തി��ി എ�്

അറിയി�േമാ; ആയതിെ�റ ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� ഓഫീ�ക�  സം�ാനെ� ഏെതാെ� ജി�കളി�

�വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ  ;  ��ത ഓഫീ�ക�െട ഔേദ�ാഗിക േമ�വിലാസ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  െമ��  െസ��റി,  െമ��മാ�  ആെര�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ �വ��ന��

3343. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാ�ഷിക കടാശ�ാസ �വ��ന��

വി�ലീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തിക�  എെ��ി�ം നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക കടാശ�ാസം ന���തി�� നിലവി�� മാനദ��ളി�  മാ�ം വ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ളയം �ലം �ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��് �േത�ക സഹായം ന���കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക� എ��ി�� വാ�ക��്െമാറേ�ാറിയം

3344. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ വ�ഷം �ളയം ബാധി� എ�ാ വിേ��കളിേല�ം ക�ഷക�  എ��ി��

വാ�ക��് ആഗ�്  23�ത�  ഒ� വ�ഷേ��് െമാറേ�ാറിയം അ�വദി�ി�േ�ാ



എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വാ�ക��ാണ് ഈ ആ��ല�ം ലഭി��ത്; വിദ�ാഭ�ാസ വാ��് ഈ ആ��ല�ം

ന���േ�ാ;

(സി) വാ�ാ �ടി�ിക ഇ�ാ�വ��് മാ�േമ െമാറേ�ാറിയമായി വാ� �ന��മീകരി�വാ� അ�മതി

ന�കിയി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് ക�ഷക��് ��ി��്

ഉ�ാ�ിയി��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമാറേ�ാറിയം സമയ�് അട�േ��ിയി�� പലിശ, �ക തിരി�ട�േ�ാ� ബാ�ി�� വാ�

�കയി� ഉ�െ���േമാ; അ��ലം �തിമാസ തിരി�ടവ് �ക ഉയ�വാ� സാധ�തയിേ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

വാ�ക��് െമാറേ�ാറിയം

3345. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െമാറേ�ാറിയം ഏെതാെ� വാ�ക��ാണ് ബാധകമാ��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശസാ��ത ബാ�കളി�  നി�ം എ��ി�� വാ�ക��് െമാറേ�ാറിയം ബാധകമാ�ി

ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വാ�ക��് െമാറേ�ാറിയം ഏ�െ���ിയ സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� പ�തി

3346. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി കിസാ� സ�ാ� പ�തി�െട മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) എ� ക�ഷക��ാണ് ഇ�വെര ഈ പ�തി വഴി സഹായം നൽകിയിരി��ത്; ജി� തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� �കയാണ് ഓേരാ ക�ഷക��ം ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

3347. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  �വ��ി� െകാ�ിരി�� അേ�ാ സ��ീസ്

െസ��ക� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;



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

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

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

വിശദമാ�ാേമാ?

അേ�ാപാ��ക�

3348. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക.��ിരാമ�

,, സജി െചറിയാ�

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിയി� �േത�കി�് പ��റി��ാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�കെയ� സ��ാരിെ�

ല���ിന്,  കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം പരിണിതഫലമായ ആവ��ി�� െകാ�ം�ളയ�ം

വര���ം ഏ�ി� കന� ആഘാതം അതിജീവി��തിന് നട�ിയ �വ��നം

വിശദമാ�ാേമാ;  അ�പ�ിയ� ല�േ�ാളം ��ംബ�െള പ�ാളികളാ�ി പ��റി �ഷി

ജനകീയ ��ാനമാ�ി�ീ��ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി� ജലേസചന സൗകര�ം,  ന�യിനം

വി�്,  വളം,  കീടനാശിനി �ട�ിയ പ�ാ�ല സൗകര���  ഒ���തി� നട��

�വ��ന�െള�റി�ം സം�ാനം തരി�രഹിതമാ��തി�� പരിപാടിെയ�റി��� വിശദ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക രംഗെ� ��ിര വികസനം സാധ�മാ��തിന് �ല�വ��ിതേതാ����െട

നി��ാണം വ�ാപകമാ��തി�േ�ശി�െകാ�� അേ�ാപാ��ക� �ാപി��ത് സംബ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

അേ�ാപാ��ക�െട നട�ി�്

3349. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാ�ഷിക വിളകളി�  നി�ം �ല�വ��ിത ഉ�����  നി��ി��തിനായി അേ�ാ

പാ��ക� �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പാ��ക�െട നട�ി�് എ�കാരമായിരി�െമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;അതിനായി ക�നി

�പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അേ�ാ പാ��് വഴി�� ഉ���� എ�കാരം വിപണനം െച�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

േകരെഫഡിെല നിയമനം



3350. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡിെല ഏെത�ി�ം ത�ികയിെല നിയമനം പി.എസ്.സി.-�് വിടണെമ� േകാടതി

ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവ് എ�ാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് ലഭ�മായേശഷം ഈ ത�ികകളിേല�് െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  നിയമനം

ന�ിയി�േ�ാെയ�ം ഉെ��ി� അതിെ� സാഹചര�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

3351. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� അേ�ാ സ��ീസ്

െസ��കളാണ് ആരംഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇത് ഏെതാെ� പ�ായ�ിലാണ്

ആരംഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ അേ�ാ സ��ീസ് െസ�റി�ം എ� ല�ം �പയാണ് അ�വദി��െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ജി�യിെല ഏെത�ി�ം േ�ാ�് പ�ായ�ി�  അേ�ാ സ��ീസ് െസ��

അ�വദി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ആഫീസ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

3352. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷിഭവ�കളി� �ഷി ആഫീസ� ത�ിക ഒഴി� കിട��േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ� ഒഴി�കളാ�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ഒഴി�കളാണ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��� ജി�യി� നട�ിലാ�ി വ�� േക�ാവി��ത പ�തിക�

3353. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�െട ��ിര വികസന�ിനായി ���  ജി�യി�  നട�ിലാ�ി വ��

േക�ാവി��ത പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18, 2018-19 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ��ത പ�തികളി�െട എ� �ക ��� ജി�യി�

െചലവഴി�ി�െ��ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3354. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� �ഷി വ��്

�േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� വി.എഫ്.പി.സി.െക. സ�ാ�യ വിപണി ക�ഷക��ളള സബ് സിഡി

3355. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി�  െവജി�ബിൾ  &  �ട് െ�ാേമാഷൻ കൗൺസിൽ േകരളം

(വി.എഫ്.പി.സി.െക.)�െട എ� സ�ാ�യ വിപണിക�  �വ��ി���് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന േഹാർ�ികൾ�ർ മിഷെ�  2018-19 െല വാഴ,  െെഹ�ിഡ് പ��റി,  െെപനാ�ി�

എ�ിവ �ഷി െച� ക�ഷക��ളള സബ് സിഡി �ക എറണാ�ളം ജി�യി�  എ�

വി.എഫ്.പി.സി.െക.  സ�ാ�യ വിപണികളിെല ക�ഷക��് വിതരണം െച�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ഇനി ഏെത�ാം സ�ാ�യ വിപണികളാണ് ��ത സബ് സിഡി �ക

വിതരണം െച�വാ�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സബ് സിഡി �ക വിതരണം നട�വാ�  കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത സബ് സിഡി �ക എ�േ��് വിതരണം െച�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) സബ് സിഡി �ക േവഗ�ി�  വിതരണം െച��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന വിതരണം െച�ി�� ആ��ല���

3356. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  ക�ഷക

കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  �േഖന വിതരണം െച�ി�� ആ��ല���  സംബ�ി� വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� വിേ�ജ് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ഷി വ��് ���ിക�

3357. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം �ഷി വ��് വിവിധ പ�തികളി� ഉ�െ���ി മാേവലി�ര

നിയമസഭാ മ�ല�ി�  നി�േ�ശി��ം അ�വദി��മായ ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഇവയി� നട�ിലാ�ിയവ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ��വ ഏെത�ം ഇവ ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ം

വിശദമാ�േമാ?

െച��� മ�ല�ിെല �ളയാന�ര പ�തിക�

3358. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ��ണ സാ��ികകാര� (ആ�.െക.ഐ) വ��ിെ� 13.08.2019-െല നം. (െെക) 25/19

ഉ�രവ് �കാരം റീ ബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ിവിൽ ഉ�െ����തിനായി �ഷി വ��്

െച���  മ�ല�ി�  നട�ാ�വാ�  നി�േ�ശ��  ത�ാറാ�ി �ക തി�െ����

�ളയാന�ര പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച��� മ�ല�ിെല പ�ായ�കെള തരി�രഹിതമാ�ാ൯ പ�തി

3359. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 4.9.19-  െല  1757/19  -� ന��  ക�ിെനാ�ം െച���  എം.എ�.എ.  സമ��ി�,

മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കെള�ം തരി�രഹിതമാ�ക എ� ല��േ�ാെട�ളള 62.14

േകാടി �പ�െട വിശദമായ പ�തിേരഖ�് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് വ��് തല�ി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഈവ�ഷം ആരംഭി��തിനായി �േത�ക പരിഗണന ന�കി നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ചാ��� മ�ല�ി� തനിനാട� എ� പ�തി

3360. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാട� മാ�ക�െട �ചരണ�ം തനിനാട� ഉ����െട വിപണന�ം �� നി��ി ചാ���

മ�ല�ി�  "തനിനാട�" എ� പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ത�ാറാ�െ�� േ�ാജ�്

ബേയാെെഡേവ�ി�ി േബാ�ഡ് െചയ�മാന് െെകമാറിയ േശഷം  (ന��  3735820/19/MLA

തീയതി 16.07.2019) ��ത േ�ാജ�് നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് ബേയാ െെഡേവ�ി�ി

േബാ�ഡ് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് ശാ�ീയമായി നട�ിലാ�വാ�  ഇനി എെ��ാം നടപടിക�

���ീകരി�ാ�െ��ം േ�ാജ�് എേ�ാ� നട�ിലാ�ാ� കഴി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

യ�വ��ത �ഷി രീതിക�



3361. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) യ�വ��ത �ഷി രീതിക�  പരിേപാഷി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ പ�ായ�കളി�ം

െന��ഷി�ാവശ�മായ എ�ാ യ���ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് ഇവ ലഭ�മാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പാടേശഖര�ളി� അടി� �ടിയ മാലിന��� നീ�ാ� നടപടി

3362. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ിെല െച�തന �ഷിഭവെ� പരിധിയി�  വ�� മടയനാരി,  േകാഴി�ഴി

പാടേശഖര��െട സമീപ�് അടി� �ടിയ മാലിന���  നീ�ം െച��തിന് ��ത

പാടേശഖര ക�ി�ിക��് െചലവായ �ക തിരി�് ന�കണെമ� നിേവദന�ിേ��  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക തിരി�് ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

നീര ഉ�ാദന ക�നിക�

3363. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� നീര ഉ�ാദന ക�നിക� ഇേ�ാ� �വ��ി���്;  എ�ി� അവ�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�വാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹണി പാ��്

3364. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഴ�ഴ ഇന��െട�ം,  േതനിെ��ം സം�രണ�ി�ം വിപണന�ി�മായി ഹണി പാ��്

�ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പാ��് എവിെടയാണ് �ാപി��െത�ം അതിനായി എ� �കയാണ്

വകയി��ിയി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹണി പാ��ക�െട നട�ി�ിനായി �േത�ക ക�നി �പീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന�കാേമാ?



േസായി� െഹ��് കാ��ക�

3365. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിെ� ���ണ�� പരിേശാധി�് േസായി� െഹ��് കാ��ക� വിതരണം െച��തിന്

എെ��ി�ം പ�തി ഇേ�ാ�  നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്

��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ക�ഷക��് േസായി� െഹ��് കാ��ക� വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട കാ�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��് അ�മതി ലഭി� ���ിക�

3366. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി� നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട കാ�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��്

�വാ��ഴ നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�മതി ലഭി� ���ിക�  ഏെതാ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ� സംര�ണവ��ിെ� േമ�േനാ��ി� ���ിക�

3367. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ� പര�േവഷണ മ� സംര�ണവ��ിെ� േമ�േനാ��ി� നട�� ���ിക� ഇ-െട�ഡ�

െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെല ���ിക�െട േമ�േനാ�ം സംബ�ി� ജീവന�ാ�െട അധികാരപരിധി�ം

�മതല�ം നി�വചി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െച�് ഡാ�ക� അട��� നി��ാണ �വ��ന��െട േമ�േനാ��ിനായി എ�ീനിയറിംഗ്

സാേ�തിക പരി�ാന�� ജീവന�ാ�െട േസവനം നിലവി�  ലഭ�മാേണാ;  ഇെ��ി�

അതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ള��െട �ന��ാരണ �വ��ിക�

3368. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ�േശഷം മ�് പര�േവഷണ /മ�് സംര�ണ വ��് �േഖന

പാല�ാട് ജി�യി� എ� �ള��െട �ന��ാരണ �വ��ിക��് �ക അ�വദി�ി��്  ;

�ള��െട േപ�ം അ�വദി� �ക�ം നിേയാജക മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇ�രം പ�തിക� വ�ം വ�ഷ�ളി� നട�ിലാ�ാ� ഉേദ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതിെ�

മാനദ�ം എെ��ാമാണ് വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

കാർഷിക സർ�കലാശാലയിെല വിവിധ ത�ികക�െട േപര് മാ�ം

3369. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാർഷിക സർ�കലാശാലയിെല എ� ത�ികക�െട േപര് മാ�ിയി��് എ�് ത�ിക സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�െന േപ� മാ�േ�ാൾ അ�വർ�ി�് വ�� നടപടി�മ�ൾ

എെ�ാെ�യാെണ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ത�ികക�െട േപര് മാ��തിന് നിലവിെല നിയമ�കാരം സർ�കലാശാല�് അധികാര�േ�ാ;

നിലവിെല േസവന േവതന വ�വ�കളിൽ മാ�മിെ��ി�ം ഇതിന് സർ�ാരിെ� അ�മതി

ആവശ��േ�ാ;

(സി) ഇ�വെര �ന� നാമകരണം െച� ത�ികക�െ��ാം സ��ാരി� നി�ം അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� കാ�ഷിക േകാേളജ്

3370. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  കാ�ഷിക േകാേളജ് ആരംഭി��തി�� �ാഥമികപഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�് ഏെറ �ാധാന��� െന�ാറ മ�ല�ി�  കാ�ഷിക േകാേളജ്

ആരംഭി��തി�� എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരിേ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് ജി.സി.ഡി.എ യിൽ നിയമനം

3371. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.സി.ഡി.എ. യി� ദളിത് വിഭാഗ�ി�െ�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് െഡപ��ി ടൗ��ാന�, ടൗ�

�ാന� ത�ികകളിേല�് നിയമനം ന�കണെമ�് െെഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിേ�� എെ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െെഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിെനതിെര ജി.സി.ഡി.എ ��ീം േകാടതിയി�  അ�ീ�

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�്െകാ�്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ ഭരണ �ാപന�െള �േദശിക സ��ാ�കളാ�ി മാ�� ��ിയ



3372. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവേകരള നി��ാണ ��ിയയി�  പ �ായ�കെള�ം �നിസി�ാലി�ികെള�ം �േദശിക

സ��ാ�കളാ�ി മാ�� ജി�ാതല ഏേകാപിത സംവിധാന ��ിയ ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ സാേ�തിക ൈവദഗ��ം ആരാണ് ന���ത് എ�ം ഇതി�െട നഗര

-�ാമാ��ണം ഫല�ദമായി നി��ഹി�ാനായി എ� നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക�-  സം�ാന സ��ാ�ക�െട�ം വ��ക�െട�ം വികസന നട�ി�് ഏജ�സികളായി

�വ��ി� വ�� നഗര  -  �ാമ പ�ായ�കെള�ം ജി�ാ പ�ായ�കെള�ം അതാ�

�േദശ��െട ���മായ ഒ� ഭരണ സംവിധാനമായി മാ�ി നവേകരള നി��ാണം

ഫല�ദമാ�ാനായി സ�ീകരി� വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ?

െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ക�

3373. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ക� യഥാസമയം

തീ��ക��ി�ാെത െക�ി�ിട�� �ിതിവിേശഷം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� കണ�ക�

സ��ാ� േശഖരി�ി�േ�ാ; �ാപന�� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ക� ന����മായി ബ�െ��് അദാല�ക� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏകേദശം എ� േക�ക� തീ��ാ�ിയി��്;അറിയി�േമാ;

(സി) അദാല�ിന് േശഷം ഈ വിഷയ�ി��ായി�� �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ച���  പാലി�െകാ�� നി��ാണ �വ��ന���് സമയബ�ിതമായി െപ�മി�്

ന���തിന് ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

േസവന�� സമയബ�ിതമാ�ം അഴിമതിരഹിതമാ�ം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

3374. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം െക�ിട നി��ാണ അ�മതി ഉ�െ�െട�� വിവിധ

േസവന��  സമയബ�ിതമാ�ം അഴിമതി രഹിതമാ�ം ജന���് ലഭി��െ��്

ഉറ�വ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം തെ� സം�ാനെ� ��വ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം

ഐ.എസ്.ഒ.  സ��ിഫിേ�ഷ� ലഭ�മാ�ംവിധം �വ��നാ�രീ��ം പ�ാ�ല സൗകര��ം

െമ�െ����തി� പ�തി�േ�ാ; എ�ാ ജി�ക�ം സ�ഭരണ ജി�ക� ആ�ി ഉയ���തിന്

നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട േസവന മേനാഭാവ�ം കാര��മത�ം ഉയ���തി� ആവശ�മായ ഇടെപട�

നട��േതാെടാ�ം അവെര സ��ാ�  ജീവന�ാരാ�ണെമ� ആവശ�ം നിറേവ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വാ��വിഭജന മാനദ�ം

3375. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�്

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വാ��ക� വിഭജി��തിന് സ�ീകരി�� മാനദ���

വിശദീകരി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�ട ഏകീകരണം

3376. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� വ��കെള ഏേകാപി�ി�് െപാ� സ��ീസ്

�പീകരി��തിെ� കരട് ച�ം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; കരട് ച��ിൽ കെ��ിയ അപാകതക�

െവളിെ���േമാ;

(ബി) നഗരകാര�വ��ം പ�ായ�്-�ാമ വികസന വ��ക�ം എ�.എസ്.ജി.ഡി.  എ�ിനീയറിങ്

വിഭാഗ�ം ടൗ�  �ാനിങ് വിഭാഗ�ം �ടി ഏകീകരി�ക വഴി ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

സീനിേയാറി�ി വിഷയ�ളി�  നിരവധി ത����  ഉടെല��െമ�ിരിെ� ഇത്

�പീകരി���െകാ�് െപാ�ജന���ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം

എ��ണമാണ് ലഭി�കെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� സംഘടി�ി�� അദാല�ക�

3377. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  സംഘടി�ി�� അദാല�കളി�  തീ�മാനെമ���തിന്

ഉ�രവാദി�െ��വ� ആെരാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നട�ിയ ഇ�രം അദാല�കളി�, ബ�െ��

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിെ� േമധാവി അ�ാെത മ�ാെര�ി�ം ഫയ�ക� തീ��ാ��തിന്

ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആരാണ് ഇ�ര�ി� ഉ�രവ് ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പ�ായ�് രാജ്,  �നിസി�ാലി�ി ആ�് എ�ിവ വിഭാവനം െച�ി�� അധികാര��

ലംഘി�െകാ�് സ��ാേരാ വ��മ�ിേയാ ഇ�രം അദാല�കളി�  തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�നിര�കേളാ�േച��് സൗജന� ശൗചാലയ��

3378. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�നിര�കേളാ�േച��് സൗജന�മായി ശൗചാലയ�� ഒ�േ�� ബാധ�ത

സ��ാരി�െ��് ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പണം ന�കി ഉപേയാഗി�ാ�� ശൗചാലയ��  നി��ി�് ന��� കാര��ി�

സ��ാ� കാ�� താ�പര�ം സൗജന� ശൗചാലയ��െട കാര��ി� കാ��ി� എ� ആേ�പം

ഗൗരവമായി കാ�േമാ;

(സി) അയ� സം�ാന�ളി� പണം ന�കി ഉപേയാഗി�ാ�� ശൗചാലയ�� വ�ാപകമാെണ�ി�ം

അവേയാട് േച��് സൗജന�മായി ഉപേയാഗി�ാ�� ശൗചാലയ�� നി��ി�് പരിപാലന�മതല

േകാ��ാ�് എ��ി�ളള ആളി� നി�ി�മാ�ി പരിപാലി�് വ��വ മാ�കയാ�ാ� സ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ?

എം.എ�.ആ�.ഇ.ജി.പി �െട നട�ി�്

3379. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.ആ�.ഇി.ജി.പി യി�  ഒ� വ�ഷം  100  െതാഴി�  ദിന��  ന�കണെമ�് നിയമം

അ�ശാസി��െവ�ി�ം അ�കാരം ന��വാ� സാധി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) െതാഴിലാളിക��് നിലവി� �ലി �ടി�ിക�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ലിയിന�ി�ളള �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് േക�വിഹിതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇ�ാര��ിനായി േക��ി�  നി�ം ലഭിേ�� �ക ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�േമാ

�തിബ�േമാ ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��  വ�ഷെ��ാ�  ബ�ജ�് വിഹിത�ി�  േക�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  സം�ാനം

അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി െതാഴി�റ�് പ�തിെയ േദാഷകരമായി ബാധി��

�ിതിവിേശഷം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



അ�ത് പ�തി

3380. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േക� സഹായേ�ാെട നട�� അ�ത് പ�തി നിലവി�  ഏെതാെ�

േകാ��േറഷനി�ം ��സി�ാലി�ിയി�മാണ് നട�ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നിലവിലെ� അവ� എ�ാെണ�ം പ�തി�െട കാലാവധി എ�ാണ്

അവസാനി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ത് പ�തി �കാരം ജലവിതരണം, അ��് ചാ� നി��ാണം �ട�ിയ േമഖലകളിൽ നട��

നി��ാണ �വ��ന��  പ�തി കാലാവധി അവസാനി��തിന് ��് ���ിയാ�വാ�

സാധി�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇ�ാര��ിനായി സമയം ദീ�ഘി�ി�് ന�കണെമ�് േക�േ�ാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

3381. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-17  �ത�  ആരംഭി��ം നാളി�വെര

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

സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�്, �േത�ക വികസന ഫ�് 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�ിവ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിക�  ���ീകരി�� കാര��ി�  ബ�െ��വ��് ക�ശന നി�േ�ശം

ന��േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികൾ�് ഭൗതിക സാഹചര��ം െക�ിട�ം

3382. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ഷ് വ��ിെ�  2017-18  െല വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�ളള�ം 13.07.2017െല സ.ഉ.(െെക) 21/2017/ആ�ഷ് ന�� ഉ�രവ് �കാരം

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളള�മായ േഹാമിേയാ ഡിെ��സറികളി�  എ� എ��ിന്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഭൗതിക സാഹചര��ം െക�ിട�ം കെ��ി ന�കിയി��്;



(ബി) ഏെത�ാം ഡിെ��സറിക��ാണ് ഇനി�ം ഭൗതിക സാഹചര��ം െക�ിട�ം കെ��ി

ന�കാ��ത്; ഇത് ന�കാ�തി�� കാരണം എ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല േമലാ��  പ�ായ�ി�  ആരംഭി�ാ�  തീ�മാനി�

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി�് ഭൗതിക സാഹചര��ം െക�ിട�ം കെ��ി ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല അ�ത് പ�തി

3383. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് പ�തി �കാരം തി�വന��രം നഗര�ിന് എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ്

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�ഡ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ീകരി� പ�തിക�െട�ം

നി��ഹണം ആരംഭി�ി�� പ�തിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക��ായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

���രെ� അത�ാ�നിക ഖരമാലിന� �ാ�്

3384. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  അ�മതി ന�കിയി�ം െകാ�ിയിെല ���ര�് അത�ാ�നിക ഖരമാലിന� �ാ�്

�ാപി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ അ�മതിക�  ലഭ�മായി�േ�ാ;  എെ��ാം അ�മതികളാണ് ഇനി�ം

ലഭ�മാേക�തായി��ത്;  അ�മതി ലഭ�മാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

അറിയി�േമാ;

(സി) ഖരമാലിന� �ാ�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�ക�െട വാ�ഷിക പ�തി

3385. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം പ�ായ�ക�െട എ� പ�തിക��ാണ് സം�ാനതല

വിേക�ീ�താ��ണ ഏേകാപനസമിതി അംഗീകാരം ന�കിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷെ� വാ�ഷിക പ�തിയി�  എ� �പയാണ് വകമാ�ി െചലവഴി�ാ�  അ�മതി



ന�കിയത് എ�ം ഏെത�ാം പ�തിക��ാെണ��� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�ായ�ക�െട പ�തി �ക വിനിേയാഗ�ിന് ഏ�െ���ിയി�� �ഷറി നിയ�ണ��െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത നിയ�ണം പ�ായ�് തല പ�തി നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�തായ കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല വാ�ഷിക പ�തി നി��ഹണ �േരാഗതി

3386. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല േ�ാ�് പ�ായ�് ഉ�െ�െട�� വിവിധ തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ിെല നാളി�വെര�� വാ�ഷിക പ�തി

നി��ഹണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിനിേയാഗം

3387. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� ആദ� പ�തിയി�  (ആറ് മാസം)  സം�ാനെ�

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിനിേയാഗം ��ികരമാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി�  ഓേരാ തേ�ശ �ാപന�ം എ� ശതമാനം വിനിേയാഗി�ണം എ�്

നിജെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�യാണ് നിജെ���ിയി��െത�ം എ�യാണ്

െചലവഴി�െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി �വ��നം േവഗ�ിലാ�ാ� സ��ാ� െച�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമ,  േ�ാ�്,  ജി�ാ പ�ായ�കളി�  ആ��ണ സമിതി വ�ഷ�ി�  എ� തവണ

�ടിയിരി�ണം എ� നി��ഷ�േ�ാ; ആ��ണ സമിതി േയാഗം േചേര�തിെ� നിബ�നക�

അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

3388. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?



ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന അ�വദി� വീ�ക�

3389. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �രഹിത  ,ഭവനരഹിത,  വാസേയാഗ�മായ

വീടി�ാ�വർ എ�ിവ�െട സർേവ നട�ിയി�േ�ാ  ;��ത സർേവ �കാരം ഈ ��

വിഭാഗ�ിലായി എ� ��ംബ�ളാണ് ഉ�ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷൻ �േഖന എ� േപർ�ാണ് ��തായി വീട് അ�വദി�ി��ത്; ഇതിൽ എ� എ�ം

�ർ�ിയായി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2009  -2011  കാലയളവിൽ സം�ാന�് വിവിധ ഭവന പ�തികൾ വഴി എ� േപർ�്

��തായി വീട് അ�വദി� നൽകിയി��്;

(ഡി) �രഹിത ഭവനരഹിത വിഭാഗ�ിൽ െപടാ� ഭവനരഹിതരായി�� എ� േപർ�ാണ് ൈലഫ്

മിഷൻ വഴി ��തായി വീട് അ�വദി�ി��ത് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

3390. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി യിേല�് �ീമതി.�ഗ�ി,  (�ാവിള

��ൻവീട്  ,�േ�ാട് ഭഗവതിനട.പി.ഓ.  പ�ി�ൽ പ�ായ�്  )എ� വ��ി�െട അേപ�

ലഭി�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അേപ� നാളി�വെര പരിഗണി�ാ�തി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി �കാര�� വീട് ടിയാൾ�് എേ�ാ�  അ�വദി�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വ��ി ഉൾെ��� �ണേഭാ�പ�ിക�െട പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി-�ാ�് സ��യ��െട നി��ാണം

3391. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഭവന രഹിത��ായി ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി 56 �ല�ളി� �ാ�്

സ��യ��  നി��ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  അതിെ� െമാ�ം അട��  എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി�് േ�ാജ�് ക�സ���സിെയ െതരെ���വാ�  െട�ഡ�

വിളി�ി�േ�ാ;  ��ത െട�ഡറി� ഏെതാെ� ക�നിക� പെ���;  അവ� ഓേരാ���ം

ആവശ�െ�� ക�സ���സി നിര�് എ� ശതമാനമായി��; വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട �േരാഗതി

3392. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�, ��ംബ�ീ, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� എ�ിവ�െട കണ�കള�സരി�്

സം�ാന�� �രഹിത ഭവനരഹിത�, �മി�� ഭവനരഹിത�  �ട�ിയവ�െട

ജി�ാടി�ാന�ി�� കണ�് എ�െയ�ം ആയതി�  ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം എ� േപ��് വീ� വ� ന�കി എ�ം ജി�ക� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ �ാപന�� നട�ിയ പഠന�ളി� ഇനി�ം ഭവനരഹിതരായി��തായി കെ��ിയവ�

എ� നി��ാണ ��ിയാഘ��ി��ത് എ� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാവ��ം സ��ം ഭവനം ഉറ�ാ�ാനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എേ�ാ�

���ീകരി�ാ� കഴി�ം; ഇതിനായി ഈ സ��ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക െചലവാ�ി എ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  അന�ഹ�  കട� �ടിേയാ എ�ി�  എ� എ�ം ഇവ�െ�തിെര എ�

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ�ം

3393. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി�  �ല�ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��ായി �ാ�് നി��ി�്

ന���തിന് അ�ഹതെ��വ� എ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി �ലം കെ���ത് എ�കാരമാണ്; എ� ഏ�� �ലം ആവശ��െ��ം

ഇതിനകം എ� ഏ�� �ലം കെ��ിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) സ�കാര� വ��ികളി� നി�ം ഇതിനായി �ലം ഏെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

െെലഫ് പ�തി

3394. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി� എ� വീ�ക� നി��ി�്

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) സ��മായി �മി ഇ�ാ�വ��് വീട് ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തി

3395. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് െെലഫ് മിഷ� പ�തിയി�െട എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�ി�ളളത് എ�് ജി�

തിരി�ളള കണ�് വിശദമാ�േമാ;

െെലഫ് പ�തി �കാരം വീ�ക� �ന�നി��ി�ാ� നടപടി

3396. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കണയ�� താ��ി� എളം�ളം വിേ�ജി� േകാ���ി �ഴ�െട �റേ�ാ�ി� താമസി��

സ�േ� ന�� 1006-�െ�� 42 ��ംബ�െള �േത�ക പരിഗണന ന�കി െെലഫ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ി �നരധിവസി�ി��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ� ന�� െവളിെ���ാേമാ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ��ാംഘ�ം

T 3397.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ��ാംഘ��ിെ� ഭാഗമായി �ാ�് സ��യ�� നി��ി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� പ�നംതി� ജി�െയ ആയതിനായി പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ി�� വീ�ക�

3398. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മണ��  മ�ല�ി�  െെലഫ് മിഷനി�  ഉ�െ���ി നി��ി�� വീ�ക�െട എ�ം

എ�യാെണ�ം അവയി�  എ� വീ�ക�  ഇ�വെര ���ീകരി�െവ���

പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?



െെലഫ് ഭവനപ�തി �ണേഭാ�ാ���് െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക�

T 3399.�ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് ഭവനപ�തി �ണേഭാ�ാ���് െക�ിടനി��ാണ സാമ�ിക� വിതരണം െച��ത്

സംബ�ി�് ഇൗ സ��ാ� എ�� തീ�മാന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�ളള �ണേഭാ�ാ���് െപാ�വിപണിയിേലതി�നി�ം വില �റ�് െക�ിട നി��ാണ

സാമ�ിക�  ന���തിനായി എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി നിലവി� വ�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�േ��് �ാവ��ികമാ�ം; വ��മാ�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി�െട �േരാഗതി

3400. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തിയി��െ�� ഭവനരഹിത�െട�ം �മിയി�ാ�

ഭവനരഹിത�െട�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാറ�ാല മ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി �കാരം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�; ഇനി

എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയാ�ാ��്;  പ�ായ�ടി�ാന�ി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് വീട് ലഭ�മാ�ി ന��� �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷ� പ�തി

3401. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം

���ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; പ�ായ�് തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ഇേ�ാ� നി��ാണ�ിലിരി���ം ���ിയാ�ാ� ബാ�ി�ളള�മായ

വീ�ക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് അറിയി�ാേമാ; ഈ വീ�ക� എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല വീടി�ാ�വ��ായി എ�

വീ�കളാണ് നി��ി� ന�കിയെത�്അറിയി�ാേമാ;  പ�ായ�് തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?



പ�നാ�രം േ�ാ�് പ�ായ�് വക�മിയി� വനിതാ േഹാ�� നി��ാണം

3402. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ� പ�തിയിേലാ മ�് ഏെത�ി�ം പ�തികളിേലാ ഉൾെ���ി, പ�നാ�രം േ�ാ�്

പ�ായ�് വക �മിയി�  വനിതാ േഹാ��  നി��ി��തിന് �ലം ന�കണെമ�

അേപ�േയാ ശിപാ�ശേയാ സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആ�െട ശിപാ�ശയാെണ�ം അ�സംബ�ി� വിശദാംശ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാരിെലേയാ �ിതല പ�ായ�് സമിതികളിെലേയാ ഏെത�ി�ം തല�ളി�

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

(ഡി) ഏ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ാ�ിയി� വീട് നി��ാണ�ിന് അ�മതി

3403. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നഗരസഭയിെല ക��ാ�ി �ാമെ� െഹറിേ�ജ് വിേ�ജായി �ഖ�ാപി��കാരണം ഈ

�േദശ�� �തിയ വീട് നി��ാണം,  വീ�കളിെല അ���പണിക�  എ�ിവ െച��തിന്

നിലവി�  തി�വന��രം ആർട്  &  െഹറിേ�ജ് ക�ി�ി�െട അ�മതി ആവശ�മായതിനാൽ

�േദശനിവാസിക� അ�മതി�ായി വളെര ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പാല�ാട് നഗരസഭയി� നി� തെ� ക��ാ�ി െഹറിേ�ജ് വിേ�ജിെല വീ�ക� നി��ാണ,

�ന��ാരണ ���ിക� നട��തി�� അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇ�

സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ധാന നഗര�ളിെല െവ�െ��്ഒഴിവാ��തി�� നടപടി

T 3404.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഴെയ�ട��് െകാ�ി നഗര�ി��ായ െവ�െ��് പരിഹരി��തിനായി ഓ�േറഷ� േ��്

� നട�ിലാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) േകാടതി നി�േ�ശം ഉ�ായി�ം െകാ�ി േകാ��േറഷ�  െവ�െ��് ഒഴിവാ��തി�� ഒ�

നടപടി�ം സ�ീകരി�ാതി��ത് സ��ാ� ഗൗരവേ�ാെട കാ��േ�ാ;

(സി) െകാ�ി��െ�െട�� �ധാന നഗര�ളി�  ഇ�ര�ി�  െവ�െ��് ഉ�ാകാതിരി�ാ��

�േത�ക പ�തിക� ത�ാറാ�ാ� നഗരസഭക��ം �നിസി�ാലി�ിക��ം നി�േ�ശം ന�കാേമാ;

വ��മാ�േമാ?



മരടിെല �ാ�ടമക��� ന�പരിഹാരം

3405. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ീംേകാടതി വിധിെയ �ട��് മരടിെല അ�് �ാ�കളി� നി�ം ഒഴി�േപായ ഉടമക��്

ന�പരിഹാരം ന��� നടപടി ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ന�പരിഹാര�ിനായി ഇതിനകം എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�െത�ം അതിെല� േപ��്

ന�പരിഹാരം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ി�ം �ാ�ക��് ഉടമ�ാവകാശം ഇ�ാെയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇ�രം

�ാ�കളി� നി�ം മരട് നഗരസഭ വീ�കരം ഇൗടാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�ക� രജി�� െച�േ�ാ�ളള വില പരിഗണി�ാെത എ�ാവ��ം ഇട�ാല ന�പരിഹാരമായി

ഇ�പ�ിയ�് ല�ം �പ ന��വാ� ��ീംേകാടതി നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; ��ത �ക ആരി�

നി�ം ഇൗടാ�വാനാണ് േകാടതി നി�േ�ശി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ാ�ക� െപാളി��തിന് മരട് ��സി�� കൗ�സിലിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് െവളിെ���ാേമാ?

�� �ാമപ�ായ�ംഗ��െട േ�മ�ിനാ�� നടപടിക�

3406. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

��  �ാമപ�ായ�ംഗ��െട േ�മം ഉറ�ാ��തിന്എെ��ി�ം നടപടിക�

ആവി�രി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ?

വട�േകാട് േ�ാ�് പ �ായ�് ആഫീസ് നി��ാണം

3407. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ാണം നട� വ�� വട�േകാട് േ�ാ�് പ �ായ�്

ആഫീസ് മ�ിരം കരാ� കാലാവധി��ി� ���ീകരി�േമാ;

(ബി) ടി മ�ിര�ിെ� നി��ാണ�ിനായി അ�വദി� േ�ാ�് പ�ായ�് �ാ� ഫ�് ലാ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ടി ���ിയി�  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് എെ��ാം നി��ാണ ���ികളാണ്

നട��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നാ�രം താ��് ആ�പ�ി�െട നി��ാണം



3408. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�ര�് അ�വദി� താ��് ആ�പ�ി�െട നി��ാണ�ിന് അ�േയാജ�മായ �ലം

പ�നാ�രം േ�ാ�് പ�ായ�് വക ഒഴി�കിട�� �മിയാെണ�് കി�ബി നിേയാഗി�

എസ്.പി.വി.  ആയ ഇ�െക�  സർ�ാരിന് സമ��ി� �പാ�ശയി�  ��ി�ാണി�ി�ളള

സാഹചര��ി�, ��ത �മിയി�  നി�ം ആവശ��ിന് �ലം ഇതിേല�ായി ആേരാഗ�

വ��ിന് വി�ന��വാ�  നടപടി��ാകണം എ�് അഭ���ി�് പ�നാ�രം എം.എ�.എ.

ന�കിയ ക�് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിേയാജകമ�ല�ിെല ജന��െട ജീവ��ധാനമായ ആവശ�െമ� നിലയി�ം ഇതിേല�ളള

സ��ാ� �മി േ�ാ�് പ�ായ�് വള�ി� ആവശ��ിന് ലഭ�മാണ് എ� വ�ത പരിഗണി�ം

ഇ�ാര��ി� സ��ാ� അ��ല നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകരേളാ�വം

3409. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരേളാ�വം നട�ാ� പ�ായ�ക��് എ� െചലവ് വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�ക��് ഇതിനായി സ��ാ� ന��� വിഹിതം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരേളാ�വ�ി�  ഏെത�ാം കായിക ഇന�ളാണ് ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇ�സംബ�ി�് സ��ാ� നി�േ�ശ�േളാ ഉ�ര�കേളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരേളാ�വ�ി� പെ���് സ�ാനം േന�� കായിക താര���് സ��ാ� എെ��ി�ം

ആ��ല��� ന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി� െതാഴി� സംബ�മായ ഇ��വ�കളി� േ�സ് മാ��്

അട�ം ന���തിെന�റി�് ആേലാചി�ാേമാ?

ക�ഷക��് ഫാം ൈലസ�സ് എ��ണെമ� ച�ം �ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി

3410. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായികമായി പ��െള വള���വ��് ൈലസ�സ് നി�ബ�മാ�ി പ�ായ�് ച�ം

���ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ��ലം അ�് പ��ളിലധികം വള���വ��് ഫാം ൈലസ�സ് എ�േ��

സാഹചര��േ�ാ;

(സി) ��ത ച��ിെ� അടി�ാന�ി�  ൈലസ�സ് എ��ണെമ�് ആവശ�െ��് െച�കിട

�ീരക�ഷക��് േപാ�ം പ�ായ�് അധി�ത�  േനാ�ീസ് ന��� എ�ത്



��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സാധാരണ�ാരായ െച�കിട �ീരക�ഷക��് ഏെറ ��ി��് ഉ�ാ�� ഈ നിബ�ന

�ന:പരിേശാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

േകരള ചി�� പ�തി

3411. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ചി�� പ�തി�് േവ�ി ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആെരാെ�യാണ് ��ത

ക�നി�െട ഡയറ��മാ� എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഡയറ��മാെര െതരെ���തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബ�ജ�ി� ഇൗ പ�തി�ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയത്; അതിെല�് �ക ഇതിനകം

െചലവഴി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

��െ� ��

3412. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ��ലിശ�ാരി�  നി�ം സാധാരണ�ാെര ര�ി�വാനായി ��െ� �� എ� േപരി�

�ാമീണ വാ�ാ പ�തി ��ംബ�ീ �ണി�കളി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ�ാ ജി�കളിെല�ം ��ംബ�ീ �ണി�കളി�ം ഈ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�ായിട�ം ഇത് വ�ാപി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

��ംബ�ീ�െട നിലവാരം െമ�െ����

3413. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ആ�സല�

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

ന��േമാ:

(എ) �ീ ശാ�ീകരണ�ിന് േലാേകാ�ര മാ�കയായി മാറിയ സം�ാനെ� ��ംബ�ീ�െട

�വ��ന�െള സ��ാ�  സമ�മായി വിലയി��ലിന് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ അംഗ�ളി�  �രിഭാഗം േപ�ം അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ��വരായതിനാ�  അവെര

എസ്.എസ്.എ�.സി,�സ് � �ല�താ േകാ�ക�  പഠി�ി�് ഹയ�െസ��റി

നിലവാര�ിെല�ി�ക എ� ല��േ�ാെട ആരംഭി�ാ�േ�ശി��  "സമ"  പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) ��ംബ�ീ ഏെ���� എ�ാ പ�തികളി�ം െ�ാഫഷണലിസം െകാ�വ��തിന് ആ രംഗെ�

വിദ��െട േന�ത��ി�  പരിേശാധന�ം പരിശീലന�ം നട�ി മിക� നിലവാരം

നിലനി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

3414. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക� വാ��വ�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ��തായി എ�േപ��്

നാളി�വെര േ�മെപ�ഷ� അ�വദി�ി�െ�� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�ക� വഴി ന��� േ�മ െപ�ഷ�ക�

3415. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� േ�മ െപ�ഷ�ക��� അേപ�കളാണ് �ാമ പ�ായ�ക�  വഴി

സ�ീകരി��ത്;  ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��തായി എെ�ാെ� േ�മ

െപ�ഷ�കളാണ് അ�വദി�െത�ം അ�വദി�വ�െട ജി� തിരി�� എ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ഏെതാെ� േ�മ െപ�ഷ�ക� എ� �പ വീതം

�ടി�ിക��ായി�� എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ ജി�യി�ം ഇ�ര�ി�

�ടി�ികയായ എ� േ�മ െപ�ഷ�ക� െകാ�� തീ�� എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െത�� നായ നിയ�ണ�ിനായി എ.ബി.സി. േ�ാ�ാം

3416. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�വ് നാ��െട അ�മം വ��ി�വ�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം

ഉ�ായി�ം സ��ാ� ഇ�ാര��ി� തിക� നി�ംഗതയാണ് �ല���ത് എ� ആേ�പം

വ�താപരമാേണാ;

(ബി) മല�റം വ�രി� ന�റി �ളി� കയറി െത��നായ കടി�് നാല് വയ�കാരന് ��തര പരി�്

പ�ിയ സംഭവ�ം േകാഴിേ�ാട് ഒളവ�യി� വീ����് കളി�െകാ�ി�� ര�ര വയ�കാരെന

െത�വ് നാ��ം കടി�െകാ�േപായ സംഭവ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െത�� നായ നിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� എ.ബി.സി. േ�ാ�ാം തിക� പരാജയമായി�ം

സ��ാ� ഇ�ാര��ി� മ�് നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ത് എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�േമാ?



െത�വ് നാ�െള നിയ�ി�ാ� നടപടി

3417. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�വ് നായ ആ�മണം ഭയാനകമാം വിധം വ��ി�േ�ാ�ം ഇവെയ

വ��ംകരി�ാ�� എ.ബി.സി. പ�തി ഇഴ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� ��ിക�, വിേനാദസ�ാരിക�, ���, വള�� �ഗ��

എ�ിവ�െ�ാെ� നിര�രം കടിേയ�ി�ം നാ��െട എ�ം നിയ�ി�ാനാകാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വഴിയരികി� വ�ാപകമായി മാലിന�ം ത���ം മാലിന� സം�രണം ശരിയാംവിധം നട�ാ��ം

െത�വ് നാ��െട എ�ം വ��ി��തിന് കാരണമാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എ.ബി.സി.  പ�തി�ം മാലിന�സം�രണ�ം ഊ�ജിതമാ�ി െത�വ് നാ�െള

നിയ�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�മായി ബ�െ��� ക�ത�ം സഹായ�ം

3418. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നാ�ക�െട ആ�മണ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഓേരാ

വ�ഷ�ം സ��ാ�/സ�കാര� ആ�പ�ികളി� റിേ�ാ��് െച� േക�ക� എ�; ഇവ��് എ�്

സഹായം ന�കി വ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിപ�ി�െ��വെര സഹായി�ാനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ആ�മണം നട�� െത�വ് നായകെള വ��ംകരണ�ിന് വിേധയമാ�ാ�ം

േരാഗബാധിതരായി��വെയ നശി�ി�ാ�മായി വ��് സ�ീകരി� വ�� �വ��ന��

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര ഇ�ര�ി� എ� എ�െ� വ��ംകരി� എ�ം

എ� എ�ം േരാഗബാധിതരായ നാ�െള നശി�ി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത വിപ�ി� നി�ം ജന�െള സംര�ി�ാ� ഒ� നിയമ നി��ാണേമാ േകാടതികളി�െട

�ര� ഉറ�ാ��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാേനാ ഉ� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ഹരിത േകരളം പ�തി

3419. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�വെര

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

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം �ക�ം മ�് വിശദാംശ��ം പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി മ�ല�ി�  നട�ാ�ാനിരി�� �വ��ന��ം ഇനി�ം

���ിയാ�ാ�ളള �വ��ന��ം പ�ായ�് അടി�ാന�ി� വിശദീകരി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിവിധ പ�തിക�െട �ക

3420. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  മാ��്  31  � ��് പണി ���ീകരി�് ബി�ക�  �ഷറിയി�  സമ��ി� തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിവിധ പ�തിക�െട �ക സ�യം കെ��ണെമ�ം, 2019-20

വ�ഷെ� ഫ�ി� ഉ�െ���ണെമ�ം സ��ാ� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് അംഗീകാരം േനടിയ പ�തിക� ഉേപ�ിേ��

സാഹചര���ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ാമസഭകളി�  അംഗീകാരം േനടിയ പ�തിക�  ഉേപ�ി�ക വഴി തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന����ായി�ളള �യാസ�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച��� ജി� േ�ഡിയം

3421. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കി�ബി�െട അ�മതിേയാെട �േരാഗമി�� െച���  �നിസി�ാലി�ി�െട ജി�ാ േ�ഡിയം

നി��ാണ�മായി ബ�െ��് േ�ഡിയ�ിനാ�ളള  21.75 ആ� �ലം സമീപ�ളള ചി�യ

വിദ�ാലയ�ിന് ന���തി�ം പകരം വിദ�ാലയം വക 21.75 ആ� �ലം േ�ഡിയ�ിന് വി�

ത��തി�ം അ�മതി�ാ�ളള അേപ�യി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ?

വലിയ കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാല�ം അ�ബ� േറാ�ം

3422. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�� വലിയ കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാല�ിെ��ം അ�ബ�

േറാഡിെ��ം �ലേമെ���ിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി സാ�ഹ� ആഘാത പഠനം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ���� നടപടി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�ി നഗരസഭ നട�ിലാ�� നിർ�ാണ�വർ�ികൾ

3423. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ, െകാ�ി നിേയാജകമ�ല�ളി�െട കട�േപാ���ം വ�ഷ���് ��പ് െകാ�ി

നഗരസഭ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ആരംഭി��മായ 40 അടി േറാഡിെ� �ലെമ��ിെ��ം

നി��ാണ �വ��ന��െട�ം നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ���ിയാ��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഇനി എ� െസ�് �ലമാണ് ഏെ��േ��തായി�ളളെത�ം വകയി��ിയി�ളള

�ക എ�െയ�ം ഇൗ പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

3424. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടാറിംഗ് ���ിയാ�ാ� േറാ�ക�

3425. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പ�ായ�ക�െട�ം �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം കീഴി�  ഇനി�ം ടാറിംഗ് ���ിയാ�ാ�

േറാ�ക� ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് ���ീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാല�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3426. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�� കടമ�ടി-ചാ�നാട് പാല�ിെ��ം അ�ബ�

േറാഡിെ��ം �ലേമെ���ിനായി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േനാ�ിഫിേ�ഷ� �സി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെ���� �മി�െട ഉടമ���് നി�യി�ിരി�� ന�പരിഹാര�ക സംബ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ ���ി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?



�ളയ�ി� തക�� നില�രിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

3427. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �ളയ�ി�  നില��  നിേയാജകമ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

കീഴിെല തക�� േറാ�ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� കിേലാമീ�� േറാ�കളാണ് അടിയ�രമായി �ന�നി��ിേ��ത്- പ�ായ�്/ നഗരസഭ

തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് മാ�കയി�  �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട

�ന�നി��ാണ�ിന് �േത�ക ഫ�് വകയി��േമാ;

(ഡി) �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിന് �ഥമ പരിഗണന ന�കാ�

തേ�ശ�ാപന���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ചാല�ടിയിെല േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി നടപടിക�

3428. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�  കഴി� മഹാ�ളയ�ി�  ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ േറാ�ക�െട

�ന�നി��ാണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനാണ് സ��ാ�  അ�മതി

ന�കിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ായ�കളി� അംഗ�വാടി െക�ിട��

3429. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് മിഷ�മായി േച��് പ�ായ�കളി�

അംഗ�വാടി െക�ിട��  നി��ി�ാ�  �േത�ക പ�തി�േ�ാ;  എ�െനയാണ് പ�തി

നട�ാ�ക; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മാ�-ശി� വികസന വ��ി�  നി�ം ഇതിനായി �േത�ക സഹായ��  ലഭ�മാ��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഓ�ിറ േ�ാ�് പ�ായ�ി� പി.എം..ജി.എസ്.ൈവ പ�തി

3430. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) 2018-19  വ�ഷ�ി�  പി.എം..ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഓ�ിറ േ�ാ�്

പ�ായ�ി� ഏെത�ാം പ�തിക��് അ�മതി ലഭ�മായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഇവിെട എ� ���ിക��് ശിപാ�ശ െച�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ

3431. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�  പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ യി�  ഉ�െ���ി

പരി�രി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

വിവാഹ ആഡിേ�ാറിയ��െട െക�ിട നി�തി

3432. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവാഹ ആഡിേ�ാറിയ��െട െക�ിട നി�തി അമിതമായി വ��ി�ി�ത് സംബ�ി�്

ആഡിേ�ാറിയം ഓേണ�് അേസാസിേയഷ�  സമ��ി� നിേവദന�ിേ��  തേ�ശ സ�യംഭരണ

വ��ി�  നിലവി�ളള ഫയ�  നം.  RC2-34/18-�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമിതമായി വ��ി�ി�െ�� ��ത െക�ിട നി�തി പി�വലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയി� െഎ.ബി.പി.എം.എസ് േസാ�് െവയ�

3433. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന���തിനായി െഎ.ബി.പി.എം.എസ് എ� േസാ�്

െവയറാേണാ തി�വന��രം നഗരസഭ നിലവി� ഉപേയാഗി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

(ബി) പരാതിരഹിതമായി �വ��ി�ി�� സേ�തെമ� േസാ�് െവയ� മാ�ി െഎ.ബി.പി.എം.എ�ി�

അേപ� സ�ീകരി�വാ� �ട�ിയത് എ�െകാ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േസാ�് െവയറി�ളള േപാരാ� �ലം പല അേപ�ക�ം േ�ാസ�് െച��തിന്



സാധി�ാ� അവ� സംജാതമായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാം;

(ഡി) വ�ാവസായിക ആവശ��ിന് െക�ിടം നി��ി��തിനായി അേപ�ി��തിന് �േത�ക േസാ�്

െവയറാേണാ നിലവി� ഉപേയാഗി��ത്;

(ഇ) െക�ിട നി��ാണ�ിന് ര�് േസാ�് െവയ�  ഉപേയാഗി��ത് �ലം ആശയ�ഴ�ം

ഉ�ായി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല നിയമനം

3434. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ഏെതാെ� ത�ികകളിലാണ് ഇേ�ാ�

പി. എസ്. സി. റാ�് ലി�് നിലവി��ത് എ�റിയാേമാ. ��ത റാ�് ലി�കളിൽ നി�ം എ�

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�� ത�ികക� യഥാസമയം പി.എസ്.സി. െയ അറിയി��തി�ം നിയമനം നട��തി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഡീംഡ് ൈലസൻസ് ലഭി� സാഹചര�ം

3435. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ നിേ�പ���് അ�മതി നൽ�� െക-സ�ി�് േപാ��ലിൽ ഓ�ൈലനായി

വ�ാവസായിക െക�ിട നി��ാണ���് ന�കിയ അേപ�യി� കാലതാമസം വ��ി ഡീംഡ്

ൈലസൻസ് ലഭി��തിന് സം�ാന�് പല േകാ��േറഷ�ക�ം �നിസി�ാലി�ിക�ം

അവസരെമാ��ി എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം എ� അേപ�കളിൽ ഡീംഡ് അ�മതി ലഭി�ക��ായി;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നഗരസഭാ െസ��റിമാ��് കാരണം കാണി��

േനാ�ീസ് നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപ��്; വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം േകാ��േറഷനിെല അ�ത് പ�തി

3436. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം േകാ��േറഷ� പരിധിയിൽ െകാ�ം േകാ��േറഷൻ �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� അ�ത്

പ�തിക�െട �േരാഗതി എ�കാരമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�ത് പ�തി�കാരം �തിയതായി അംഗീകാരം ലഭി�ി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



��� േകാ��േറഷനി� ���� അ�മതി ന�കിയി�� ���ികൾ

3437. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ േകാർ�േറഷനിൽ നിലവി�� ഭരണസമിതി അധികാരേമ�േശഷം േമയർ എ�

അജ�കൾ�ം ���ികൾ�മാണ് �ൻ�ർ അ�മതി നൽകിയി��െത�ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ൻ�ർ അ�മതി നൽ��ത് ഏത് ച��കാരമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) �ൻ�ർ അ�മതി നൽ��തി�� നടപടി�മ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� േകാടി �പ� �കളി�� ���ികൾ�് �ൻ�ർ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ

ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

�ല�ി�ി-പിഴല പാല�ിനാ�ളള �ലേമെ���്

3438. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�� �ല�ി�ി-പിഴല പാല�ിെ��ം അ�ബ� േറാഡിെ��ം

�ലേമെ���ിനായി സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിനായി േനാ�ിഫിേ�ഷ� �സി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെ���� �മി�െട ഉടമ���് നി�യി�ിരി�� ന�പരിഹാര�ക സംബ�ി� വിശദാംശം

ന�കാേമാ;

(ഡി) ആയതിെ�റ നി��ാണ ���ി�െട �േരാഗതി വിശദാമാ�ാേമാ?

പ���ിയിൽ ൈന�് െഷ��� �ാപി��തിെ� കാലതാമസം

3439. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 17/10/2017-ന് െകാ�ി നഗരസഭ�െട പ���ി േമഖല 16-� ഡിവിഷനിെല നഗരസഭാ വക

�ല�് എൻ.�.എൽ.എം. �േഖന ൈന�് െഷ��� �ാപി�വാ� തീ�മാനം എ��ി�് ര�്

വ�ഷം കഴി�ി�ം ഡി.പി.ആർ.  ത�ാറാ��തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാ� �ിയറൻസ് ലഭി��തിന് എ�ാണ് അേപ� സമ��ി�ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത അ�മതി ലഭി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാ�ൽ െറ�േലഷൻ േസാ� �ിയറൻസ് ലഭി��തിനായി സമ��ി� അേപ��െട പക��്



ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാ�വ�ി �നിസി�ാലി�ി ബസ് �ാ�് കം ഓഫീസ് േകാം��്

3440. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�വ�ി �നിസി�ാലി�ി ബസ് �ാ�് കം ഓഫീസ് േകാം��് നി��ാണ�ിന് കി�ബി

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ധനസഹായം ലഭ�മാ�ാ�  ഏെത�ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് ഭരണസമിതി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബിയി�  നിേ�ാ സ��ാരിെ� മേ�െത�ി�ം ഏജ�സിയി�  നിേ�ാ ഇ�സംബ�മായ

പരിേശാധനക��ായി െ�ാേ�ാസ് െച� െെസ�് സ��ശി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ�മംഗലം ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.ഐ.�് െക�ിടം നി��ി�ാ� �ലം

3441. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ�മംഗലം ഗവ�െമ�് െഎ.ടി.ഐ.�് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� �ാമപ�ായ�ിെ�

ൈകവശ�� �ലം വി�ന�കാ� പ�ായ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഇതിനാ�� െ�ാേപാസൽ

ലഭി�ി�േ�ാ;  ��ത െ�ാേ�ാസലിേ��  തീ�മാനെമ���തി�  എെ��ി�ം തട��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് RC1/193/2019-LSGD ന�� ഫയലിേ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടമല�ടി �ാമപ�ായ�ിെ� ഭൗതിക സാഹചര��� െമ�െ����

3442. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല പ�ികവ�� �ാമപ�ായ�ായ ഇടമല�ടി �ാമപ�ായ�ിെ� ഭൗതിക

സാഹചര��� െമ�െ����തിനായി ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇവിെട നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

പാരി��ി �ാമപ�ായ�് �പീകരി��തിന് നി�േ�ശം



3443. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാ�് പ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം അതി��ി �ന�നി�ണയി�ാൻ

സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത നടപടിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അതി��ി

�ന�നി�ണയി��തി�ം നി��മായ ക�ി�ി ന�കിയ ശിപാ�ശകളി�  ചാ���

മ�ല�ി��െ�� ക�വാ���  �ാമപ�ായ�് വിഭജി�് പാരി��ി �ാമപ�ായ�്

�പീകരി��തി�� നി�േ�ശം ഉ�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാ���-കാരാമ� േറാഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3444. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പറ��  താ��ി�  എഴി�ര വിേ�ജി�  12-� വാ�ഡി�  നി��ാണ�ിലിരി�� �ാ���-

കാരാമ� േറാഡിെ� നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഫ�് വിനിേയാഗി�ാണ് ഈ ���ി നട�ിലാ��െത�ം എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം

��ത ���ി ���ീകരണ�ിനാവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാേണാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ േറാഡിെ� നി��ാണം ���ീകരി�് എ��ം േവഗം ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�ക�െട അതി��ി �ന�നി��യം

3445. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറശാല മ�ല�ി�  നിലവി�� പ�ായ�കളി�  ഏതിെ�െയ�ി�ം അതി��ി

�ന�നി��യി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) മ�ല�ിൽ ഏെത�ി�ം പ�ായ�ക� വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�ക� �പീകരി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇതി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ ?

െകാ�ാര�രയി� �തിയ �ാമപ�ായ�്

3446. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി� �തിയ �ാമപ�ായ�് �പീകരി��തിന്

ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയതായി �പീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�ായ�് സംബ�ി� വിശദാംശ��



ന�കാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �തിയ പ�ായ�ക�

3447. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വയനാട് ജി�യി� �തിയ പ�ായ�ക� �പീകരി��തി�� നടപടി�മ��െട നിലവിെല

�ിതിെയ�ാണ്;  ഏെതാെ� പ�ായ�ക�  ആണ് ��തായി �പീകരി��തിന്

ആേലാചി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�ളള പ�തിക�

3448. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� തേ�ശ സ�യംഭരണവ��്

നട�ിലാ�� 2017-18, 2018-19 വ�ഷെ� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� പ�തി

3449. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�ി�െ���ി എ�.എസ്.ജി.ഡി.

(എഫ്.എം) വ��ി� നി�ം 1629/17 ന�� ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി� െത�േ��

�ടിെവളള പ�തി�െട എ�ിേമ�ി� െചറിയ മാ�ംവ��ി ���ിയ ഭരണാ�മതി�േവ�ി ന�ിയ

അേപ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ���ിയ എ�ിേമ�് ൈ�സ് േസാ�് െവയറി�  ന�ണെമ�് പ�ായ�്

െസ��റിേയാട് ആവശ�െ��ി�ളളത് ലഭ�മായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െ�ാേ�ാസ�  പരിഗണി�് ���ിയ ഭരണാ�മതി േവഗ�ി�  ലഭ�മാ��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� ൈലഫ് മിഷ� �ാ�് സ��യ��

3450. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

സ��ാരിെ� ൈലഫ് മിഷ� ��ാം ഘ� പ�തി �കാരം �ാ�് സ��യ�� നി��ി��തിന്

പ�നംതി� ജി�യി� �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



േകാല�രിയിെല െവയി�ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണം

3451. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാല�രിയി� �േത�ക വികസന നിധിയി� നി�ം അ�വദി� ഫ�് വിനിേയാഗി�് െവയി�ിംഗ്

െഷഡ് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�തിന് കാരണം എ�ാെണ�ം ഉ�രവാദികളായ

ഉേദ�ാഗ��െട േപ�വിവര�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പഴയ െഷഡ് െപാളി�നീ�ിയ േശഷം െട�ഡ� നടപടിക�ം നി��ാണ�ം ���ീകരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി കാലാവധി�ളളി� ���ി ���ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാ�പാടം ദ�ീ�സംര�ണ ���ി

3452. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�� വ�ാ�പാടം ദ�ീ�സംര�ണ ���ി�ം ബ�േറാഡ്

നി��ാണ�ം ���ീകരി��തിെല കാലതാമസം എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കരാ� �കാരം ��ത ���ി�െട കാലാവധി എ�വെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണം നട��തിൽ ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ബ�സ് ��ക�െട �വ��നം

3453. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� അംഗീകാരം ഇ�ാ�വ ഉ�െ�െട എ� ബ�സ് ��ക�

�വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�സ് ��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�തിയ �ാമപ�ായ�ക�െട �പീകരണം

3454. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ �ാമ പ�ായ�ക� �പീകരി��ത് സംബ�ി� വിഷയം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഏെത�ി�ം പ�ായ�ക�  വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�്

�പീകരണം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇതി�  സ�ീകരി�ി�� �ടർ നടപടി

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ പ�ായ�് �പീകരണ നടപടിക�  എ�േ��് ���ീകരി�വാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാമ വികസന വ��ിെല ല�റ� ത�ിക

3455. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ വികസന വ��ിെല വികസന പരിശീലന േക��ളിെല ല�റ�  ത�ിക സംബ�ി�

െ�ഷ��  �ളിെല അപാകത പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം െ�ാേ�ാസ�ക�  സ��ാരി�

ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ല�റ�  േ�ഡ്  I,  II  എ�ീ ത�ികക�െട എ��ി േകഡ�  ത�ികക�  ഏെത�ാമാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ല�റ� േ�ഡ് - II സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസി�ം േ�ഡ്- I േ��് സ��ീസി�ം ഉ�െ���ിയ

നിലവി�� െ�ഷ�� �ളി�� അപാകത പരിഹരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ാമ വികസന വ��ി� ല�റ� ത�ികക�

3456. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ വികസന വ��ി� നിലവി� ഏെത�ാം ല�റ� ത�ികക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  ��ി�തിേ��ം ശ�ള െ�യി�  നി�യി�തിേ��ം ഉ�രവിെ�

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ല�റ� ത�ികക� ഏത് തീയതി �തലാണ് �ാമ വികസന വ��ിന് അ�വദി�ി�ളളത്;  ഇത്

സംബ�ി�ളള ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ല�ം വീട് ഇര� വീ�ക� ഒ� വീടാ�� പ�തി

3457. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�� മ�ല�ിെല ��� �ാമപ�ായ�ി� ഇനി എ� ല�ം വീട് ഇര� വീ�ക� ഒ�

വീടാ�ാ� ബാ�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഇര� വീ�ക�  ഒ� വീടാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ; ഇെ��ി� ആയതിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?



ചീഫ് ടൗ� �ാന�, ചീഫ് ടൗ� �ാന� (�ാനിംഗ്) ചീഫ് ടൗ� �ാന� (വിജില�സ്) ഓഫീ�ക�

3458. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചീഫ് ടൗ�  �ാന�, ചീഫ് ടൗ�  �ാന�(�ാനിംഗ്)ചീഫ് ടൗ�  �ാന�(വിജില�സ്)

എ�ി�െന�� �� ഓഫീ�ക� നിലവി� �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019  വ�ഷ�ി�  ഈ ��് ഓഫീ�കളി�ം െെകകാര�ം െച� ഫയ�ക�െട എ�ം എ�;

ഓഫീസ് തിരി�ം ജി� തിരി�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ചീഫ് ടൗ� �ാന� സി.�ി.പി. (വിജില�സ്) വ��ിെ� കീഴി� എ� ജീവന�ാ� േജാലി

േനാ���്; ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ചീഫ് ടൗ� �ാന� (വിജില�സ്)  ഓഫീസി� 2019 -� ലഭി� പരാതിക� എ�;  ഫയ�ക�

എ�; അതി� എ�െയ�ം പരിേശാധി�; എ� ഫയലി� ശരിയായ നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ീ

വിവര�� ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ചീഫ് ടൗ�  �ാന�  (വിജില�സ്)  ശരിയായ രീതിയി�  പരാതിക�  പരിേശാധി�ാതിരി�ക�ം

െത�ായ നടപടിക� സ�ീകരി�ക�ം െച��തായി വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; പരാതിക�

പരിേശാധി�� രീതി സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ചീഫ് ടൗ� �ാന� (�ാനിംഗ്) വിഭാഗ�ിെ� േജാലി സ��ാ� തല�ി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

നിലവി� 2019 � ���ിയാ�ിയ മാ�� �ാ�ക� എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

അനധി�തമായി നിർ�ി� െക�ിട��െട െപാളി�മാ��

3459. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരട് �ാ�കൾ നിർ�ി�േപാെല അനധി�തമായി നിർ�ി� മ� െക�ിട�ൾ െപാളി�ാൻ സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ അനധി�തമായി നിർ�ി� െക�ിട��െട പ�ായ�തല�ി�� ലി�്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ  ;  ഉെ��ിൽ അവ ഏെതാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ��ത െക�ിട��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരിെ��് െവളിെ���ാേമാ?

െക�ിടനി��ാണ ച��ളിെല വ�വ�

3460. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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



മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബ�നില മ�ിര��, ഓഡിേ�ാറിയ��, ക�െവ�ഷ� െസ��ക� എ�ിവ�്

അ�ിമാ�മതി ന���തിന് ��ായി ��റ� എ�ിനീയ� െക�ിട�ിെ� ഉറ�് പരിേശാധി�്

സാ��െ���ണെമ� നിബ�ന വ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ���ിയാ�ിയ െക�ിട���് ഒക�പ�സി സ��ിഫി��് ന�കണെമ�ി� ഇ�കാരം

��റ� എ�ിനീയ� സാ��െ���ണെമ� വ�വ� നിലവിെല െക�ിടനി��ാണ ച��ി�

ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന���് െക�ിടനി��ാണ ച��ളിൽ അവേബാധം വള��ാ�  ച���  മന�ിലാ��

വിധ�ി�  േവ�� ല�വാ�ി പ�ിഷ് െച��തിനായി എെ��ി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െെവ�ിനിേല�ളള േറാഡ്, പാലം എ�ിവയിെല ഗതാഗതതട�ം

3461. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ  (േഗാ�ീ ദ�ീ�വികസന അേതാറി�ി)  �െട അധീനതയി�ളള െെവ�ിനിേല�ളള േറാഡ്,

പാലം എ�ിവയിെല ടാറിങ് തക��് പതിവായി ഗതാഗതം തട�െ��� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡ്,  പാലം എ�ിവ എ�േ��് ���മാ�ം ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാേദശിക വികസന അേതാറി�ിക�

3462. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� �ാേദശിക വികസന അേതാറി�ിക�  ഉ�്;  അവ

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം എ� വീതം ജീവന�ാ� ഉ�്; ത�ിക തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി�� �ിരം,  താ�കാലിക,  കരാ�  ജീവന�ാ�െട കണ�ക�

ലഭ�മാ�േമാ?

ൈഫ� ആ��സ് േകാേള�ക�െട വികസനം

3463. �ീ.വി. േജായി

,, ആ�. രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�



�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ� ൈഫ� ആ��സ് േകാേള�കളി� ബി�ദ- ബി�ദാന�ര േകാ�ക�ം,

സീ�ക�ം വളെര �റവായതിനാ�  കലാഭി�ചി�� ആയിര�ണ�ിന് വിദ�ാ��ിക��്

അവസര��  ലഭി�ാെത വ�� സാഹചര�ം കണ�ിെല��് ��ത േകാേള�ക�െട

വികസന�ി�ം,  കാലിക �സ�മായ േകാ�ക�  ആരംഭി��തി�ം ��ത�  േപ��് പഠന

സൗകര�െമാ���തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തി�വന��ര�് വിശാലമായ േകാേളജ് കാ��െ��ി�ം അവ േവ�വിധം

പരിപാലി�ാ�തിനാ� പരിസര മലിനീകരണ�ം പക��വ�ാധിക�ം ഉ�ാ��തായ വാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� അടിയ�രനി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) മാേവലി�ര രാജാരവിവ�� ൈഫ�  ആ��സ് േകാേളജി�  വിദ�ാ��ിക�െട

താമസസൗകര���െട�ം മ� പ�ാ�ല സൗകര���െട�ം പരിമിതിക� പരിഹരി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��രിെല സാധ�തക���സരി�് സമ�മായ േകാേളജ് വികസന പ�തി�ം �തിയ േകാ�ക�

ആരംഭി��തി�ം നടപടി��ാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരട്

3464. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) േക�സ��ാ� ��തായി �ഖ�ാപി�ി�� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ� കരടി� എ�ാ ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��ം സ�വകലാശാലകേളാ ഡി�ി ന�കാ� സ�ാത���� സ�യംഭരണ

േകാേള�കേളാ ആയിരി�ണെമ� വ�വ��ം അഫിലിേയ�് െച�� സ�വകലാശാലക�

ഇ�ാതാ���ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� എ�ര�ി�  ബാധി�ാനിട�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ി�ം പാഠ��മം നി�യി�ാെമ��ം പരീ� നട�ി ഡി�ി

ന�കാെമ��ം സ�ഹ�ിെ� െപാ�താ�ര��ി�പരി വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

വാണിജ�വ��ര�ിനിടയാ�ാ�� സാധ�ത പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ാപന�ി�ം ��െമ� േതാ�� ഫീസ് നി�യി�ാെമ�ം പ�തി േപ��് 50%

�ത�  100%  വെര േ�ാള�ഷി�് ന�കിയാ�  മതിെയ��� വ�വ� വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

വേരണ�വ��രണ�ിനിടയാ�ാ�� സാധ�ത എ�േ�ാള�െ��് പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് െപാ� നിേ�പ�ിന് �ാധാന�ം ക�പി�ി�ി�ാ�ത് വിദ�ാഭ�ാസം

െചലേവറിയതാ�ി സാ��ികമായി താെഴ ത�ി��വെര പാ�ശ�വ��രി�ാ�� സാധ�ത



എ��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; കരട് നയം പരിേശാധനാവിേധയമാ�ി േക� സ��ാരിേനാട്

സം�ാന�ിെ� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് മാേനെ��് േകാേള�കളിെല ആ�ിത നിയമനം

3465. �ീ.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� എ�ഡഡ് മാേനെ��് േകാേള�കളി�  ആ�ിത നിയമനം �കാരം േജാലി

ന���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� എ� േക�ക� ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി�െ�� വിവരം ലഭ�മാേണാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെതാെ� എ�ഡഡ് മാേനെ��് േകാേള�കളി�  ആ�ിത നിയമനം

ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;  ആയതി�െട എ�േപർ നിയമനം േനടി എ� വിവരം

ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ?

േകാേള�കളിെല ഫീസ് വ��നവ്

3466. �ീ.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) സ��ാ�, എ�ഡഡ്,  സ��ാ�  നിയ�ിത സ�ാ�യ േമഖലകളി�  �വ��ി�� ആ��സ്

ആ�് സയ�സ്,  എ�ിനീയറിംഗ്,  െമഡി��, െഡ��, ന�ിംഗ് േകാേളജ് എ�ിവിട�ളിെല

ട�ഷ�  ഫീസി�ം േഹാ��  ഫീസി�ം വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ശതമാനം

വ��നവാണ് ഇ�ാര��ി� വ��ിയത്;

(ബി) ഈ വ��നവി�െട �തിവ�ഷം സ��ാരിന് എ�് വ�മാനം അധികമായി ലഭി�ം;

വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാ� േകാേള�കളി� ഡി�ി, പി.ജി സീ�് വ��നവ്

3467. �ീ.സജി െചറിയാ� : 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�ി�  ആ��സ്,സയ�സ്,െകാേമ�് േകാേള�ക��് �ാധാന�ം ഏ��

സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ� േകാേള�ക�െട�ം സ�കാര� േകാേള�ക�െട�ം എ��ി�ളള പരിമിതി വിദ�ാ��ികെള

�ഷണം െച�� സാഹചര�ം പരിഗണി�് സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ഡി�ി,  പി.ജി സീ�്

വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?



േകാേള�കളിെല പരീ�ാ േപ�� േറാഡി� കിട� സംഭവ�ി� നടപടി

3468. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കളിെല പരീ�ാ േപ��  െസ��കളിെല�ാെത വഴിയി�  ഉേപ�ി�

നിലയി� കെ���ത് പതിവായിരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) എം.ജി സ��കലാശാല�െട പരീ�ാ േപ��ം കാലി��് സ��കലാശാല�െട പരീ� േപ��ം

േറാഡി� ഉേപ�ി� നിലയി� കെ��ിയത് സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) എം.ജി സ��കലാശാലയിെല പരീ�ാ േപ��  േറാഡി�  കിട� സംഭവ�ി�  സ��ാ�

പരിേശാധി�് നടപടി എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം സംഭവ�� ആവ��ി�ാതിരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ണനിലവാരം

3469. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.�േരഷ് ���് : 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 േമഖലെയ േദശീയ  -  അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�്

എ�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ണനിലവാരം വിലയി���തിനായി േ��് െലവ� ക�ാളി�ി

അഷ�റ�സ് െസ�ിെ� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം വിലയി���തിനായി അതാ�

േകാേള�കളി�  ഇേ�ണ�  ക�ാളി�ി അഷ�റ�സ് െസ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

െസ�ിെ� ഘടന�ം �വ��ന��ം ഏെത�ാം രീതിയിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അടി�ാനരഹിതമായ അേരാപണ��  മറികട�െകാ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ

സംര�ി��തിന് കാലാ��ത�ം ദീ�ഘവീ�ണേ�ാ��ടിയ�മായ പ�തിക��് �പം

ന��േമാ?

�ണിേവ�ി�ികളി� �േവശന നടപടികൾ�് േശഷ�� ഒഴി�ക�

3470. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികളി�  ഇൗ വ�ഷെ� �േവശന നടപടികൾ ���ീകരി�തി�

േശഷം ആ��സ് ആ�് സയ�സ് �ട�ിയ വിഷയ�ളി� ഡി�ി�ം പി. ജി. �ം ആയി എ�

സീ�ക� ഒഴി� കിട���്; ഓേരാ വിഷയ�ിെ��ം ഒഴി�ക� �ണിേവ�ി�ി തിരി�് �േത�കം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം സീ�ക�  സ�ഹ�ി�  വളെര അവശത അ�ഭവി���ം പഠന�ി�  മിക�

കാണി���മായ ��ിക��് അ�ിഷ�  ന�കി �േയാജനകരമാ�ി മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�സ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പ�തി നട�ി�ിെല �തിസ�ി

3471. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക� സർ�ാർ അ�വദി� �ക സം�ാന സർ�ാർ വക മാ�ിയേതാെട �സ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

പ�തി നട�ി�് �തിസ�ിയിലാെണ� ആേ�പം സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020  മാ��ിനകം ���ിയാേ�� പ�തി�െട ആദ� ഗ�വിെ� അ�പത് ശതമാനം �ക

േക�സ��ാ�  െെകമാറിയി�ം അതിെ� ��ിെലാ�് �കയാണ് േകാേള�ക��ം

സ��കലാശാലക��ം ഇതിനകം ന�കിയെത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) പ�തി നട�ി�് വിഷയ�ി�  അടിയ�ര ഇടെപട�  ആവശ�െ��് നാഷണ�  �സ മിഷ�

ഡയറ��  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് �ി�സി��  െസ��റി�് ക�് ന��ക��ാേയാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ആ��സ് സയ�സ് േകാേള�ക�െട വികസനം

3472. �ീ.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) കി�ബിയി� ഉ�െ���ി സം�ാനെ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�ക�െട അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ിന് േവ�ി അ�വദി� �ക, േകാേളജ് തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കി�ബി ഫ�് അ�വദി� േകാേള�കളി�  നി��ാണ �വ��ന��  മ�ഗതിയിലാണ്

�േ�ാ�േപാ��െത� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; സമയബ�ിതമായി ��ത

���ി ���ീകരി�ാ� സ��ാ� െച�ാ� ഉേ�ശി�� കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കി�ബി നി��ാണ �വ��ന��െട ഏേകാപന�ിന് േവ�ി വ��് െച�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വ�ാടി ഐ.എ�്.ആർ.ഡി. േകാേളജ് �വ��നം



3473. �ീ.േ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) തി�വ�ാടി ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.  േകാേളജിനായി നി��ി� �തിയ െക�ിടം വ��ിന്

ൈകമാറിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത െക�ിടം ൈകമാറാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകാേളജ് �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന് വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാേളജ് �തിയ െക�ിട�ിേല�് മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിരി�ാല ഗവ.ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� നി��ാണ�േരാഗതി

3474. �ീ.െ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) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല പ�ിരി�ാല ഗവ.ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ�

െക�ിടനി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം ആയതിെ� പണി �ട��തിന് കാലതാമസം

േനരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിെ� നി��ാണ�വ��ന��െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത േകാേളജിെ� നി��ാണ�വ��നം എ�ാരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; നിലവി� ഈ

പ�തി�െട എസ്.പി.വി. ഏതാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

അ��ാപക�െട അ�ാദമിക മികവ് വ��ി�ി��തിന് പ�തിക�

3475. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട വള����സരി�് അ��ാപക�െട അ�ാദമിക

മികവ് വ��ി�ി��തിനായി ഇൗ സ��ാ�  എെ��ാം പ�തിക��ാണ് �പം

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േകാേള�കളിെല അ��ാപന നിലവാരം ഉയ���തിനായി നട�ിവ��

എഫ്.എ�.എ.െഎ.ആ�.  (േഫാ�റിംഗ് ലിംേകജ് ഇ�  അ�ാദമിക് ഇെനാേവഷ�  ആ�്

റിസ��്)െ� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;  ഇതിനായി സ��ാ�  സാ��ിക സഹായം

ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േകാേള�കളിെലേ�ാെല എ�ഡഡ്-അ�എ�ഡഡ് േകാേള�കളിേല�ം അ�ാദമിക

നിലവാരം ഉയ���തി�� പരിശീലന പ�തിക�  നട�ാ�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�



വിശദാശം�� അറിയി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം,ഗേവഷണം എ�ിവ ല��മി�് സ��കലാശാല

�പീകരി��തി�� നടപടിക�

3476. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഭി�േശഷി�ാ�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം,  ഗേവഷണം എ�ിവ ല��മി�് ഒ�

സ��കലാശാല �പീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി��ട�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��കലാശാല�െട ആ�ാനം എവിെടെയ�ം സ��കലാശാല

�ട��തിനാവശ�മായ ഫ�് എ�െനയാണ് കെ���െത�ം

നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളിക� േനരി�� ഭി�േശഷി�ാ��ായി മാ�ം ഏെതാെ� �േത�ക

േകാ�കളാണ് സിലബസി� ഉ�െ���ാ� നി�യി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ?

േകാേളജ് അധ�ാപക�െട പ��ിയ ശ�ളം

3477. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാന�് േകാേളജ് അധ�ാപക�െട ���ിയ ശ�ളം ലഭ�മാ��തിനായി ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �.ജി.സി.  നി�േ�ശ �കാരം ഏത് തീയതി �തലാണ് ��ത ശ�ളം ന�േക�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ശ�ളം ന��� കാര��ി� നിലവി�� തട��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

ശ�ളം നൽ��തിന് ധനവ��് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) നടപടി�മ�� ���ീകരി�് �തിയ ശ�ള�ം �ടി�ിക�ം എ�േ��് നൽകാ� കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല അ��ാപക, അന��ാപക നിയമനം

3478. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  അ��ാപക,  അന��ാപക നിയമനം നട��ത്

എ�െനയാണ്;  ഇതിന് �േത�ക മാനദ��േ�ാ;  ഇതിനായി േയാഗ�താ പരീ�,  ഇ��വ�

�ട�ിയവ നട�ാ�േ�ാ; ഉെ��ി� ആരാണ് നട��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  നിയമന�ളി�  സംവരണ തത�ം പാലി�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല നിയമന�ളിെല സംവരണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം േകാടതി

േക�കേളാ വിധികേളാ നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ട ഗവ.ആ��സ് &സയ�സ് േകാേളജിെല ല�റ� ത�ിക

3479. �ീ.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 & സയ�സ് േകാേളജ് ഹി�റി വിഭാഗ�ി� ല�റ� ത�ിക ��ി��ത്

സംബ�ി�് നിലവി� നടപടികൾ സ�ീകരി�് വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ത�ിക ��ി��തിനായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് എ��ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മല�റം ഗവ. വനിത േകാേളജ് െക�ിടനി��ാണം

3480. �ീ.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 ഗവ. വനിത േകാേളജ് െക�ിടനി��ാണ�ിനായി കി�ബിയി� ഉ�െ���ി അ�വദി�

പ�് േകാടി �പ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പാണ�ാട് ഇ�െക� എഡ�സി�ിയി� േകാേളജിനായി അ�് ഏ�� �മി സ��ാ� അ�വദി�

സാഹചര��ി� കി�ബി ഫ�് വിനിേയാഗി��തി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ നടപടിക�  എ��ംേവഗം ���ിയാ�ി വാടക െക�ിട�ി�നി�ം �ിരം

സംവിധാന�ിേല�് േകാേളജ് മാ�വാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ഗവ: വിേ�ാറിയ േകാേളജിൽ �തിയ േകാ�ക�

3481. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

പാല�ാട് ഗവ: വിേ�ാറിയ േകാേളജിൽ എം.എസ്.സി. ൈമേ�ാബേയാളജി, എം.എ. സം�തം,

എം.എ. തമിഴ്, എം.എ. ഹി�ി എ�ീ േകാ�ക� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഇത്

സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടി�മ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാേള�ക��്��തായി അ�വദി� േകാ�ക�

3482. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകാേള�ക��ായി എ� േകാ�ക�

��തായി അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) അ�വദി� േകാ�ക�െട പ�ിക,  േകാേളജിെ� േപര്,  അ�വദി� േകാ�് എ�ീ �മ�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െകായിലാ�ി എസ്.എ.ആർ.ബി.ടി.എം.  ഗവ�െമ�് േകാേളജിന് �തിയ േകാ�്

അ�വദി�ണെമ� അേപ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  േകാ�് അ�വദി�� കാര��ി�

എ��വ�� നടപടി�മ�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി ഗവ�െമ�് േകാേളജി� �തിയ േകാ�ക�

3483. �ീ.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 ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  �തിയ േകാ�ക�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��്

ഏെത�ി�ം ഫയ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശം ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആ ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി െവളിെ���ാേമാ?

െപരി��മ� പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജി� എം.എ. ഇ�ാമിക് ഹി�റി േകാ�്

3484. �ീ.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�യിെല െപരി��മ� പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജി� എം.എ.(ഇ�ാമിക് ഹി�റി) േകാ�്

അ�വദി���മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം ശിപാ�ശക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാമിക് ഹി�റി ബി�ദം േനടിയ വിദ�ാ��ിക��് ബി�ദാന�ര ബി�ദ�ിന് സ��ാ�

േമഖലയി�  ആവശ��ിന് േകാേള�ക�  ഇൗ �േദശ�ി�ാ�ത് �യാസ��  ഉ�ാ��ത്

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) പി.ടി.എം. ഗവ. േകാേളജി� ഇ�ാമിക് ഹി�റി ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�് അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� അ�ട�ം ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

3485. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ക�ി��് േക�ി�േശഷം േകാേളജി� അ�ട�ം ഉറ�ാ��തിന്

എ�� തീ�മാന�� പാലി�െ���ി� എ� പരാതി സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) െപാ�പരിപാടിക� സംഘടി�ി��തി���് �ി�സി�ലിെ� അ�മതി വാ�ണെമ� നി�േ�ശം

പാലി�ാെത േകാേളജി�  ചട�ക�  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  എ�ി�  ഇത്

സംബ�ി�് എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള നിയ�ി��

3486. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള നിയ�ി��തിനായി െകാ�വ�

നിയമ�ിെല ഏെത�ാം വ�വ�കളാണ് െെഹേ�ാടതി റ�ാ�ിയത്;ഇതിെനതിെര സ��ാ�

��ീംേകാടതിയി� അ�ീ� ന�കിയി�േ�ാ;െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത അ�ീ�  പി�വലി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

തി�രിെല നി�� മലയാളം സ��കലാശാല�് േവ�ി �മി ഏെ���� നടപടി

3487. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) തി��  െവ�ം വിേ�ജി�  മലയാളം സ��കലാശാല�് േവ�ി �മി ഏെ���� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാണ്; എ� ഏ�� �മിയാണ് ഇ�ാര��ിനായി ഏെ����ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േദശ�ിെ� പരി�ിതി ആഘാത പഠന�ിനായി വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ണെമ�്

േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണ� ഉ�രവായി�േ�ാ; എ�ി� ��ത സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

ആെരാെ�യാണ് സമിതി അംഗ��; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �മി ഏെ����തി�  വ�  അഴിമതി നട�ി��് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട എ�ം

3488. �ീ.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) സം�ാന�് നിലവി� എ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളാണ് �വ��ി��ത്;  സ��ാ�,

എ�ഡഡ്,  സ�ാ�യം,  വിവിധ �ണിേവ�ി�ിക�െട നിയ�ണ�ി��ത് എ�ീ േമഖല തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യ എ�ിനീയറംഗ് േകാേള�കളിൽ ഓേരാ�ി�ം 2015-16 �ത� 2018-19 വെര��

കാലഘ��ിെല വിജയശതമാനം സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ�ാ�യ േമഖലയി�  �വ��ി�ി�� ഏെത�ി�ം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  2016  ന്

േശഷം അട���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



മാേവലി�രയി� �. ഐ. ടി. ആരംഭി��തിന് നടപടി

3489. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  േകരളാ �ണിേവ�ി�ി�െട �.  ഐ.  ടി.  അ�വദി�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാേവലി�ര തഴ�ര ഇറവ�ര ഗവ. വി. എ�്. എസ്. എസ്-� �. ഐ. ടി. ആരംഭി��തിന്

�ല�ം െക�ിട�ം അ�വദി�െകാ�ളള ജനറ�  എഡ�േ�ഷ�  (എം)  വ��ിെ� ഉ�രവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �. ഐ. ടി. ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠനരീതി

3490. �ീ.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) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പഠനരീതി ആ�നികവ�കരി��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി പഠനരീതി/പഠന മാധ�മം എ�ിവയി�  ആ�നിക വിവരസാേ�തിക വിദ��െട

േസവനം ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല നട�� അ�ാദമിക് ആഡി�്

3491. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

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

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

(എ) സം�ാനെ� സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� േകാേള�കളിെല പഠന�ിെ��ം

സാേ�തിക സംവിധാന�ിെ��ം �ണനിലവാരം വിലയി���തി�ം ഉയ���തി�ം

അ�ാദമിക് ആഡി�് നട��തിന് സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം വിഷയ�ളിലാണ് ആഡി�് നട�കെയ�ം ആഡി�് നട�ാ�

നി�യി�െ��ി��വ�െട േയാഗ�ത/മാനദ�ം എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ാദമിക് ആഡി�ിെല േകാേള�ക�െട നിലവാര�ം റാ�ിം�ം ഭാവിയി�  േകാേള�ക�െട

അഫിലിേയഷ�� മാനദ�മായി പരിഗണി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ��ത ആഡി�ിെ� ഇ�വെര�� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇതി�  േകാേളജ്

മാേനെ��ക�െട സ��� സഹകരണം ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?



സാേ�തികശാ� സ�വകലാശാല അദാല�ി�െട വിദ�ാ��ി�് ഉയ�� മാ��്

3492. െ�ാ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) സാേ�തികശാ� സ�വകലാശാല അദാല�ി�െട വിദ�ാ��ി�് ഉയ�� മാ��് ന�കിയതായ

പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയം �േത�ക േകസായി അദാല�ി�  പരിഗണി�ാെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയത്

ആരാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ശാ�സാേ�തിക സ��കലാശാല�് ആ�ാനം

3493. �ീ.െ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) േഡാ.എ.പി.െജ.അ��കലാം ശാ�സാേ�തിക സ��കലാശാല�് ആ�ാനം

നി��ി��തിനാ�ളള �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എവിെടയാണ് �ലം ഏെ���ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ�ിെ� ഡി.പി.ആ�. ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇതിെ� പണി എ�് �ത�

ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��� േതജസ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി� ലാ�റ� എ��ി

3494. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ���  േതജസ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  േപാളിെട�ിക് പാ�ായവ��് ഒഴി�വ��

സീ�കളി�  ലാ�റ�  എ��ി പരീ� എ�താെത ര�ാം വ�ഷ�ിേല�് അഡ് മിഷ�

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

(ബി) ഈ വിദ�ാ��ിക�െട �ട�പഠനം തട�െകാ�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) കഴി� നാ�മാസമായി ��ത േകാേളജി� അഡ് മിഷ� േനടി പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് ഈ

നി�േ�ശം �ലം പരീ��് രജി�� െച�വാ� സാധി�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് ഇടെപട�കളാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാല ഓഡി�ിംഗ്

3495. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം വിലയി��വാ�  സാേ�തിക

സ��കലാശാല ഓഡി�ിംഗ് നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ഘടക�� അടി�ാനമാ�ിയാണ് ��ത ഓഡി�ിംഗ് നട��െത�ം ഇതിനായി

എ� അ��ാപകെരയാണ് നിേയാഗി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�ര ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജിെ� �തിയ േ�ാ�്

3496. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) െകാ�ാര�ര ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിനായി നി��ി� �തിയ േ�ാ�്

ഉപേയാഗി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േ�ാ�ിെ� �വ��ന�ിന് ഇനി�ം എെ��ി�ം ���ിക� ���ീകരിേ���േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതി�േവ�ി എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െ�ാഫഷണ� േകാ�കളി� �േളാ�ിംഗ് സംവരണം നിർ�ലാ�ാൻ നടപടി

3497. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� െമഡി��  എ�ിനീയറിംഗ് ഉ�െ�െട�� െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളി�

നിലവി�� �േളാ�ിംഗ് സംവരണ രീതി നി��ി സംവരണം േകാേളജ്

അടി�ാന�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �േളാ�ിംഗ് രീതിയി�� സംവരണം സ��ാ�  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കെള �തി�ലമായി

ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�� �േളാ�ിംഗ് സംവരണം സംബ�ി�് പ�ികജാതി വ��ി�  നി�ം എെ��ി�ം

നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അത് എ�ാെണ�ം ഇത് സംബ�ി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

വ��് എ�് തീ�മാനം എ��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം

3498. �ീ.െ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) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �േവശന നടപടികെള�റി�് പഠി�ാ�ം

േകാേള�കളിെല നിലവാരെ��റി�് മന�ിലാ�ാ�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ്/സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകേള�കളി�  ആെക�ളള

സീ�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ; ആയതി� 2019 അധ�യന വ�ഷം എ� സീ�ി�



വിദ�ാ��ിക� �േവശനം േനടിയി�െ��ം നിലവി� എ� സീ�ക� ഒഴി� കിട��െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സീ�ക� ഒഴി� കിട�ാ�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �വ��ി�� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� മി�തി�ം ആവശ�മായ

നിലവാരം ഇെ��ത് ��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  ഇവ പരിഹരി�വാ�ം �ാെ���വാ�

േയാഗ�രായ അ��ാപക�  ഉെ��് ഉറ� വ��വാ�മായി സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��ാ�  /  എ�ഡഡ്  /  സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  നി�് േകാ�്

�ർ�ിയാ��വ�െട വിജയ ശതമാനം താരതമ�ം െച�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

എ�ിനിയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�്കാലഹരണെ�� സിലബസ് മാ��തിന് നടപടി

3499. �ീ.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) സം�ാനെ� എ�ിനിയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് നിലവി�ളള സിലബസ് കാലാ��തമായ

മാ���  ഉ�െ�ാളളാ��ം,  കാലഹരണെ���മാെണ� കാര�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കാലഹരണെ�� സിലബസ് മാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി വിേദശരാജ��ളിെല വിദ�ാഭ�ാസരംഗ��െ�െട�ളള േമഖലയി�  അറി�ളളവ�ം

ൈവദ�ധ�ം ഉളളവ�മായ വ��ിക�  അട�� സമിതിെയ നിേയാഗി�േമാ;വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

3500. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, സി.മ��ി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാര�ി�  ഇടിവ് വ�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം വ��ി�ി�വാ�  ല��മി�് �ട�ിയ

സ��കലാശാല�െട ആദ� ബാ�് ബി.െടക് ഫലം സ��ാ�  പരിേശാധന�്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) ഒ� ��ിേയ�ം വിജയി�ി�ാ� േകാേള�ക�ം പ�ശതമാനം വിജയം േനടാ� ധാരാളം

േകാേള�ക�ം ഉെ��കാര�ം �േത�കം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��് ശരിയായ മാ��നി�േ�ശം

3501. �ീ.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) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക��് ബിസിന�് സംരംഭ�െള

സംബ�ി�ം �ാ��് അപ് സംരംഭ�െള സംബ�ി��ളള പരിചയ�റവ് വിദ�ാ��ിക��്

ശരിയായ മാ��നി�േ�ശ�ം ദിശാേബാധ�ം ന���തിന് �യാസ��  ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

�തിയ േപാളിെട�ി�് േകാേള�ക�

3502. �ീ.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) സം�ാന�് �തിയ േപാളിെട�ി�് േകാേള�ക�  ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�് ഏ��  �ലം/�മി സൗജന�മായി സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയാ�  നില��

നിേയാജകമ�ല�ി�  ഒ� സ��ാ�  േപാളിെട�ി�് േകാേളജിന് അ�മതി ന��േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നില�� താ��ി� സ��ാ� േമഖലയി� േപാളിെട�ി�് േകാേളേജാ,എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളേജാ

ഇ�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ� േപാളിെട�ി�് േകാേളജ് ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�മാെണ�ി� സഹകരണ

േമഖലയി� േപാളിെട�ി�് േകാേളജിന് അ�മതി ന��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപ����� ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക്

T 3503.�ീ.െ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) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� 2019-20 െല ബജ�ി� േടാ�� ഫ�് അ�വദി�

െപ�����  ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് നി��ാണ�ിന് ഡി.പി.ആ�. �കാരം ഭരണാ�മതി

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ് ��ത േപാളിെട�ി�ിെ� നി��ാണ �വ ൃ�ി�്



ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കി ���ി ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� േപാളിെടക്നിക് െക�ിട നി��ാണം

T 3504.�ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ി� ഉ�െ�� െപരി��മ� േപാളിെടക്നി�ിെ� െക�ിട നി��ാണം

���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ാണം ���ിയായ ���ിക�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�് നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േപാളിെട�ി�കളി� പഠി�� ഹാജ� �റവായ വിദ�ാ��ിക��് അവസരം ന���തിന് നടപടി

3505. �ീ.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) സം�ാനെ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളി� പഠി�� വിദ�ാ��ികളി� ഹാജ� �റവായവ��്

അതിന് മാ�് ന�കി ��് തവണ അവസരം ന���തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ� ശതമാനം വെര ഹാജ�ളള വിദ�ാ��ിക��ാണ് ഇ�കാരം അവസരം ന���ത്;

വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം സയ�സ് സി�ി �ാനേ�ാറിയ�ിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

3506. �ീ.േ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 സം�ാന ശാ� സാേ�തിക മ�സിയ�ിെ� കീഴി�� േകാ�യം സയ�സ് സി�ിയിെല

�ാനേ�ാറിയം പണി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�യിസ് തിേയ�� നി��ാണ�ിെ� ഭാഗമായി ൈമേ�ാ േകാ��ീ�ിംഗ് പണി�െട നി��ാണം

നി��ിവ�ിരി�കയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ിെല �ായിം�ക�ം െ�സിഫിേ�ഷ�ക�ം �കാരം പണി നട�വാ�

കഴി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  സിവി�  േകാ��ാ��െട പരി�ാന�റവ് പണി

���ിയാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��ി��േ�ാ;

(ഡി) േ�ാജ�് മാേനെ��റ് ക�സ���സി�െട �വ��ന��  ഏ�രീതിയി�  നട��െവ�്



അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െസ���  ഗവ�െമ�് ക�നിയായ എ�്.എ�.എ�. �തിയ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) സയ�സ് സി�ി�െട �വ��നം എേ��് ആരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ; സയ�സ്

സി�ി�െട നി��ാണ�ി�  േക� ഗവ�െമ�ിെ��ം സം�ാന സ��ാരിെ��ം വിഹിതം

എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇതി�  േക�ഗവ�െമ�് വിഹിതം ���മാ�ം

ലഭി�കഴി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ജി) സയ�സ് സി�ിയി�  ഇേ�ാ�  നട�� മ�് നി��ാണ �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ; സയ�സ് സി�ി�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി���തിന് 10/7/2019

�  വ��മ�ി�െട േച�റി�  േയാഗം േച��തി�േശഷം എ�� തീ�മാന��  നട�ി�

വ��ിേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സാേ�തിക േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക�െട നിലവാരം

3507. �ീ.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) സാേ�തിക േമഖലയിെല വിദ�ാ��ിക�െട നിലവാരം ഉയ���തി�ം േകരള�ി� ��തായി

വ�വസായ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി�� ക�നിക��് ഇവ�െട വിഭവേശഷി ഉപേയാഗി��തി�ം

അതി�െട െതാഴിലവസര��  ഉ�ാ��തി�ം സഹായകമായ തര�ി�  ഒ� പ�തി

നട�ിലാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിേല�ായി െതാഴി�  വ��ിെ��ം മ�ം സഹായേ�ാെട വി�ല�ം സമ��മായ പ�തി

നട�ിലാ�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െ�ഷ�� �� േഭദഗതി

3508. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെല െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� െട�ി�� ൈഹ�ളിെ� �ലം വി�ന�കാ� നടപടി

3509. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െഷാ��� വി.എ�്.എസ്.ഇ. �് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിേല�ായി െഷാ��� െട�ി��

ൈഹ�ളിെ� �ലം വി�ന��വാ�  വ��മ�ി�െട സാ�ിധ��ി�  എ�� തീ�മാനം

നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ�� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഫയ� ന��ം ��ത ഫയലിെ�

നാ�വഴി നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയിെല റീജണ� സയ�സ് െസ��, �ാനേ�ാറിയം

3510. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടിയി�  റീജണ�  സയ�സ് െസ��, �ാനേ�ാറിയം എ�ിവ�െട നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം ഉട�  ���ിയാ��തി�ം ജന���് �റ� െകാ���തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അധികമാ��് ന��� സാഹചര�ം

3511. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) പരീ�ാഫലം �സി�ീകരി� കഴി�ാ�  ഏെതാെ� സാഹചര��ിലാണ് വിദ�ാ��ിക��്

അധികമാ��് ന�കി വിജയി�ി�വാ� സാധി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം ഇ�ിരാഗാ�ി എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജി�  ബി-െട�ിന് പഠി� അ�ജ

േമാഹന���് എ� വിദ�ാ��ിനി 2018 േമയി� നട� ബി-െടക് ആറാം െസമ�� പരീ�യി�

േ�സ് മാ��് ന�കിയി�ം പരാജയെ��ി�േ�ാ;

(സി) എം.ജി.  സ��കലാശാല  2019  െഫ�വരിയി�  സംഘടി�ി� ഫയ�  അദാല�ി�  ��ത

വിദ�ാ��ിനി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ��ത അദാല�ി� എ�് തീ�മാനമാണ്

െെകെ�ാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാലയി� ഫയ� അദാല�്

3512. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, 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) കാലവിള��� ഫയ�ക�  തീ��ാ��തിന് എം.ജി.  സ��കലാശാല ഫയ�  അദാല�്

സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇൗ വ�ഷം എ�ാണ് സംഘടി�ി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അദാല�ി� മ�ി�െട േപ�ണ� �ാഫി�ളളവ� പെ���ി�േ�ാ;

(സി) ഈ അദാല�ിെ� മിനി�്സിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;



(ഡി) ��ത അദാല�ി� അ�ജ േമാഹന���് സമ��ി� പരാതിയി� (ഫയ� ന�� 190081)

എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഫീസ് ആ��ല��ം ഫിഷ�െമ� േ�ാള�ഷി�ം

3513. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക��ണി�ി േക�ാ�യി�  �േവശനം േന�� ജനറ�  കാ�ഗറി േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��്

ന�കിവ�� ഫീസ് ആ��ല�ം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒ.  ബി.  സി.,  ഒ.  ഇ.  സി.  ക�ാ�യി�  േകാേളജി�  �േവശനം േനടിയ വിദ�ാ��ികളി�

മ��െ�ാഴിലാളി വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് ലഭ�മായി�� ഫിഷ�െമ� േ�ാള�ഷി�് നിലവി�

ലഭ�മാ��േ�ാ എ�റിയി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ?

വിേദശ സ��കലാശാലക�െട ക�ാ�സ്

3514. �ീ.െ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) മിക� വിേദശ സ��കലാശാലക�െട ക�ാ�സ് ഇ��യി� �റ��തിന് ഹയ� എഡ�േ�ഷ�

ക�ീഷ�  ബി�ി�  �േത�ക വ�വ� ഉ�െ���വാ�  േക� സ��ാ�  ആേലാചി��െവ�

വാ�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ സ��കലാശാലക�െട ക�ാ�സ് സം�ാന�് ആരംഭി��തിെന�റി�് സം�ാന

സ��ാരിെ� അഭി�ായം േക�ം ആരാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�സംബ�ി�് ന�കിയ

അഭി�ായം എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേദശ സ��കലാശാലക�  വ�ാ�  ��ികളി�  നി�ം ഉയ�� ഫീസ് ഇൗടാ��തി�ം

സ��ാ�  �ാപന�ളിെല മിക� അ��ാപകെര ന�െ���തി�ം ഉളള സാഹചര�ം

ഉ�ാകിേ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ക�െട നിലവാര�യർ�ൽ

3515. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, �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) ബി�ദ പഠനം ���ിയാ��വ��് കാലാ��തമായ അറി�ം ക�മേശഷി�ം ഉ�ാ��

എ�റ�് വ���തര�ി��  'Graduate  attributes'  സം�ാനെ�

സ�വകലാശാലക� ത�ാറാ��േ�ാ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) അ��  ൈവ�ാനിക പാഠ�വിഷയ��  ഉ�െ�ാ�ി� െകാ�് ബി�ദ-ബി�ദാന�ര

േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബസ് പരി�രി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) അ��-ൈവ�ാനിക പാഠ�വിഷയ��  ഉ�െ�ാ�� ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ക�െട

നട�ി�ിനായി സ�വകലാശാലകളി�  െടന��  �ാ�് അധ�ാപകെര നിയമി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�വകലാശാലകളിെല േകാ�ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിനായി ഫല�ാ�ിയി�

ഊ�ിയ വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി ത�ാറാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഓ�� സ��കലാശാലക� ആരംഭി��തി�� നടപടി

3516. �ീ.എം. സ�രാജ്

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, എം. രാജേഗാപാല� : 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 േമഖലയി�  ഓ��  സ��കലാശാല ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ

സാധ�താപഠന�ിന് നിേയാഗി� െ�ഷ��  ഓഫീസ�െട പഠന റിേ�ാ��ക�  സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം സ��കലാശാലയിെല െെ�വ�് രജിേ�ഷ� വഴി�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ

പ�തി വഴി�ം നട�� േകാ�കളാണ് ഓ��  സ��കലാശാലയിേല�് െകാ� വ�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  റ�ല�  േകാ�ക��� അംഗീകാരം തെ� ലഭി�� ��ത േകാ�ക�  ഓ��

�ണിേവ�ി�ി�െട കീഴി� വ�േ�ാ�ം ആയത് �ട�േമാ; ഇതിന് �. ജി. സി. �െട അംഗീകാരം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  െെ�വ�് രജിേ�ഷ�  വഴി ബി�ദ  /ബി�ദാനന�ര േകാ�ക�  �ാമ �േദശ�ളി�

ഉ�വ�� േപാ�ം പഠി�ാ�  കഴി��ത് േപാെല ഓ��  �ണിേവ�ി�ിക�െട േകാ�ക�ം

പഠി��തിന് അവസരം ഉ�ാ�േമാ?

ആ��സ് & സയ�സ് െ�യിനിംഗ് േകാള�ക�

3517. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് എ� സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് െ�യിനിംഗ് േകാള�ക� ഉെ��ം അവ

ഏെതാെ�െയ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് ��തായി അ�വദി� സ��ാ� േകാള�കളി�

അ�വദി�െ�� േകാ�ക�ം വിഷയ��ം സംബ�ി� വിശദാംശം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?



േകാേള�കളിെല അ�മരാ�ീയം

3518. �ീ.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) േകാേള�കളിെല അ�മരാ�ീയം സംബ�ി�് ജ�ിസ് പി.െക.ഷം��ീ�  അ���നായ

ക�ീഷ�  റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാേള�കളിെല അ�മരാ�ീയം അവസാനി�ി�വാ�  ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�്

ക�ീഷ� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിഗണി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� ശിപാ�ശകളാണ് ഇതിനകം

അംഗീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�വകലാശാലകെള ഉ��� �ാപന�ളാ��തി�� പ�തി

3519. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, പി.െക. ശശി

,, െജയിംസ് മാത� : 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�ി� എ�ിയതി�േശഷം വിവിധ സ�വകലാശാലകളിെല ഗേവഷണ

വികസന �വ��ന���ായി ന�കിയി�� സാ��ിക സഹായെ��റി�് വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി, േകാഴിേ�ാട്, ക�� സ�വകലാശാലകെള ഉ��� �ാപന�ളാ��തി��

പ�തിെയ�റി�് അറിയി�ാേമാ;  ��ത പ�തി�ായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ�വകലാശാലക�െട �വ��ന��ം േസവന��ം ആ�നീകരി��തിന് നട�ിയ

�വ��നെ��റി�് അറിയി�ാേമാ?

സ��കലാശാലക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം ഉയ���തി�� നടപടിക�

3520. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��കലാശാലക�െട അ�ാദമിക് നിലവാരം

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

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം േകാേള�കളി�  �തിയ ഡി�ി,  പി.ജി.

േകാ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



സ��കലാശാലക�മായി ബ�െ�� പരി�ാര�ൾ

3521. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

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

(എ) രാജ�െ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല വിേദശ സ��കലാശാലക��ം സ�കാര�

സ��കലാശാലക��ം തീെറ�താ� �മി�� കാല�് സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള

അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് പര�ാ�മായ എെ��ാം പരി�ാര�ളാണ്

ആരംഭി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� ��കാല�െള അേപ�ി�് �േവശന�ി�ം പരീ�ാഫല

�ഖ�ാപന�ി�ം േവഗത െെകവരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��കലാശാലക�െട അ�ാദമിക�ം ഭൗതിക�മായ വികസന���ായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� ആരംഭി�ി��ത്; ഇതിനായി എ� �ക െചല� �തീ�ി��; ഇൗ �ക

ഏ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട ഭരണപരമായ കാര��ളി�  അതത്

സ��കലാശാലക� വഹി�� പ�് എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

കാലി��് �ണിേവ�ി�ിയിെല ഡി�ി, പി.ജി. സീ�ക�

3522. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി�് കീഴി�� േകാേള�കളി�  ഡി�ി,  പി.ജി.സീ�ക�  കാലാ��തമായി

വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ബി ആ�ക് പരീ��് േകാ�ിയടി�് പിടി�െ��വ�െ�തിെര നടപടി

3523. �ീ.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) മഹാ�ാഗാ�ി സ��കലാശാലയി� 2018 മാ��ി� നട� ബി ആ�ക് പരീ��് േകാ�ിയടി�്

പിടി�െ��വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�  ചീഫ് എ�ാമിന�  ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� േപ�െ�തിെരയാണ് നടപടി�് ശിപാ�ശ െച�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ിക�െ�തിെര എെ��ി�ം അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) ��ത വിദ�ാ��ിക��് മാ�് ന�കി ഉ�ര�ടലാ�് പരിേശാധനയിേല�ായി സി�ഡിേ��്

അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാലയിെല മാ��് ദാനം

3524. �ീ.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��കലാശാലയിെല വിവാദമായ മാ��് ദാന�ിൽ സ��കലാശാല�് വീ�

സംഭവി�തായി സ��കലാശാലാ രജി�ാ�  ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��് െസ��റി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ക��ാേയാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പരീ�ാഫലം �ഖ�ാപി� േശഷം മാ��് ദാനം െച�ാ� എ�� തീ�മാനം നിയമവി��മാെണ�

വിലയി��ൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം രജി�ാ�െട റിേ�ാ��ി�ം

പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാ��് ദാന തീ�മാന�ിന് �േത�ക സമയപരിധി ഉേ�ാ;  ഇെ��ിൽ സ��കലാശാല

�ാപിതമായ  1983  �ത�  ബി.െട�് പരീ�യി�  ഒ� വിഷയം മാ�ം േതാ�വ��് ഈ

ആ��ല�ം �േയാജനെ���ാനാ�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇത് ��തരമായ പാളി�യാെണ�് സ��ാ�  ���േ�ാ;  എ�ി�  മാ��് ദാനം റ�ാ�ാ�

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) മാ��് ദാന�ിെ� ആ��ല��ിൽ ഇതിനകം എ�േപ�  വിജയി� സ��ിഫി��്

കര�മാ�ിെയ�ം ഇനി�ം ഇ�കാര�ളള എ� അേപ�ക�  പരിഗണനയി�െ��ം

അറിയി�േമാ ?

മാ��് ദാനം ന�കി വിജയി�ി�� രീതി

3525. �ീ.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) എം.ജി. സ��കലാശാലയി� ബി.െടക് േകാ�ിന് ഒ� വിഷയം മാ�ം പരാജയെ��വ��് മാ��്

ദാനം ന�കി വിജയി�ി�� സ�ദായം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഒ� വിഷയം മാ�ം പരാജയെ��� എ�ാവ��ം മാ��് ദാനം ന�കി

വിജയി�ി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ി�  എ�് മാനദ��കാരമാണ് ഇ�ര�ി�  മാ��് ദാനം ന���ത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ര�ി�  മാ��് ദാനം ന���ത് സ��കലാശാലാ ച����്

അ��തമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  ഏെത�ി�ം �ണിേവ�ി�ിയി�  ഏെത�ി�ം േകാ�ിന് േമാഡേറഷ�  ന�കി

വിജയി�ി�� രീതി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



പരീ�കളി� േമാഡേറഷ� മാ��്

3526. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

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

എം.ജി.  സ��കലാശാലയിെല നിയമമ�സരി�് പരീ�കളി�  േമാഡേറഷ�  മാ��് ��ി

ന��വാ�� അധികാരം ഏത് സമിതി�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി�െട മല�റം കാ�സിെ� വികസനം

3527. �ീ.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) അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ി�െട മല�റം കാ�സിെ� വികസന�മായി ബ�െ��് അലിഗഡ്

�ണിേവ�ി�ി െെവസ് ചാ�സല�  െ�ാഫ.  താരിഖ് മ���മായി വ��് മ�ി ച��

നട�ിയി��േവാ; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത കാ�സി� ഇേ�ാ� ഏെത�ാം േകാ�കളാണ് നിലവി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ��ത

േക�ം �ട�ിയ സമയ�് ഉ�ായി�� േകാ�ക� ഏെത�ാമായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത� േകാ�ക� �ട��തിന് �ണിേവ�ി�ി അധി�ത�മായി ച�� നട�േമാ;

(സി) അലിഗഡ് െസ�റിന് സൗകര�െ����തിനായി രാമ�ാടി �ടിെവ� പ�തി,  33  െക.വി

സബ് േ�ഷ�, അേ�ാ�് േറാഡ് സൗകര�ം �ട�ിയ പ�തിക� സം�ാന സ��ാ� വിഭാവനം

െച�ി�േ�ാ; ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അലിഗഡ് �ണിേവ�ി�ിയി� നി�് അലിഗഡ് െസ�റിന് ��ത� ഫ�് ലഭ�മാ�ാ� സം�ാന

സ��ാ� സ���ം െച��േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

അസാപ് പ�തിയി� കാലതാമസം

3528. �ീ.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 സ��ാ�  നട�ിലാ�� അസാപ് പ�തി�െട അ��്െമ�് നട��തി�ം

സ��ിഫി��് വിതരണം െച��തി�മായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

അറിയി�േമാ;

(ബി) േഹാ�ി�ാലി�ി രംഗ�്  2016-17 അധ�യന വ�ഷം നട�ിയ േകാഴ് �ക�െട അ��്െമ�്

ഇ�വെര നട�ാതിരി��താ�ം �ല�നി��യം നട�ിയ േകാ�കളി� ഇ�വെര സ��ിഫി��്

ന�കാ��മായ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആയത് ��യി�െ��ി�ിെ��ി�  �മതലെ��വേരാട് ഇതിെന�റി�് റിേ�ാ��് േതടി

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസാപ്-ന് അ�വദി� �ക

3529. �ീ.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) 2018-19 സാ��ിക വ�ഷം അസാപ് (അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം)-ന് എ�

�കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019 മാ��് 31 വെര എ� ശതമാനം �കയാണ് െചലവഴി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��വ� �ക�ം െചലവഴി�ി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

അമരവിളയിെല �ി�പാ��്

3530. �ീ.െ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) അമരവിളയി� അസാപിെ� േന�ത��ി� �ി�പാ��ിെ� ���ി ആരംഭി��തിന് നിലവി�

എ�� നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അമരവിളയിെല സി�േകാ�െട �ല�് �ി�പാ��് നി��ാണ�ിന് ഏെ��� �മിയിെല

റവന� റി�വറി നടപടിക� അവസാനി�ി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റവന� റി�വറി നടപടിക� അവസാനി� �ിതി�് നി��ാണ �വ ൃ�ി ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ എ�് അറിയി�േമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

3531. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

ന�നപ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി നിലവി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3532. �ീ. 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ന�നപ� േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�് ജി� തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിക� നട�ിലാ��തിന് േവ�ി ��തായി എ� ഉേദ�ാഗ�െര നിേയാഗിെ��ം അതിന്

സ��ാറിന് െചലവായ �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ പ�തിക�

3533. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : 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��് ന�നപ� േക�ീ�ത �േദശ���ായി �ടിെവ� പ�തി

നട�ാ��േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ളി�െ�� ��ിക��ായി വ��ിത� വികസന,കരിയ� ൈഗഡ�സ് ക�ാ�ക�

സംഘടി�ി��േ�ാ;

(സി) ന�നപ� വനിതക��് സൗജന�മായി വീട് ന��� പ�തി�െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ?

കരാ�/താ�കാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����

3534. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന ന�നപ� ഡയറ�േറ�ി�ം അതി� കീഴി�ളള ഓഫീ�കളി�ം കരാ�/താ�കാലിക

അടി�ാന�ി� േജാലിെച��വെര �ിരെ���വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ന�നപ� ഡയറ�േറ�ി�  നി�ം എെ��ി�ം �പാ�ശക�  സ��ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�ളള വിശദമായ വിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ന�നപ� ഡയറ�േറ�ിന് കീഴി�ളള േകാ�ിംഗ് െസ��കളി� കരാ� അടി�ാന�ി� േജാലി

െച�വ�� ജീവന�ാ�െട കരാ� അവസാനി�ി�ം ��ത �ാപന�ളി� േജാലിയി� �ട��്

വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  കരാ�  ���ി ന�കാെത ഇവ�  േജാലിയി�  �ട��ത്

എ�്െകാ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

ജി.പി.എസ്. എേനബി�ഡ് െവഹി�ി� �ാ�ിംഗ്

3535. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��് സി-ഡാക് �േഖന നട�ാ�� ജി.പി.എസ്. എേനബി�ഡ് െവഹി�ി�

�ാ�ിംഗ് ഉപകരണം വാഹന�ളി� ഘടി�ി�� പ�തി താ��ാലികമായി നി��ിെവ�ി�േ�ാ

എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി�മായി ബ�െ�� ആേ�പ��ം ന�നതക�ം പരിേശാധി��തിന് വിദ�സമിതിെയ

സ��ാ� നിേയാഗി�ി�േ�ാ; ഈ സമിതി റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� റിേ�ാ��ിെല �ധാന നി�േ�ശ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ജി.പി.എസ്.  എേനബി�ഡ് െവഹി�ി�  �ാ�ിംഗ് ഉപകരണ��  ഘടി�ി�

വാഹന���് ആർ.ടി.  ഓഫീ�കളി�  അ�വ�  വാ��തിന് ന�കിയ സമയ പരിധി

ഒേ�ാബ�  31  എ�ത് �ളയ�ിെ�റ പ�ാ�ല�ി�  നീ�ി ന���തിന് ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ���ിക�െട നിരീ�ണം

3536. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  �ാ�ഫ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഫ�ം ഉപേയാഗി�് നട��

സിവി�  ഉ�െ�െട�� ���ിക�െട നിരീ�ണം ധനകാര� വ��ിെ� കീഴി�  െകാ�്

വ��തി�� സാേ�തിക തട�ം എ�ാെണ�റിയി�േമാ;  ആ��ാണ് ധനകാര� വ��ിെ�

നിരീ�ണം നട�ാ��തി� എതി���െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തട�ം ഉെ��ി� ആയത് സത�രം മാ��തിന് സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; ഇെ��ി� ആയതിെ�

കാരണം വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഇല�ിക് ബ�ക�

3537. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ഇല�ിക് ബ�ക�  എവിെടെയാെ�യാണ്

സ��ീസ് നട��ത്; ഇല�ിക് ബ�കളി� നി�് �തീ�ി� വ�മാനം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

�് ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇല�ിക് ബ�ക� വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തല�ാന നഗര�ിെല െപാ�ഗതാഗതം

3538. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തല�ാന നഗര�ിെല െപാ�ഗതാഗതം ���മാ�ം ഇല�ിക് വാഹന�പേയാഗി�്

ആ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ?



േക� േമാേ�ാ� നിയമ േഭദഗതി

3539. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  േമാേ�ാ�  നിയമ േഭദഗതിയി�െട വാഹന നിയമലംഘന�ിന് ഏ�െ���ിയ

പിഴയിെല വ� വ��നവ് ജന���് വലിയ ��ി���ാ�ിയ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� നിയമം കാര��മമായി നട�ിലാ��തി�പകരം വ��ക പിഴയായി �മ�ിയ

സ��ാ� ഉ�രവ് പി�വലി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) രാജ�ാ�, പ�ിമബംഗാ�, തമി�നാട് എ�ീ സം�ാന��  �തിയ േഭദഗതി

നട�ിലാ�ിയി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അേത മാ�കയി�  േഭദഗതി

നട�ിലാ�ാതിരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��� ഫാ�് ബ�ക�െട െപ�മി�് കാലാവധി

3540. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ഫാ�് ബ�ക�െട െപ�മി�് കാലാവധി ഏഴ് വ�ഷ�ി� നി�ം ഒ�പത് വ�ഷമായി

വ��ി�ി�ണെമ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ആവശ� �കാരം ���  ഫാ�് സ��ീ�ക�െട പരമാവധി

കാലാവധി അ�് വ�ഷ�ി� നി�ം ഏഴ് വ�ഷമായി നീ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഏഴ് വ�ഷെമ�ത് ഒ�പത് വ�ഷമായി നീ��ത് സാേ�തിക �മത നിലനി���തിന്

സാധി�ാ� സാഹചര��ം �ര�ാ ഭീതി ഉ�ാ�വാ�ം ഇടയാ�ിേ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സാഹചര��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട അഭ���നയിേ��  സ��ാ�  എ�്

നിലപാടാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ഓ�േറഷ� െെന�് െെറേഡ�്

3541. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത വ��് ഓ�േറഷ�  െെന�് െെറേഡ�് എ� േപരി�  നട�� പരിേശാധനയി�െട

നാളി�വെരയായി എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം,  ���ാ�െ�തിെര എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെരയായി ഓ�േറഷ� െെന�് െെറേഡ�ി�െട പിഴയായി എ� �പ ഇൗടാ�ിയി�െ��്



വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് ഓേ�ാക��ായി ൈവദ�തി വാഹന റീചാ��് േ�ഷ�ക�

3542. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇല�ിക് ഓേ�ാക��് ��തലായി േ�ാ�ാഹനം ന�കാ�  ഗതാഗത വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇല�ിക് ഓേ�ാക�െട ഉപേയാഗം വ��ി�വ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) സാധാരണ ഓേ�ാകളി�  നി�് വ�ത��മായി ഇവ ��ത�  ലാഭകര�ം പരി�ിതി

സൗ�ദപര�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇല�ിക് ഓേ�ാക��ായി ൈവദ�തി വാഹന റീചാ��് േ�ഷ�ക�  �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന��െട അമിതേവഗം കെ���തിന് നടപടി

3543. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െമയി�  െസ���  േറാഡി�  വാഹന��െട അമിതേവഗം കെ���തിന് എവിെടെയ�ാം

ക�ാമറക� �ാപി�ി��്;

(ബി) ��ത ക�ാമറകളി� നിലവി� �വ��ന�മമ�ാ�വ ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ്;

(സി) അമിതേവഗം കെ���തിനായി �ാപി� ��വ�  ക�ാമറക�ം �വ��ന സ�മാ�ാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��മംഗല�് േജായി�് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

3544. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��മംഗല�് ഒ� േജായി�് ആ�.ടി.  ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േജായി�് ആ�.ടി.  ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ�



3545. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�യ െ�ാഫഷണ� േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ�

നിേഷധി�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  നിര�ി�  യാ� അ�വദി��തിന് എെ��ാം

മാനദ��ളാണ് അവലംബി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�, എ�ഡഡ് േമഖലകളിെല വിദ�ാ��ിക��് മാ�മായി ക�സഷ� നിര�ിെല യാ�

നിജെ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം 2019 �കാര�� പിഴ

3546. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ� �ാബല��ി� വ��ിയ �തിയ േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം 2019 �കാരം വിവിധ

ലംഘന���് �മ�� പിഴ സംഖ� അേതപടി സം�ാനം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള സം�ാനം അംഗീകരി�ി�� പിഴ സംഖ�ക� സംബ�ി� േഭദഗതി വ��ിയ നിര�ക�

പ�ിക �പ�ിൽ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� സം�ാന���് നി�യി�െ��് പിഴ സംഖ�കളി� േഭദഗതി വ��ാ� പ�േമാ;

ആയതിന് േക� സ��ാരിെ� അംഗീകാര��ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

NH 766- � ക��ാടക അതി��ിയി� രാ�ി യാ�ാ നിേരാധനം

3547. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) NH 766- � ക��ാടക അതി��ിയി� രാ�ി യാ�ാ നിേരാധനം പക� സമയേ���ടി

നീ��ത് സംബ�ി� നീ�ം നട��തായ വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  േകരള�ിെല ജന���� ��ി��് ��ീം േകാടതിെയ േബാ��െ���ാ�

സം�ാന സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക��ാടക സ��ാ�മായി ഇ� സംബ�ി�് ആശയവിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  സം�ാനെ� ജന���� ആശ� േക� ഉപരിതല ഗതാഗത വ��ിെ�

��യി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി



3548. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി  19/12/2018-�  A2/1240/KRSA/2018  ന��

ക�ിേനാെടാ�ം അയ� �ീമതി �ിതാ മാത� എ�യാ�െട അേപ�യി� തി�വന��രം ജി�

േറാഡ് േസ�ി കൗ�സി� െചയ�മാനായ ജി�ാ കള�� നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി ഈ അേപ�യിേ�� 19/12/2018-� ബി.എസ്.എ�.എ�. ചീഫ്

ജനറ� മാേനജ��് ന�കിയ ക�ിേ�� നാളി�വെര എെ��ി�ം മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�േമാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി �ീമതി �ിതാ മാത� എ�യാ�െട  31/10/2018-െല

അേപ�യിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് െകാ�ം ജി�യിെല ���ിക�

3549. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് െകാ�ം ജി�യി� എ�

���ിക�  നട�ിയി��്;  അവ ഏെത�ാം;  എ� �ക ഇതിനായി വിനിേയാഗി�;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിയ �വ��ന��െട വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ?

വാഹന പരിേശാധന ഏകീ�ത�ം കാര��മ�മാ��തിന് നടപടി

3550. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധന ഏകീ�ത�ം �താര��മാ��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് ഈ സ��ാ� നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ താ��് േക��ളി�ം ക����വ��ത വാഹന പരിേശാധനാ േക��ം െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം

�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ലംഘി�ം അമിത േവഗതയി�ം അ��മാ�ം വാഹന�� ഓടി��

�വണത വ��ി�വ�� സാഹചര��ി� വാഹന പരിേശാധന ��ത� കാര��മമാ��തിന്

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



��ർ ജി�യിെല വാഹനാപകട�ൾ

3551. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിൽ ഈ വർഷം നാളി�വെര എ� വാഹനാപകട�ൾ സംഭവി�െവ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത വാഹനാപകട�ളിൽ മരി�വർ എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ;

(സി) ജി�യിൽ ഏ��ം ��തൽ അപകട��ം അപകടമരണ��ം ഉ�ായി��ത് ഏത്

മാസ�ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജി�യിൽ വാഹനാപകട േമഖലകൾ എ�െയ�ം അവ ഏെത�ാം �േദശ�ളാെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജി�യിൽ ഒ� ദിവസം ശരാശരി എ� വാഹനാപകട�ൾ സംഭവി��െവ�് അറിയി�േമാ ?

�ാഫിക് �ാ��് �ാസ് �ം

3552. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��  വിദ�ാ��ികളി�  �ാഫിക് അവേബാധം ��ി�ാ�  �ാഫിക് �ാ��് �ാസ് �ം

നി��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�ഗതാഗത വാഹന�ളി� ഡാഷ് ക�ാമറ

3553. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-�  മാ�ം  4199  േപ�  േറാഡപകട�ളി�  സം�ാന�് മരണമട�ക�ം  31,000

േപ��് ��തരമായി പരിേ���മായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) �ടാെത  2012  �ത�  എ�ാ വ�ഷ�ം ശരാശരി നാലായിര�ിേലെറ േപ�  നിര�കളിെല

അപകട�ളി�  െകാ�െ����ം നാ��തിനായിരേ�ാളം േപ��് പരിേ�����മായ

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�ഗതാഗത വാഹന�ളി�  ഡാഷ് ക�ാമറ �ാപിേ�� കാലം അതി�മിെ��

ൈഹേ�ാടതി പരാമ�ശം സ��ാ� വിലയി��ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി� 5000 �പയി� താെഴ മാ�ം വില വ�� ഡാഷ് ക�ാമറക� െപാ� വാഹന�ളി�

�ാപി�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�വഴി �ശ���  റിേ�ാ�ഡ് െച�ാനാ���െകാ�് വാഹനേമാടി�യാെള തിരി�റിയാ�ം

അ�വഴി ഇ�ഷ�റ�സ്,  േകസേന�ഷണം �ട�ിയവ�് ഇത് ഏെറ സഹായകമാ�െമ�ം



സ��ാ� ക���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മിനി സിവി�േ�ഷ� ��ി� �ാപി�ിരി�� സി�� ൈല�ക�

3554. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗര�ി� മിനി സിവി�േ�ഷ� ��ി� �ാപി�ിരി�� സി�� ൈല�ക�

കാല�ഴ�ം െച�് യഥാവിധി �വ��ി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിയാണ് ഇ� �ാപി�െത�ം,  ആ�െട നിയ�ണ�ിലാണ് ഇത്

�വ��ി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ൈല�ക� മാ�ി �തിയവ �ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട�� �റ��തി�� പ�തിക�ം �വ��ന��ം

3555. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാ�കളി�  വാഹനെ����ം അമിത േവഗത�ം �റ��തിന് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

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

(ബി) ��ത വിഷയ�ി� േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി നട�ി വ�� ���ിക�ം പ�തിക�ം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ആ��ിഫിഷ�� ഇ�ലിജ�സ് സാേ�തിക വിദ��� ക�ാമറക�

3556. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് നിയമലംഘകെര കെ��വാ�  ആ��ിഫിഷ��  ഇ�ലിജ�സ് സാേ�തിക വിദ���

ക�ാമറക� െപാ�നിര�കളി� �ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ക�ാമറക�  വാ�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ആരി�  നി�ാണ്

വാ��െത�ം അതിനായി എ�് െചലവ് വ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈഹേവകളി�  നിലവി�  വ��് �ാപി� ക�ാമറകളി�  പല�ം �വ��ന�മമെ��ത്

വ�തയേ�;  എ�ി�  ��തായി ക�ാമറക�  �ാപി�േ�ാ�  അവ കാലാകാല�ളി�

പരിേശാധി�് �വ��ന�മമാെണ�് ഉറ�് വ��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന സ�കാര� ബസ് സ��ീ�ക�



3557. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�നി�ം േവളാ�ണി,  നാഗപ�ണം,  േപാ�ിേ�രി എ�ിവിട�ളിേല�് അ��

സം�ാന സ�കാര� ബസ് സ��ീ�ക�  ഇ� എ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി�മായി ബ�െ�� ����  നിലനി�����ലമാേണാ തീ��ാടനേക�മായ

േവളാ�ണി അട��� �േദശ�ളിേല�് തി�വന��ര�് നി�് ബ�ക�  സ��ീസ്

ആരംഭി�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �േദശ�ളിേല�് കളിയി�ാവിളയി� നി�ം ബ�ക� സ��ീസ് ആരംഭി��� �ലം

െപാ�ജന���ം തീ��ാടക��ം ഉ�ാ�� ��ി��് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�ൈല� ടാ�ി സ��ീസ്

3558. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓ�ൈല� ടാ�ിക�െട വ��ി�വ�� സ�ീകാര�ത കണ�ിെല��് ഗതാഗത

വ��് ��ൈകെ���് ഓ�ൈല� ടാ�ി സ��ീസ് സ��ാ�  തല�ി� ആരംഭി��തിന്

എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ജന���് ഏ��ം �േയാജന�ദമായ രീതിയി� സം�ാനെ� ഓേ�ാക�, ടാ�ി

കാ�ക�, മ�ിതര ടാ�ിക� ഇവ ഉ�െ���ി ഓ�ൈല� ടാ�ി സ��ീസ് ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിൽ ഡീസൽ വാ��തിെല �മേ�ട്

3559. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് �തിദിനം എ� �ക�െട ഡീസ� ആവശ���്; ആയതിന് എ� േകാടി

�പയാണ് എ� ക�നിക��് ന�കി വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ക�നികളി�  നി�ാണ് നിലവി�  ഡീസ�  വാ��ത്;  ��ത ക�നിക�  എ�

�ക�ാണ് ഡീസ�  ന���െത�ം,  ആയതിന് െപാ�വില എ�യാണ് ഈടാ��െത�ം,

��ത ക�നിക��് �ടി�ികയിന�ി� എ� �ക ന�കാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� ക�നികളി�  നി�ം ��  വ�ഷ�ളി�  ഡീസ�  വാ��ത്

െട���  വഴിയാേണാ അേതാ ച��കള�െടയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;  ച��കളി�െട

വാ�ിയതി� േവ�� ഇളവ് ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി� അ�ാലയളവിെല വാ�� സംബ�ി�്



വിശദമായ പരിേശാധന നട�ാ�ം ���ാ�െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി� സ��ാ� െട�� വഴിയാേണാ അേതാ ച�� വഴിയാേണാ ഡീസ� വാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) നിലവി� ഒ� ലി��  ഡീസ� വിലയി� എ� ശതമാനമാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� നി�്

നി�തിയിന�ി�  സ��ാ�  ഈടാ��ത്;  ��ത നി�തിയി�  �റ�വ��ി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ േസവന േമഖലയി�  നിലനി��ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �തിയ ബ�ക�

3560. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ� �തിയ ബ�കളാണ്

നിര�ിലിറ�ിയത്;  ഏെതാെ� ക�നികളി�  നി�ാണ് ��ത ബ�ക�  വാ�ിയത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�ക�  വാ�ിയ ഇന�ി�  ��ത ക�നിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ക

ന��വാ�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ക ഈടാ�വാനായി ക�നി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െ�തിെര േകസ് ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �� സാ��ിക സഹായം

3561. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് വ�ഷം േതാ�ം ലഭി�വ��

സാ��ിക സഹായം സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല ക���മാ�െട�ം െെ�വ�മാ�െട�ം ഡ��ി �മം

3562. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  െെല�  ഡ��ി�ാരായ ക����ം/െെ�വ��ം സം�ാന�്

നിലവി�ളള െതാഴി�  നിയമ�കാരം െെസ�  ഓ�  �ത�  െെസ�  ഓഫ് വെര�ളള െമാ�

സമയ�ം ഡ��ിയി� തെ�യാണ് എ�ാേണാ കണ�ാ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡ��ി േനാ�� ക����ം െെ�വ��ം എ�ം, പ�ം, പതിനാ�ം, പതിെന�ം, ഇ�പ�ം മണി��

ആയി�ം ഡ��ി അവസാനി�ാെത വ�േ�ാ� അവ��്  8 മണി�� കഴി�് അധികം വ��



സമയ�ിന്അ�� ഡ��ി, അധികമായി പണി എ��� ഓേരാ മണി�റി�ം ഓവ�െെടം ശ�ളം,

അധികരി� പണി രാ�ിയിലാെണ�ി�  ഓവ�െെടം എ�ിവ എ�കാരം കണ�ാ�ണെമ�

നി�േ�ശമാണ് നിലവി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ഇൗ വിഭാഗം ജീവന�ാെര സിംഗി� ഡ��ിേയാ, ഒ�ര ഡ��ിയാേയാ അതിലധികേമാ

സമയം േജാലി എ��ി��തിെനതിെര െെഹേ�ാടതി�െടേയാ രാജ�െ� മേ�െത�ി�ം

േകാടതി�െടേയാ നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് വി��മായി േമ�ടി ജീവന�ാെര

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� പണി എ��ി��ത് േകാടതി നി�േ�ശ�ിന് അ��തമായി�ാേണാ;

ഇെ��ി�  േകാടതി��രവിന് വി��മായ ഇൗ നടപടി�് ��കാല �ാബല�േ�ാെട

സാ��ിക ആ��ല�ം ന�ാ� ത�ാറാ�േമാ; ഇെ��ി� എ�്െകാ�്;

(ഡി) എ�ം,  പതിനാ�ം,  പതിെന�ം,  ഇ�പ�ം ഇ�പ�ിനാ�ം മണി�� പണിെയ��� ഇൗ വിഭാഗം

ജീവന�ാ��് അ�െ� െഷഡ�� അവസാനി�ി�േ�ാ� അവ� അധികമായി േജാലി േനാ�ിയ

ര�് �ത� എ�് മണി�� വെര�� സമയ�ിന് ഒ� അധിക ഡ��ി േപാ�ം ന�ാെത ഇവ�െട

അടി�ാന ശ�ള�ിെ� കണെ���് അര, ��ാ�, ഒ�്, ഒ�ര �ട�ിയ മണി��ക��്

മാ�ം �ക കണ�ാ�ി ന�� െതാഴി�  അനീതി അവസാനി�ി�ാ�  അടിയ�ിര നി�േ�ശം

ന�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം നിയമ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല ഇൗ വിഭാഗം െതാഴിലാളികളി�  മാ�ം

അടിേ���ി�് അവെര േകാടതി കയ�ി സാ��ികന�ം വ��ി�� രീതി ��മാേണാെയ�്

പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� റഫറ�ം

3563. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല അംഗീ�ത െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട കാലാവധി 14.6.2019

ന് അവസാനി�േശഷ�� റഫറ�ം നടപടി ഏ�വെര ആെയ�ം റഫറ�ം എേ��്

നട�െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത റഫറ��ി�  �ണിയ�ക��് അംഗീകാര�ിന് േവ� േവാ�് വിഹിതം

ഉയ���തി�� നീ�ം ഉേ�ാ; എ�ി� അത് ഏത് വെരയാ�െമ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ശ�ള�രാ�

3564. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട ശ�ള കരാറിെ� കാലാവധി അവസാനി�ത് എ�ാണ്;

ഇത് ���ി ന���തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�ള�രാ� നട�ാ��തിനായി െതാഴിലാളി സംഘടനക� എ� തവണ ആവശ���യി�ി��്;



എ�ി� ഏെതാെ� സംഘടനക�; എ� തവണ വീതം; തീയതി സഹിതം അറിയി�േമാ;

(സി) ടി ശ�ള�രാ�  ���� േവളയി�, മ�് െപാ�േമഖല/വ�വസായ �ാപന�ളി�  നി�ം

വ�ത��മായി ഇവിെട ��കാല�ളി�  സ�ീകരി�് വ�ി�� കാഠിന��ളള െെല�  ഡ��ി

േനാ��വേര�ാ�  മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ��് ശ�ള െ�യി�  വ��ി�ി�്

ന��� രീതിയി� മാ�ം വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� ഫല�ദമായ നടപടിക� സത�രം സ�ീകരി�ാ� നി�േ�ശം ന�ക�ം അത്

സാധ�മാ��െ��് ഉറ�ാ�ക�ം െച�േമാ; ഇെ��ി� അതി�ളള കാരണം അറിയി�േമാ?

(ഇ) കഴി� ര�് ശ�ള�രാ�ക�െട ച��കളി�  പെ��� ഏെത�ാം �ണിയ�ക�  െെല�

ഡ��ി�ാ��് മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം അധികരി�ി� ശ�ള െ�യി�

ആവശ�െ��ി��; എ� തവണ വീതം; േപര് വിവരം െവളിെ���േമാ; ടി ആവശ��ിെനതിെര

നിലപാട് അറിയി� ഏെത�ി�ം േ�ഡ് �ണിയ�ക� ഉേ�ാ; എ�ി� വിവരം ന��േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവിെല �ിതി

3565. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാടതി ഉ�രവി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല താ��ാലിക െതാഴിലാളികെള

പിരി�വി���ലം എ� െഷഡ��ക� റ� െച�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.-�് എ� േകാടി �പ

സ��ാ� അ�വദി�് ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016  േമയ് �ത�  ഇ�വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ക�സഷ�, ബസ് വാറ�്,  പാസ്

ഉ�െ�െട�� ഇന�ി� എ� �പ െചലയായി��്; െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഏ� വ�ഷം വെര വിരമി�വ��ാണ് െപ�ഷ�ം മ�് ആ��ല���ം

അ�വദി�് ന�കിയി��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

െപ�ഷ� േകാ��ിബ�ഷ� ആയി പിരിെ��� �ക െപ�ഷ� ഫ�ി� അട�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

ഏ� വ�ഷം വെര��ത് അട�; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ല�ളി� ജിേയാ ടവ�ക�

3566. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഏെത�ാം ഡിേ�ാ/�ല�ളിലാണ് ജിേയാ ടവ�

�ാപി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ടവ�ം �ാപി�തി�  നി�ം �തിവ�ഷം എ� �പയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്



ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഉടമ�തയി�� �ല�് ടവ� �ാപി��തിന് മ�രാധി�ിത

െട�� �ണി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ െട�റി�  പെ���വ�  ആെര�ാെമ�ം ഓേരാ���ം ക�ാ�് െച� �ക എ�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

3567. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തമി�ാ�ം ക��ാടക�മായി അ��ിെട ഉ�ാ�ിയ കരാ�  �കാരം എ� അ��സം�ാന

സ��ീ�കളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഈ സം�ാന�ളിേല�് നട�വാ�

സാധി��ത്;

(ബി) ��ത കരാ�  �കാരം ഇതിനകം എ� സ��ീ�കളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ര�്

സം�ാന�ളിേല�ം നട��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) കരാ� �കാരം തമി�ാ�ം ക��ാടക�ം േകരള�ിേല�് സ��ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് ��ത സം�ാന�ളിേല�് ആരംഭി�ാ�ത്

എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� റ�് െച� സ��ീ�ക�

3568. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  താ�ാലിക ജീവന�ാെര മാ�ി നി��ിയ��ലം സ��ീ�ക�  റ�്

െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� താ�ാലിക ജീവന�ാെര മാ�ി നി��ിയ��ലം േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ഡിേ�ായി� സ��ീ�ക� റ�െചേ��ി വ�ി�േ�ാ; ഏെത�ാം സ��ീ�കളാണ് റ�െചേ��ി

വ�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം ഇ�ര�ി�  റ�് െച�ി��

സ��ീ�ക� �നരാരംഭി�വാ� എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം എ� സ��ീ�ക�

�നരാരംഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം റ�് െച�ി��

സ��ീ�ക� �നരാരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ആ�ി



3569. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ഇേ�ാഴെ� ആ�ി ബാ��തക�  കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ആ�ി�ം

ബാ��ത�ം െവേ�െറ വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ബസ് സ��ീ�ക�

3570. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2018 നവംബർ �തൽ 2019 ഒേ�ാബർ വെര�� കാലയളവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �തിയ

എ� ബസ് സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��� �ാസ് ബ�ക�െട െപ�മി�്

3571. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� �ാസ് സ��ീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� എ� ബ�ക�െട െപ�മി�്

കാലാവധി 6 മാസ�ി��ി� അവസാനി�ം;

(ബി) ഇവ�െട കാലാവധി അവസാനി��തിന് അ�സരി�് �തിയ ബ�ക� ��� �ാ�് സ��ീസ്

നട��തിനായി നിര�ിലിറ�വാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ���  �ാസ് സ��ീസ് നട�� ബ�ക�െട െപ�മി�് കാലാവധി വ��ി�ി�ണെമ�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� �േത�ക സാഹചര�െമ�ാണ്

എ�് െവളിെ���േമാ ?

വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ�

3572. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് അ�വദി�ി��

ക�സഷ� നി��ലാ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ക�സഷ�േവ�ി വിദ�ാ��ിക� ന�കിയ അേപ�കളി� തീ�മാനമാകാെത െക�ി�ിട��

�ിതിവിേശഷം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  ന���തി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് �തിവ�ഷം എ�



േകാടി �പ�െട വ�മാനന�മാണ് ഉ�ാ��ത് ;

(ഡി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ആ�െ�ാെ�യാണ് സൗജന� യാ�/ക�െസഷ�

അ�വദി�ി��ത് ;

(ഇ) ഏെത�ി�ം വിഭാഗ�ിന് അ�വദി�ി�� സൗജന� യാ� പാ�് നി��ലാ�വാ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തി

3573. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ��തലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം പിടി�� �ക�ം മാേന�െമ�ിെ� വിഹിത�ം �ത�മായി

െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് അട��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� എ� മാസെ� �കയാണ് െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് അട�വാ��ത്; ഇത് എ� ല�ം

�പ വ�െമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി�� �ക�ം മാേനജ് െമ�് വിഹിത�ം എ�ാ മാസ�ം

�ത�മായി െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് അട��തിന് ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല �ാഫ് ഫിക് േസഷൻ

3574. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല �ാഫ് ഫിക് േസഷൻ നടപടിക�  ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാഫ് പാേ�ൺ നി�യി��തി�� മാനദ���  എെ��ാം;  ��ത മാനദ���െട

അടി�ാന�ി� ആയത് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫിേ�ഷ� എ�േ��് ���ീകരി�െമ�� വിശദാംശം ന��േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന��ാരണം

3575. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല നിലവി�� ഡിേ�ാകളി� ���ി അെ��ം െതാഴിലാളിക��്

െതാഴി�  ന�കാ�  മാ���താെണ� സി.എം.ഡി �െട കെ��ലിെ� നിജ�ിതി

െവളിെ���േമാ ; അവ ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ��് അധ�ാനി�� വിഭാഗ�ിന് മീെത എ�ാ രീതിയി�ം േമ�െെ�

ന��� െതാഴി� പരി�ാര രീതി ഉപേയാഗെ���ിയാൽ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ രാജ�െ�

ഏ��ം ലാഭ��ാ�� െപാ�ഗതാഗത സ��ീസാ�ി മാ�ാ�  കഴി�െമ�് സ��ാ�

ക����േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട

�ന��ാരണം സംബ�ി�് പഠി� �ശീ� ഖ��െട റിേ�ാ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെ� ���

വിവരം ന��േമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ക���/െെ�വ�  വിഭാഗ�ാ�െട ആേരാഗ��ിതിെയ�റി�്

േകരള ശാ� സാഹിത� പരിഷ�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി��തായി സ��ാറിനറി�േ�ാ;

എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� സ��ാ� േജാലികളി� ഏ��ം അധികം േരാഗം െകാ�് വിഷമി�� വിഭാഗമാണ്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  വ�ഷ�ളായി െെല�ഡ��ി േനാ�� വിഭാഗെമ�് ��ത

സംഘടന�െട പഠന�ിലടി�ാനമാ�ിയ െവളിെ���ലിെ� അടി�ാന�ി�  ഇൗ

വിഭാഗ�േളാട് സ��ാരിെ� സമീപന�ി� മാ�ം വ��േമാെയ�് അറിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി യി� ക���ൈറേസഷ�

3576. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി യി� ക���ൈറേസഷ� ഏ�െ����ത് സംബ�ി� �വ��ന��

ഏ� ഘ�ം വെരയായി ;

(ബി) ആയതിേല�് ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം �ക അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�ം എ�ി� ��ത �ക

ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

3577. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി� കട�റിക� വാടക�്

ന���തി�ളള നടപടി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�

3578. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട രാ�ികാല അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�െട എ�ം

വ��ി�ി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം തര�ി��

ആ�നികവ��രണമാണ് ഈ സർവീ�കളിൽ ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസിെല ഡിേ�ാ േകാഡ്

3579. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  അവ അ�ാ�് െച�ി�ളള ഡിേ�ാ�െട േപര് ��്

അ�ര��� േകാഡായി�ാേണാ േരഖെ����ത്;  എ�ി�  േനരേ� നിലവി��ായി��

െല�� േകാഡി� മാ�ം വ��ിയതി�ളള കാരണം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം െല�� േകാഡി� മാ�ം വ��ിയേ�ാ� ഏെത�ി�ം ഡിേ�ാ�് എം. എൽ .എ എ�്

േകാഡ് ന�കിയി�േ�ാ;  നിയമസഭാംഗം എ�തിെ� ��െ���് ഇ�ര�ി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഡിേ�ാ�െട േകാഡായി ഉപേയാഗി�ാ��ായ സാഹചര�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിയ ബ�ക�

3580. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� �തിയ ബ�ക� വാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ ബ�ക� വാ�ിയി�ിെ��ി� എ�ാണ് തട�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മതിയായ ബ�ക�  ഇ�ാ�തിനാ�  ദിവസ�ം ശരാശരി എ� െഷഡ��കളാണ്

െവ�ി�റ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ബ�ക�  വാ��തിന് പ�തിയി�ി�േ�ാെയ�ം ഇത് എ�േ��്

യഥാ���മാ�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

ഹരി�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� നി��ാണം

3581. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ�

നി��ാണ �വ��ന�� ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം നി��ാണ �വ��ന�ളാണ് ഇനി�ം ഇവിെട ���ീകരി�വാ�ളളത്;

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ാ�െട നി��ാണം ൈവ��ത് �ലം യാ��ാ���ാ�� ��ി��ക�

പരിഹരി��തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?



ദീ�ഘ�ര ��കളിെല ഫാ�് പാസ�� സ��ീ�ക�

3582. �ീ.എം.ഉ��

,, മ�ളാം�ഴി അലി

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ�ര ��കളിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഫാ�് പാസ��  സ��ീ�ക�  നി��ലാ�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന �മീകരി����ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ാ�� േന��� എെ��ാമാണ്;

(സി) �റ� െചലവി�  ദീ�ഘ�രയാ��� അവസരം ന�െ����െവ� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

റാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല ബ�ക�

3583. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റി�  നിലവി�  എ� ബ�ക�െ��് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവയി�  എ� ബ�ക�  നിലവി�  ഇവിെട നി�ം സ��ീസ്

നട���്;

(ബി) റാ�ി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റി� നി�ം എ� സ��ീ�കളാണ് നിലവി��ത്;  ഇതി� ദീ�ഘ�ര

സ��ീ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മലേയാര േമഖലയിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി�ാ�  ഇവിെട നി�ം ��ത�  ദീ�ഘ�ര

സ��ീ�ക�ം ഇ��േ��് സ��ീ�ക�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റാ�ി-എ�േമലി വഴി പ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സ��ീസ്

3584. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�വണെ� ശബരിമല മ�ല-മകരവിള�് ഉ�വം �മാണി�് പ� �ളിേല�് എ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ബി) ��ത ബ�ക� എവിെട നിെ�ാെ�യാണ് പ�യിേല�് സ��ീസ് നട�ക; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െച��രി�  നി�ം ശബരിമല സ��ീ�ക�  ശബരിമല�െട താ��് ആ�ാനമായ റാ�ി

എ�േമലി വഴി പ��് സ��ീസ് നട�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� അ��ഭ��െട സൗകര�ാ��ം ദിവേസന �റ�ത് അ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ബസ് സ��ീെസ�ി�ം െച��ർ-റാ�ി-എ�േമലി വഴി പ��് തിരി�് വിടാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ െക�ിടം

3585. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ��ം അപകടാവ��ം

പരിഹാരമായി നിലവി� എെ��ി�ം പ�തിക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡിേ�ാ�െട സമ�വികസന�ിനാ�ളള പ�തി ഇേ�ാ�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ഡിേ�ാ െക�ിട�ിെ� അപകടാവ� കണ�ിെല��് കാല�ഴ�ം െച� ക�ാ�ീ�  െക�ിടം

െപാളി�് നീ�ി ��ത �ല�് ഒ� �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിനാവശ�മായ �ക

എം.എ�.എ �െട നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന നിധിയി� നി�ം അ�വദി�ാ� ഇ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാ;

(സി) ഡിേ�ാ�െട സമ�വികസനം നട�ിലാ�� ഘ��ി� ഒ� പകരം സംവിധാനെമ� നിലയി�

ഉപകാര�ദമാ�� ��ത െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ��ലമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േഷാ�ിംഗ് േകാം�ള�് നി��ാണം

3586. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േഷാ�ിംഗ് േകാം�ള�് നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2018  ഡിസംബ�  31-�േശഷം േഷാ�ിംഗ് േകാം�ള�ിെല �റിക�െട േലലം നട�ിയ�വഴി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് വ�മാനം ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിെമ�ി�  പറ���കാരം ഏ�ഘ�ം വെര�� േജാലികളാണ് ���ീകരി�ി��െത�ം

കരാ�കാരന് ന��വാ�� �ടി�ിക �ക ന�കിയി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത നി��ാണ ���ി എ��ംേവഗം ���ീകരി�വാ�  നി�േ�ശം ന��േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െതാ��ഴ ഡിേ�ാ�െട �തിയ മ�ിരം

3587. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െതാ��ഴ ഡിേ�ാ എ� �ത�  �തിയ മ�ിര�ിേല�് മാ�ി

�വ��നം ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ��ത മ�ിര�ിെല കട�റിക�  േലലം െച� വകയി�  എ� �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്

ലഭി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ �ക ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് െചലവഴി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അവേശഷി�� കട�റിക� േലലം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക� റ�ാ�ിയത് കാരണം അ�ഭവി�� യാ�ാേ�ശം

3588. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ിെല വിവിധ ഡിേ�ാകളി�  നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� ഓ�ഡിനറി

സ��ീ�ക�  സ��ീസ് േമാഡിഫിേ�ഷൻ എ�േപരി�  റ�ാ�ിയ� കാരണം �ാമീണ

േമഖലയിെല വിദ�ാർഥികൾ ഉ�െ�െട��വ� അ�ഭവി�� യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േദശസാൽ�ത ��കളി�ാ� ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ാ�സ�  െച� ഓ�ഡിനറി

സ��ീ�ക� �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ ഡിേ�ാകളി�  നി�ം പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�മായി ബ�െ���ി ഓ�േറ�്

െച�� ഓ�ഡിനറി സ��ീ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് അവ�െട സമയ�മം സഹിതം

അറിയി�ാേമാ; ഇതി� ഏെതാെ� സ��ീ�കളാണ് നിലവി� നി��ലാ�ിയെത�� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� - െകാ��� ബ�് ��് �നഃ�ാപി�വാ� നടപടി

3589. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം രാവിെല �റെ��് വട�ാേ�രി, ���� വഴി

േദശമംഗലം െകാ��രി� വ�് തിരി� േപായിെ�ാ�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓ�ഡിനറി

ബ�് സ��ീസ് നി��ാ��ായ കാരണം എ�ാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധാരാളം യാ��ാ��് �േയാജനെ��ി���ം ന� കള�� ഉ�ായി���മായ ��ത ബ�്

��് �നരാരംഭി��തിന് എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�

3590. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�

നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�  എ�െയ�ം �തിയതായി ആരംഭി� െഷഡ��ക�  എ�െയ�ം

അറിയി�ാേമാ;



(ബി) പാല�ാട് ഡിേ�ായി�  നി�ം ഓ�േറ�് െച�െകാ�ി�� എ.സി.സ��ീ�ക�

നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�� മ�ലമാസ കാലയളവി�  പാല�ാട് ഡിേ�ായി�  നി�ം പ� സ��ീസ്

ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയ സ��ീ�ക�

3591. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�

നി�ം ആരംഭി� �തിയ സ��ീ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ആരംഭി� ഏെത�ി�ം സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴയി� നി�് െച��� വഴി അ��, െകാ�ാര�ര സ��ീസ്

3592. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െച��� നിവാസിക��് ഭരണ സിരാേക�മായ ആല�ഴയി� എ�ാ� െച��രി� നി�്

േനരി�് രേ�ാ �േ�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�  മാ�മാ��െത� വ�ത

പരിഗണി�് യാ�ാ�രിതം ഒഴിവാ��തി�ം കള�� ��വാ�ം ആല�ഴയി� നി�് െച���-

അ��- െകാ�ാര�ര സ��ീസ് നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ക�നാഗ�ളളി ഡിേ�ായിെല സ��ീ�ക�

3593. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ക�നാഗ�ളളി ഡിേ�ായി�  നി�ം ഓ�േറ�് െച�� ബസ്

സ��ീ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി�  2019  ജ�വരി ഒ�ി� േശഷം നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�െട പ�ിക

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട നി�ം പി�വലി� ദീ�ഘ�ര ബ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;  ഏെത�ാം ബ�ക� മ�്

ഡിേ�ാക��് െെകമാറിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െെ�വ�മാ�െട �ാമം �ലം ദിവേസന ശരാശരി എ� െഷഡ��ക�  പി�വലി��െവ�്

വിശദമാ�േമാ?



ചാ��� ബ�്േ�ഷ� നവീകരണം

3594. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാ��� എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി 2017-18 സാ��ിക

വ�ഷ�ി�  ചാ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�്േ�ഷ�  നവീകരണ�ിനായി  30  ല�ം

�പ അ�വദി�െ���ം  27.04.2018� ഭരണാ�മതി ന�കി ഉ�രവായ�ം  (െകാ�ം ജി�ാ

കള��െട നടപടി�മം ഡി  6-4629/2017/MLAADS)  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െചയ�മാ�ം

എം.ഡി�ം ��ത ഉ�രവ് ന�കിയി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി നാളി�വെരയായി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�െത�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�മരാമ�് വ��് െക�ിട വിഭാഗ�ിന് ��ത �ക നാളി�വെരയായി െഡേ�ാസി�് െച�

ന��വാ� ഗതാഗത വ��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�ം ത�ാറാകാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം

ആയതിന് ഇ�യധികം കാലതാമസം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ി ഇ��ം കാലം താമസി�ി�തിന് ഉ�രവാദികെള കെ��ി വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ഡിേ�ായിെല ബസ് സ��ീ�ക�

3595. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം തി�വന��രേ��് ഉ�ായി��

��� ഫാ�് ബസ് സ��ീസ് നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം,  ആ�.സി.സി.,  �ീചി�ാ െമഡി��  െസ��  എ�ിവിട�ളിേല�് നിരവധി

ആ�ക�  യാ��ായി ആ�യി�ി�� ഈ ബസ് സ��ീസ് �ന�ാപി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി� നി�ം േകാ�യേ��� ബസ് സ��ീ�ം �നരാരംഭി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ാ�് അ�വദി� �തിയ ബ�ക�

3596. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ാ�്  2016  �ത�  2019  െസ��ംബ�  വെര �തിയ എ� ബ�ക�

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവധി കഴി� ബ�ക�  െപാളി��തിന�സരി�് �തിയ ഓ�ഡിനറി ബ�ക�



അ�വദി�ി�േ�ാ; എ� �തിയ ബ�കളാണ് അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി� 2016 �ത� 2019 െസ��ംബ� മാസം വെര കാലാവധി കഴി�് െപാളി�

ബ�ക� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

െന�ാ�ി�കരയിെല െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െഷഡ��ക�

3597. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ൈ�വ�മാ�െട�ം ക���മാ�െട�ം

�റവ് കാരണം നിരവധി െഷഡ��ക� നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി� നിലവി� ൈ�വ�മാ�െട�ം ക���മാ�െട�ം എ� ഒഴി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈ�വ�മാ�െട�ം ക���മാ�െട�ം �റ�കാരണം എ� െഷഡ��ക� ആണ് ഡിേ�ായി�

നി��ലാ�ിയത്; നിർ�ലാ�ിയ സ��ീ�ക�െട ��ക� ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മേ�രി േ�ഷ�മാ�� ഓഫീസ് �വ��നം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി

3598. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മേ�രി െഎ.ജി.ബി.�ി.  ബസ് �ാ�ി�  �വ��ി�വ�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

േ�ഷ�മാ��  ഓഫീസ് നിലവി�  �വ��ി��ിെ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േവ�� അടി�ാന സൗകര���  ��ത ഓഫീസിന് ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസിെ� �വ��നം �നരാരംഭി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ���ക�

3599. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� �തിയ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ��ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഏെത�ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ജി�യി�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ബ���ക� നി��ലാ�ിയി�െ��ം ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ക� നി��ലാ�ിയി�െ��ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജി�യി�  �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ���ക�  പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�



ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ�ാ സൗജന�ം

3600. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല മലേയാര േമഖലയായ ആതിര�ി�ി പ�ായ�ിെല വിദ�ാ��ിക��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ി�  യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി��ത് സംബ�ി�് ന�കിയ

അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത അേപ� പരിഗണി�് വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല ഒഴി�ക�

3601. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  വിവിധ ത�ികകളിലായി എ�

ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഓഫീസിെല സി.സി.ടി.വി.നീ�ം െച� നടപടി

3602. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട തി�വന��രം സി�ി ഡിേ�ായിെല ഓഫീസി�  �ാപി�ി��

സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറ നീ�ം െച��� സംബ�ി�് എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��;  ലഭി�

പരാതിക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�  �ക െചലവ് െച�് ഓഫീസി�  �ാപി�ി�� ടി ക�ാമറക�  അവിെട നി�് നീ�ം

െച��തിന് ലഭി� പരാതിയി� എെ��ി�ം വാ�വ�െ�� കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത്

സംബ�ി� ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി. സി.ഡിേ�ായി� നി�ം നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�

3603. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� എ� െഷഡ��കളാണ്

കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി� നി��ലാ�ിയത്; ഇവ�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) യാ��ാ�െട ��ി��് പരിഗണി�് നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക� �നഃ�ാപി��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

വളാേ�രി വ��ാറ വളവിെല അപകടം ഒഴിവാ�ാ� പ�തി

3604. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി വ��ാറ വളവി�  �ിരമായി അപകട���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി�  അപകട��  ഒഴിവാ�വാനായി ഗതാഗത വ��് എെ��ി�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന ഗതാഗത അേതാറി�ി ഈ വിഷയ�ി�  അടിയ�രമായി ഇടെപ�് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2017-18,  2018-19,  2019-20  വ�ഷം സം�ാന ഗതാഗത അേതാറി�ി േക��ിന്

ന�കിയ പ�തിക� ഏെത�ാം; എ� �ക ലഭി�; എ� �ക െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വളാേ�രി വ��ാറ േമഖല�് േവ�ി �തിയ പ�തി ത�ാറാ�ി േക� മ�ാലയ�ിന്

അയ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െഷാ��� �ള��ി ജം�ഷനി� �തിയ സി�� സംവിധാനം

3605. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല �ള��ി ജം�ഷനി�  ഗതാഗത��ം പരിഹരി��തിനായി �തിയ

സി�� സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ള��ി ജം�ഷനി�  �തിയ സി��  സംവിധാനം ഏ�െ����തി�� സത�രനടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�ട�മാണിക�ം േ��ം,�ീപ�നാഭ സ�ാമി േ��ം എ�ിവ ബ�ി�ി�് ബസ് സ��ീസ്

T 3606.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

തീ��ാടന �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി േകരള�ിെല �ശ�മായ �ട�മാണിക�ം േ��ം,

തി�വന��രം �ീപ�നാഭ സ�ാമിേ��ം എ�ിവ ബ�ി�ി�െകാ�് ബസ് സ��ീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

തീ�തേയറിയ െെല�ക�പേയാഗി�� വാഹന��െ�തിെര നടപടി



3607. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളിെല �േത�കി�് ആഡംബര വാഹന�ളിെല ഹാേലാജ� ബ��ക�െട�ം അതിതീ�

�കാശ�� െെല�ക�െട�ം �കാശ തീ�ത കാരണം എതിെര വ�� വാഹനേമാടി��

ആ�ക��് േറാഡ് കാണാ�  കഴിയാെത വ����ലം വാഹനാപകട��  വ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം വാഹന��  കെ��ക�ം �കാശ തീ�ത അള�� ഉപകരണ��

ഉപേയാഗി�് പരിേശാധന നട�ി നിയമം അ�ശാസി�� തര�ി�ളളതെ��ി�

അവ�െ�തിരായി േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�കാരം േകസ് എ���തി��� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്; ജി� തിരി�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�ളള അപകട��  �റ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയപാതകളിെല അനധി�ത പാ��ിംഗ്

3608. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതകേളാട് േച��� അനധി�ത പാ��ിംഗ് തട��തിന് േമാേ�ാ� വാഹന വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ിവ�ം ജം�ഷനി� േദശീയ പാതേയാട് േച��ളള പാ��ിംഗ്

തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വാഹ� സംവിധാന േസാ�് െവയ�

3609. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േമാേ�ാ� വാഹന വ��് േക�ീ�ത േസാ�് െവയറായ വാഹ� സംവിധാന�ിേല�്

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

(ബി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് നട�ിലാ�� പരി�ാര�� എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) നാല��ളി�  �റവ് വ�� വാഹന ന��ക�െട ഇട�വശ�് �ജ�ം �ടി േച��്

നാല�മാേ���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� എ�ാ വാഹന��െട�ം വാഹന ന��കളി�  ഇ�കാര�� മാ�ം

വ�േ���േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?



ഫാ�സി ന�� േലല�ി�െട ലഭി�� �ക

3610. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന���് ഫാൻസി ന��  ലഭി��തിനായി േലല�ി�  പെ���് പി�മാ��വ�

���റായി ഒ��� �ക എ� ദിവസ�ി��ി� തിരിെക ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �ക ഏ� തീയതി വെര��ത് മട�ി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഫാ�സി ന��  േലല�ി�െട എ� �പ

ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ.എം.വി.ഐ. ത�ിക�െട േയാഗ�തക�

3611. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2015-�േശഷം എ� എ.എം.വി.ഐ.  ത�ികക�  ��ി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ.എം.വി.ഐ. ത�ികയി� േജാലി ലഭി��തിന് ഓേ�ാെമാെെബ� ഡിേ�ാമ�ം വ��് േഷാ�്

പരിചയ��ളള േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് െെ�വ�മാ��് സാധി�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ.എം.വി.ഐ.  മാരി�  എ�േപ�  േനരി�് നിയമനം ലഭി�ി�ളളവരാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മിനി�ീരിയ�  വിഭാഗ�ി�  നി�ം ത�ികമാ�ം വഴി എ� േപ��് എ.എം.വി.ഐ.  മാരായി

നിയമനം ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) എ.എം.വി.ഐ ത�ിക�് നിലവി�  നി�യി�ി�ളള േയാഗ�തക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

േസാളാ� യാ�ാ േബാ�് സ��ീസ്

3612. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ജലഗതാഗത വ��് േസാളാ� യാ�ാ േബാ�് സ��ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; ��ത േസാളാ� േബാ�്

സ��ീസ് െകാ�് എെ�ാെ� േന��ളാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

ജലഗതാഗത വ��ിെല മരണെ�� ജീവന�ാരെ� എ�് .ബി.എ.പലിശ �ക എ�തി��ൽ



3613. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെ� േതവര ഓഫീസി�  ചാ��്മാനായി��  19.12.15  �  മരണെ��

പ�ികജാതി സ�ദായാംഗമായ െക.െക.  ��േഷാ�മെ� േപരി�� െഹൗസ് ബി�ഡിംഗ്

അഡ�ാ�സിെ� പലിശ �ക എ�തി ത��ത് സംബ�ി�  42/D1/2019/ഗതാ.  ന��

ഫയലി�  തീ�മാനം എ���തിെല കാലതാമസം �ലം ��ംബ�ിന് ആ��ല���

ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പലിശ �ക എ�തി���തി�ം ��ംബ�ിന് ആ��ല��� ലഭി��തി�ം വ���

കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫയലിെ� നിജ�ിതി എെ��ം ആയതിേ��  തീ�മാനം എ�േ��് എ��ാ�

സാധി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

31-10-2019

�േ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�ി��.


