
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സേ�ളനം

2019 നവംബ� 15, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--354]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 5025 �ത� 5117 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 5118 �ത� 5227 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 5228 �ത� 5323 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 5324 �ത� 5378 വെര

ആ�.സി.ഇ.പി വ�ാപാര�രാ� സംബ�ി� പഠനം

5025. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�.സി.ഇ.പി.  വ�ാപാര�രാ�  സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�െനെയ�ാമാണ്

�തി�ലമായി ബാധി��ത് എ�ത് സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാ�  എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആ�.സി.ഇ.പി. കരാ�

5026. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആ�.സി.ഇ.പി. കരാറി� േക�ം ഒ�െവ��െത�് കാണി�് സ��ക�ി സംഘേമാ, മ�ിതല

സംഘേമാ,  അെ��ി�  സം�ാന�ിെ� ഏെത�ി�ം ഒൗേദ�ാഗിക �തിനിധി സംഘേമാ

േക��ിന് നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

ൈഹെടക് �ഷി

5027. �ീ.പി.െക. ശശി

,, ആ�ണി േജാ�

,, െജയിംസ് മാത�

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



(എ) സം�ാന�് ൈഹെടക് �ഷിരീതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) മാറിമാറി വ�� കാലാവ�ാ സാഹചര���മായി െപാ��െ��് േപാ�� തര�ി�

ഹരിതഭവന�� സ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈഹെടക് �ഷി�െട ഭാഗമായി �റ�ായ �ല�� ���ഷി രീതിക�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹെടക് �ഷി രീതി സംബ�ി�് ക�ഷക��് എെ��ാം പരിശീലന��ം അവേബാധ

�ാ�ക�മാണ് ന�കി വ��ത്;

(ഇ) ൈഹെടക് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ക�ഷകർ�് ന�കി വ�� ധനസഹായം

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഡാ�ാ ബാ�കളിെല അപാകതക� പരിഹരി�ാൻ നടപടി

5028. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഡാ�ാ ബാ�കളിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തി�ം അ�ബ��ി�  ഉ�െ��ി��

�രയിട��  ഒഴിവാ��തി�മായി �ഷിഭവ�കളി�  ലഭി� അേപ�ക�  തീ��ാ�ി ��മ�

ഡാ�ാബാ�് �സി�ീകരി�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

5029. �ീ.സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) യഥാസമയം കാ�ഷിക േമാറേ�ാറിയം ന�കാ�താണ് ഇ�രം ആ�ഹത�ക�  ഉ�ാ��

സാഹചര�ം ��ി�െത� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  തട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  ഫല�ദമാേണാെയ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േ�ാ� ഫാ�േമ�് അ�ി ബിസിനസ് ക�േസാ�ഷ�ം

5030. �ീ.ബി.സത��

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ഷി ലാഭകരമാ�ി അഭ��വിദ�രായ �വാ�െള��െ�െട കാ�ഷികേമഖലയിേല�്

ആക�ഷി��തിനായി േ�ാ�  ഫാ�േമ�് അ�ി ബിസിനസ് ക�േസാ�ഷ�ം നട��

�വ��നെ� �റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��് േവ� മാ�ഗനി�േ�ശ�� ന�കി�ം �ണേമ��� നടീ� വ��� ലഭ�മാ�ി�ം

കാ�ഷിക രംഗ�് വള�� ��ി��തിേല�ായി �ഷിഭവ�ക�െട �വ��നം ��ത�

കാര��മമാ��തിനായി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിനാവശ�മായ മാനവവിഭവേശഷി

വികസി�ി��തിന് കാ�ഷിക സ��കലാശാല�� പ�് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക വി�ാന വ�ാപന�ം കാ�ഷിക േസവന സംവിധാന�ം ശ�ിെ����തി�ം

�ാേദശിക വിളക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േസവന േക���ം കാ�ഷിക ക�� േസന�ം നട�ി വ�� �വ��ന��

5031. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ക�ഷക��് ആവശ�മായ േസവന�� ന���തിന് കാ�ഷിക േസവന േക���ം

കാ�ഷിക ക�� േസന�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േസവന േക���െട�ം കാ�ഷിക ക�� േസന�െട�ം �വ��ന���് മാ��

നി�േ�ശം ന���തിനായി അെപ�് േബാഡി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ക��േസനയി�ം കാ�ഷിക േസവന േക��ളി�ം രജി�� െച�ി�� ക�ഷക��ം

അംഗ���ം അപകട ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ന���തിനായി ��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക രംഗെ� സ�യംപര�ാ�ത�ാ�� �വ��ന��

5032. �ീ.പി. ഉ�ി

,, �രളി െപ�െന�ി

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിെ� ഭാഗമായി ഉ�ാദന�മത

വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തന മാ���ളാണ് അവലംബി�ി��ത്;

(ബി) �ണേമ��� നടീ�  വ���, വി�ക�  �ട�ിയവ�െട വിപണിയി�� അപര�ാ�ത

ഉ�ാദന�മത�് െവ�വിളി ഉയ���തിനാ�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;



(സി) �ണേമ��� നടീ� വ���െട ഉ�ാദനം, ടിഷ�ക��� �ണി�്, വി�് സം�രണം, േശഖരണം

എ�ിവ കാര��മമാ��തിനായി �ഷി ഫാ�ക� നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) അത��ാദന േശഷി�� നാട�  വി�ിന��  സംര�ി��തി�ം �ഷി െച��തി�മായി

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

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളിെല �വ��ന��

5033. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) െന�ിനായി �പീകരി� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളി�  എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ്

നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ��റി�ാ�� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളി�  നട�� �വ��ന��  സംബ�ി��

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ഫല വ�����ാ�� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി �ഖ�ാപി� പ�ായ�കെള

പഴവ����െട േക�മാ�ി മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ഒൗേദ�ാഗിക ഫലമായ ച��െട�ം ച�യി�  നി�� �ല�വ�ധിത

ഉ����െട�ം �ചാരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാഴ�െട �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയി� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക െെവദ�തി കണ��ക�

5034. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആെക എ� കാ�ഷിക െെവദ�തി കണ��ക� ഉ�് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക കണ��കളി�  �ഷിവ��് പണം അട�� കണ��ക�  എ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക കണ�� ന���തിന് പ�് ഹൗസ് നി�ബ�മാേണാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) പരിയാരം,  ച�ാര�ടവ്,  ��മാ��, മല��ം,  മ�ി�, ���ാ��, െകാളേ�രി,  ആ��, തളി�റ�്

എ�ീ തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� എ� കാ�ഷിക കണ��ക� ഉ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

േപാളിഹൗ�ക�െട നി��ാണം



5035. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ാ�� േപാളിഹൗ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം അതിനാവശ�മായ മ� സാേ�തിക

സഹായ�� ന���തി�മായി �ഷി വ��ി� കീഴി�  ക�ഷക��് ന��� സഹായ��

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) 2019-20  സാ��ിക വ�ഷെ� ബജ�ി�  ഇൗയിന�ി�  എ� �ക വകയി��ിയി��;

ഇതി� എ� െചലവഴി�; ഇൗയിന�ി�� �ക വകമാ�ാ� നി�യി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് േപാളിഹൗ�ക�െട ഉപേയാഗം ��വ�ഷ�ളി�  നി�ം �റ� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഏലം കയ�മതി സംബ�ി�്

5036. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏലം കയ�മതി െച�േ�ാ� അതി� കീടനാശിനിക�െട അമിതമായ അളവ് കെ���തിെന

�ട��് തിരിെക അയ�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഏലം �ഷി കീടനാശിനി വി��മാ��തി�ം ശാ�ീയ മാ�ഗ�� അവലംബി�

�ഷി നട��തി�ം ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�വാ�  �ഷിവ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പാഠം ഒ�് പാടേ��് പ�തി

5037. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ഷിവ��്നട�ിലാ�ിയ പാഠം ഒ�് പാടേ��് എ� പ�തിയിൽ ഏെത�ാം

വ��ക� പ�ാളികളായി�െ�� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ട��വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� പാട�� ഏെ���് �ഷി നട�� വിദ�ാലയ���് �ഷി വ��്

ധനസഹായം ന��േമാ; വിശദീകരി�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി വിജയകരമായി നട�ിലാ�� വിദ�ാലയ��െട �വ��നം വിലയി��ി സബ്

ജി�,  ജി�,  സം�ാനതല�ി�  �ര�ാര��  ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

വി�് ബാ�് �പീകരണം



5038. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

,, എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ���യിനം നാട�  വി�ക�േട�ം െെജവ സ��ിഫിേ�ഷ�  േനടിയ പ��റിക�േട�ം

സംര�ണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പര�രാഗത വി�ക�ം കാ�ഷിേകാ����ം സംര�ി��തിനായി അ�ാരാ� നിലവാര��

വി�് ബാ�് �പീകരിേ�� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വി�് ബാ�് �പീകരണം സംബ�ി� നിലവിെല �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാറി വിേ�ജ് പ�തി

5039. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് കീഴി� േ�ാറി വിേ�ജ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ

പ�തി�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എവിെടെയാെ� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി െതരെ���

�ല�േളെത�ാെമ�് ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട െചലവ് എ�െയ�ം ഇതിനായി  2019-20 വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ക

വകയി��ിയി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

സംേയാജിത ഭ��വിള ഉ�ാദന പ�തി

5040. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� �ഷിവ��് ഓേരാ വ�ഷ�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി��ം നട�ാ�ിയ�മായ

വാ�ഷിക പ�തിയിെല �ഖ� സംരംഭ�� എെ��ാം; വ�ഷം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി  -  പ��റി വികസന�ിനായി�ം സ�യം പര�ാ�ത ഉറ�ി�ാ�മായി നട�ിലാ�ിയ

സംേയാജിത ഭ��വിള ഉ�ാദന പ�തി, േകര �ാമം പ�തിയി�െട നാളിേകര വികസനം, സമ�

തരി�നില പ�തി എ�ിവ�ായി എ� �ക വകയി��ി, എ� െചലവായി, എെ��ാം േന���

േനടാ� കഴി� എ�ിവ സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�് �ിനി�ം ഇേ�ാ-േഷാ�ക�ം ആരംഭി�ാ�� നടപടി

5041. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഓേരാ നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഒ� �ഷി ഓഫീ�മായി ബ�െ��് ഒ� �ാ�്

�ിനി�ം ഇേ�ാ-േഷാ�ക�ം ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� സം�ാനെ� എ�ാ

നിേയാജകമ�ല�ി�ം ഇ� സംബ�ി�് ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല താേഴേ�ാട് �ഷി ഓഫീ�മായി ബ�െ��് ഒ� �ാ�്

�ിനി�ം െപരി��മ�,  െവ���, ആലി�റ�് �ാമപ�ായ�കളി� ഓേരാ ഇേ�ാ-േഷാ�ം

ആരംഭി��തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

5042. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകര�ാമം പ�തി എ� �ാമപ�ായ�കളി� നട�ിലാ�ിവ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചിറ�� ചിറ�െട ആഴം ���തിന് നടപടി

5043. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.െക.വി.ൈവ. പ�തിയി� ഉ�െ���ി മ�വ�� പ�ായ�ിെല ചിറ�� ചിറ�െട ആഴം

���തി�� നിേവദനം ന�കിയതിേ��  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ിന് കാരണം

എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി ചിറ�� ചിറ�െട ആഴം ���തി�� പ�തി എ�േ��്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം എ�ാണ് ക���ത് എ�റിയി�േമാ?

നാളീേകര�ി� നി�ം �ല�ാധി�ിത ഉ����

5044. �ീ.അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര ഉ�ാദന രംഗ�ം വില നിലവാര രംഗ�ം സം�ാനം െവ�വിളിക� േനരി��േ�ാ;

(ബി) നാളീേകേരാ���ളി�  നി�� വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാളീേകര�ി�  നി�ം �ല�ാധി�ിത ഉ����  ഉ�ാ�� �ാ���ക��് എെ�ാെ�

േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ല�ാധി�ിത ഉ����െട മാ���ിംഗ് സാ��ത വി�ലെ���വാ�  അേ�ാപാ��ക�



�ാപി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ല�ാധി�ിത ഉ�� നി��ാണ�ി�െട ക�ഷക��് ��ത� വ�മാനം ഉ�ാ��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െന��ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷികേമഖല

5045. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന��ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷികേമഖല �പെ���ി പരമാവധി ഉ�ാദനം

െെകവരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015-16 െന അേപ�ി�് െന��ഷി�െട വ�ാ�ി വ��ി�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ളയെ� �ട��് മ�ിെ� ഘടനയി��ായ മാ�ം െന��ാദന�ി�  എ�് �ണപരമായ

മാ�മാണ് വ��ിയത്;

(ഡി) സം�ാന�് മിനി െെറസ് മി�ക�ം, േ�ാസ�ിംഗ് �ണി�ക�ം �ാപി�ി�േ�ാ; ഇൗ വ�ഷം

ഇ�ര�ി� എ�െയ�ം �ാപി�?

അ��ളേ�ാ���

5046. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല വീ�കളി�  അ��ളേ�ാ���  വ��ി�ി�് പ��റി �ഷി അഭി��ിെ���ാ�

സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; പ�തിക� നിലവി�െ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സൗജന� നിര�ി� പ��റി വി�ക� വിതരണം െച�് പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ�ാ� സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാ; വിദ�ാലയ�� വഴി വി�ക� വിതരണം െച�ാ� പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ന�യിനം പ��റി വി�ക�  ��തലായി ഉ�പാദി�ി�ാ�  സ��ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി

5047. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി നട�ാ��തി�� പാരി�ിതികാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ പ��റിക�െട �ണനിലവാരം



5048. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ പ��റി എ� നിലയി� വിതരണം െച�� പ��റിക�െട �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷികയിട�ളി�  അനിയ�ിതമായ േതാതി�  കീടനാശിനിക�  ഉപേയാഗി��ത് തടയാ�

നടപടിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െെജവ കാ�ഷിക േകരളം

5049. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െെജവ കാ�ഷിക േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇൗ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ�ഷി പരിേപാഷി�ി��തിന് നടപടി

5050. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ണനിലവാര�� പ��റിക�ം പഴ��ം െപാ�ജന���് വില�റവി�  ലഭ�മാ��തിന്

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

(ബി) േഹാ��ിേകാ��ിെ� പഴം പ��റി വിപണന േക�ം വയനാട് ജി�യി�  �വ��ി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക��� മ�ല�ി� �ണനിലവാര�� പഴ��ം പ��റിക�ം വില�റവി� െപാ�ജന���്

ലഭ�മാ��തിന് േഹാ��ിേകാ��ിെ� വിപണനേക�ം ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെജേവാ�� വിപണന�ിനായി ��� മാ���ക�

5051. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, ��ഷ� കട��ി

,, ബി.സത��

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

(എ) െെജവ �ഷി രീതിക� അവലംബി�� ക�ഷക��് ത��െട ഉ�����് ന�ായമായ വില

ലഭ�മാ��തിന് േനരി�ളള വിപണനം നട��തിനായി ��� മാ���ക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���മാ�ം െെജവരീതിയി� ഉ�ാദി�ി�� പ��റിക� വിപണി വിലേയ�ാ� ഉയ�� വില�്

സംഭരി�് വിപണനം നട��തിനായി േകരള ഓ�ഗാനിക് എ� �ാ�ഡ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?



ൈജവ കാ�ഷിേകാ��� വിപണികളിെല നിരീ�ണ സംവിധാനം ��മ�താ��തിന് നടപടി

T 5052.�ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���മാ�ം ൈജവം എ�് അവകാശെ��് ൈജവ ഭേ��ാ����� വി�ന നട�� ഏതാ�ം

�ാ�കളി� �മി� കീടനാശിനി�െട സാ�ി��ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈജവ ഭേ��ാ�ാദക��് �ഡ് േസ�ി രജിേ�ഷ�  ലഭി��തിന് ത��െട ഉ����

കീടനാശിനി ��മാെണ�് സംരംഭക� തെ� പരിേശാധനാ റിേ�ാ��് ന�കണെമ� നിബ�ന

ഏ�െ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ൈജവ കാ�ഷിേകാ��� വിപണികളി�  നിരീ�ണ സംവിധാനം ��മ�താ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�വാ�  �ഷി വ��ിെ� േസവനം �ടി

ഉപേയാഗി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

വിഷരഹിത പ��റി ഉ�പാദനം

5053. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് വിഷരഹിത പ��റി �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി�െട വിഷരഹിരത പ��റി �ഷി ഉ�പാദന�ി�  എ�മാ�ം േന�ം

ഉ�ായി�െ��് 2016 �ത�� വിശദാംശം ഉ�െ�െട അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മാ���കളി�  ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�് വ�� പ��റികളി�

അ�വദനീയമായ അളവി�  മാ�േമ കീടനാശിനിക�ം മ�് വിഷാംശ��ം ഉ� എ�

പരിേശാധനക�  നട��തി�� ലാ�ക�, െമാൈബ�  ലാ�ക�  എ�ിവ സം�ാന�്

എവിെടെയ�ാമാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പ��റികളിെല കീടനാശിനി സാ�ി��ം

5054. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ���കളി� ലഭ�മാ�� പ��റികളി� നി�് നി�ിത ഇടേവളകളി� സാ�ി�ക� േശഖരി�്

കീടനാശിനി സാ�ി��ം കെ���തിന് വ��ിെ� കീഴി�  �ിരം സംവിധാനം നിലവി�

ഉേ�ാ;

(ബി) ഇ�െന�� പഠന�ിെ� ഭാഗമായി റിേ�ാ��ക�  �സി�ീകരി�ാ�േ�ാ;  അവസാനമായി

റിേ�ാർ�് �സി�ീകരി�ത് എ�ാണ്; അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െന�് സംഭരി� ഇന�ി� �ഷി�ാ��് സംഭരണ വില



5055. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യി� െന�് സംഭരി� ഇന�ി� �ഷി�ാ��് സംഭരണ വില ഇനി�ം ന�കാ�

ബാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ഷി വ��നവ്

5056. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിയ

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

െന��ഷി വ��ി�ി��തിന് നടപടി

5057. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന��ഷി വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക�െട ഫലമായി എെ��ാം മാ��� വ��വാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) െന��ഷി�ാ��് ഇതിെ� ഭാഗമായി വ�േച��ി�� േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം

ന��േമാ?

�ാേ�വ� പാടേശഖര�ിെല േതാട് സംര�ണ���ി

5058. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�വ��  �ാമപ�ായ�ിെല �ാേ�വ�  പാടേശഖര�ി�  േതാട് സംര�ണ���ി�ായി

ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�െയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഫ�് ഇെ��ി�  നബാ�ഡ് ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന�ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി �േത�ക പാേ�ജ്

5059. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� കാലവ�ഷെ��തിയി�  െന�ക�ഷക���ായ നാശന��െള സംബ�ി�്

സ��ാ� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;



(ബി) കാലവ�ഷ�മായി ബ�െ��് െന��ാദന�ി�  എ� ശതമാനം �റവാണ് വ�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ക�ഷക���ായ ഭീമമായ ന�ം കണ�ിെല��് ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി

�േത�ക പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േകര �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�

5060. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏ��ം �ധാന വിളയായ േകര �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയി��

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  വക �ല�ം െപാ��ാപന��െട വള�ി�ം േകര ����  ന�പിടി�ി�്

പരിപാലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നാളിേകരം വിളെവ���തിന് �േത�കം പരിശീലനം സി�ി�വ�െട ക��േസനെയ ക�ഷക��്

ലഭ�മാ��തിന് �ഷിഭവ�ക�, അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  �ട�ിയവവഴി

സഹായെമ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകര��െ� െെപ�ക ��മായി �ഖ�ാപി�് േകര�ഷിേയ�ം േകര���െള�ം

സംര�ി��തിന് വി�ലമായ പ�തി ത�ാറാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല േകര �ാമം പ�തി

5061. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട �ാമപ�ായ�ി� േകര �ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് വ��് തല�ി� സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം �ഷിവ��് �േഖന മ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നാളീേകര ഉ�ാദനം

5062. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� നാളിേകര ഉ�ാദനം �തിവ�ഷം െഹ�റിന് എ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മ�് ദ�ിേണ��� സം�ാന�ളി� ഇത് എ�യാെണ� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� അത്

ന�കാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� നാളിേകര ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി�വാനായി എ� �കയാണ് �ട�ിയത്;

2009-� നാളിേകര ഉ�ാദന�മത െഹ�റിന് എ�യായി��;  നിലവി� അത് എ�യാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

നാളിേകര ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ിക�

5063. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ിക� പരിഹരി��തി�ം നാളിേകര �ഷി

സംര�ി��തി�ം സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(ബി) അയ�സം�ാന�െള�ടി സഹകരി�ി�െകാ�് നാളിേകര �ഷി സംര�ി��തിന് േക�

സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളിേകര മിഷ�  ആരംഭി��തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാമാണ്

ഇ�വഴി നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

നാളിേകര സംഭരണ�ിന് ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം

5064. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര വികസന�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�  ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നാളിേകര സംഭരണ�ിന് �ഷി വ��് എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ?

നാളിേകര ക�ഷക��് ധനസഹായ�ിന് നടപടി

5065. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�് നാളിേകരം �ഷി െച��െ��ം പ�വ�ഷം ��പ്

എ� െഹ�റിലായി�� �ഷി ഉ�ായി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശരാശരി നാളിേകര ഉ�ാദനം �തിവ�ഷം െഹ�റിന് എ�െയ�ം പ�വ�ഷം ��പ്

എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവി� സം�ാന�് നാളിേകരം �ഷി െച�� ക�ഷക�െട എ�ം എ�െയ�ം പ�വ�ഷം

��പ് എ�യായി��െവ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) 2018-െല മഹാ �ളയ�ം 2019-െല �ളയ�ം ഉ��െപാ��ം കാരണം നാളിേകര�ഷിയി� എ�

േകാടി �പ�െട നാശന���ായി;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  നാശന���ായ ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�

വ��; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) എ� നാളിേകര ക�ഷക��് ഇതിനകം �േയാജനം ലഭി�െവ�ം ഇതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ജി) നാളിേകര �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ര� വ�ഷ�ിനകം എ� ല�ം

െത�ി�െെത ന�പിടി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

5066. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കെള േകര�ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�െ��� വിവരം നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േകര�ാമം പ�തി

5067. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എ� �ഷി ഭവ�ക� �േഖന േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ���്

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തി�ായി മാേവലി�ര മ�ല�ി�  അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

പ�േ�� സംഭരണം

5068. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പ�േ���െട സംഭരണ വില വ��ി�ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�േമാ?

�ഷിവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�� നാളിേകര വികസന പ�തിക�

5069. �ീ.െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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



ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�� നാളിേകര വികസന പ�തിക�  സംബ�ി�

വിശദവിവര�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �റിയ ഇനം െത�ക�െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റിയ ഇനം െത�ി� ൈത മാ�കാ �ദ�ശനേ�ാ�ം �ാപി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് നാളിേകര വികസന കൗ�സി�  �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നാളിേകര വികസന�ിനായി കാസ�േഗാഡ് േക�േതാ�വിള േക��മായി സഹകരി�്

നട�ിലാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  നീര വിപണിയി�  ഇറ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

റ�� വില�ിരതാപ�തി

5070. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വില�ക�� േനരി�� റ�� ക�ഷകെര സഹായി��തിനാ�� റ�� വില�ിരതാപ�തി

നട�ിലാ��ത് എ�െനയാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വ�ാടി മ�ല�ി� ��ത പ�തി �കാരം

എ� ക�ഷക��്,  എ� �പ�െട ആ��ല�ം ലഭി�െവ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ാദനെ�ലവ് വ��ി� സാഹചര��ി�  താ�വില വ��ി�ി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ക�ഷക��ായി റ�� വില �ിരതാ പ�തി

5071. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) വാഹന നി��ാണ രംഗെ� മാ��ം സം�ാനെ� െച�കിട റ�� ക�ഷകെര േദാഷകരമായി

ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െസ��ംബ� ആരംഭം �ത� രാജ�െ� അ�് വ�കിട റ�� ക�നിക� റ�� സംഭരി��തി�

നി�ം വി� നി���ത് റ��  വില ��െന താ��തിന് ഇടയാ�ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;



(സി) റ�റിന് കിേലാ�് ��ിയ���പ ഉറ�് ന��� വില �ിരതാ പ�തിയി� നി�� സഹായം

മാസ�ളായി ക�ഷക�െട അ�ൗ�ി� എ��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം ഇ��റ് �പ വില ഉറ�ാ�ണെമ� ക�ഷക�െട ആവശ�ം അ�ഭാവ���ം

പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

ൈപനാ�ി� �ഷി�് വില�ിരത�ം സ�ിഡി�ം ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

5072. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈപനാ�ിളിെ� വില�ിരത ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  ഏജ�സികളി�െട സംഭരി�� ൈപനാ�ിളിെ� േതാത് നിലവി�

അപര�ാ�മായതിനാൽ ��ത സംഭരണം വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) ൈപനാ�ി� ക�ഷക��് സ�ിഡി ലഭ�മാ�ാനായി ൈപനാ�ി� ഉ��ാദന േ�ാ�ാഹന പ�തി

നട�ിലാ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

ക�ഷക െപ�ഷ� ലഭി��തി�� അേപ�ക�

5073. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക െപ�ഷ�� അേപ�ക� നിലവി� സ�ീകരി��േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ക�ഷക െപ�ഷ�ക��് േവ�ി സ�ീകരി� അേപ�കളി�  തീ��ാകാെത

കിട�� അേപ�ക� എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ക�ഷക െപ�ഷ� വിതരണം

5074. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  ഉ�െ��� �ാമപ�ായ�കളി�  നി�ം ക�ഷക െപ�ഷ�

വാ��വ�െട എ�െമ�െയ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക െപ�ഷ�േവ�ി സമ��ി� അേപ�ക� ��ത പ�ായ�കളിെല �ഷിഭവ�കളി�

തീ��ാ�ാെത അവേശഷി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?



പിറവം മ�ല�ിെല വിളനാശ�ിന് ന�പരിഹാരം

5075. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  െസ��ംബറി�  ഉ�ായ േപമാരിയി�ം കാ�ി�ം പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിെല എ�

ക�ഷക�  കാ�ഷിക ഭ�� വിളക��് നാശന���ായതിന് ന�പരിഹാരം ആവശ�െ��്

അേപ� ന�ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം എ� ക�ഷക��്

ന�പരിഹാരം ന�ിയി�െ���� വിവര�� പ�ായ�് അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വിള�ം ന�ാ�  തീ�മാനി�  /ന�ിയ ന�പരിഹാര നിര�് സംബ�ി� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഇ��ി ജി�യിെല കാ�ഷികേമഖലയി��ായ നാശന�ം

5076. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി�  ഇ��ി ജി�യിെല കാ�ഷികേമഖലയി�  എ� േകാടി �പ�െട

നാശന�മാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഇ��കാരം എ� േകാടി �പയാണ് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരമായി ന�കിയി��ത്;

ആയതിെ� വിതരണം ���ിയായി�േ�ാ;

(സി) �ഷി�മി�് പ�യമി�ാ� ക�ഷക��് �ളയ�ിെല നാശന��ിന് ന�പരിഹാരം

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) 2019-െല കാലവ�ഷെ� �ട��് ഇ��ി ജി�യിെല കാ�ഷികേമഖലയി� ഉ�ായി�� �ഷി

നാശന�ം എ�െയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

��തി �ര��� കാ�ഷിക േമഖലയി��ാ�ിയ നാശന�ം

5077. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി��ായ ��തി �ര��ളായ െകാടിയവര��, ഓഖി, �ളയം എ�ിവ

കാ�ഷിക േമഖലെയ�ം ക�ഷകെര�ം എ�ര�ി� ബാധി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ര��� �ലം ��ത േമഖലയിെല നാശന��� തി�െ���ിേയാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  നി�ം ക�ഷെര സംര�ി�ാ�ം കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണ�ി�മായി ഇൗ

സ��ാ� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന��ായ ��ത ��തി �ര��ളി�  നി�ം കാ�ഷിക േമഖലെയ ര�ി�ാനായി

എെ��ാം േക� സഹായം ലഭ�മായി എ�ം സം�ാനം ആവശ�െ��ത് എെ��ാം എ�ം



വ��മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ി� �ളയധനസഹായം ലഭി�വർ

5078. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018െല മഹാ�ളയ�ി� തി�വ�ാടി മ�ല�ി� �ഷിനശി�വ��് ന�കിയ ധനസഹായം

ലഭി� ആ�ക�െട േപര്,  വിലാസം,  അ�വദി�െ��സംഖ� �തലായ വിവര��  ഇനം തിരി�്

പ�ായ�്അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�ല�ി�  അ�ഹതെ�� ആ�ക��് ഇനി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാവാ�

സാഹചര��േ�ാ;ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� നശി� ��നാ�ിെല �ഷിെയ �ന��ീവി�ി�ാ� നട�ിയ �വ��ന��

5079. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  കന� നാശന�ം േനരി� ��നാ�ിെല �ഷിെയ �ന��ീവി�ി�ാ�  നട�ിയ

�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാടേശഖര�ളിെല മ�ം െചളി�ം നീ�ി �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് നട�ിയ �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകടായ േമാേ�ാ�, പ�് െസ�്,  െപ�ി,  പറ എ�ിവ�െട റി�യറിംഗിന് �ക അ�വദി�

ന�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മടവീ��് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�കാരെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ബ�് �ന�നി��ാണ�ിനായി പാടേശഖര സമിതിക��് ധനസഹായം ന�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) െന�വി�ക�ം പ��റി വി�ക�ം സൗജന�മായി ക�ഷക��് ന�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ളയാന�രം കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണം

5080. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-  െല �ളയ�ി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�  എ� േകാടി �പ�െട ന�ം വ�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) 2018-19 വ�ഷ�ി� കാ�ഷിക േമഖലയി� �ളയാന�ര �ന��ാരണ �വ��നം നട�ി

വ��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി സ��ാ� എ�േകാടി �പ െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

2019െല �ളയ�ി� �ഷി നാശം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം

5081. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019െല �ളയ�ി� �ഷി നാശം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െച���  മ�ല�ി�  നി�� അേപ�ക�  എ�യാെണ�ം ധനസഹായം എ�േ��്

ന��വാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഉ�����് വിലയിടിവ്

5082. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� കാ�ഷിക ഉ�����ാണ് വിലയിടിവ് േനരി��െത�റിയി�ാേമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇവയി�  സം�ാന�ിെ� സ��ഘടന�് ��ത�  ആഘാതം െച���ത്

ഏെതാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ�പ���െട വിലയിടിവ് തട��തി�ം,  കാ�ഷിക ഉ�����് ��ത� �ചാരം

ലഭി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷി േതാ��ിെ� വികസനം

5083. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷി േതാ��ിെ� വികസന�ിനായി ഇൗ

സ��ാ� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��റ് ഏ�റിലധികം വ�ാപി� കിട���ം ��റിലധികം േപ� േജാലി െച���മായ ��ത

ജി�ാ �ഷിേതാ��ി�  നിലവി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട� വ��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫാമി� �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േനര�മംഗലം �ഷിഫാമി� �ാഫ് ��്ത് വ��ി�ി��തിന് നടപടി



5084. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��റ് ഏ�റിലധികം വ�ാപി�കിട�� േനര�മംഗലം �ഷിഫാമി�  നിലവി�  എ� �ിരം

െതാഴിലാളിക�ം എ� ക�ാഷ�� െതാഴിലാളിക�ം ഉെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ക�ാഷ�� െതാഴിലാളികെള �ിരെ���ി എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ിരം െതാഴിലാളിക�ം ക�ാഷ�� െതാഴിലാളിക�മായി ��റി� അധികം േപ� പണിെയ���

ജി�ാ �ഷിേതാ��ിെല �ാഫ് െ��്ത് ��ി പതിെനാ�് മാ�മാെണ��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 200 ഏ�റിലധികം വ�ാപി�് കിട���ം വി�ലമായ �വ��ന�� ഉ��മായ ഫാമി� �ാഫ്

��്ത് ��ി പതിെനാ�ി�  നി�ം വ��ി�ി�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഫാം �റിസം പ�തി

5085. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ഫാം �റിസം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എവിെടെയ�ാം എ�്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി എവിെടെയ�ാമാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;  വിശദാംശം

ന�േമാ?

തരിശ് �മിക� �ഷിേയാഗ�മാ�ാ� നടപടി

5086. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല പേ�ാളി നഗരസഭ,  െകായിലാ�ി

നഗരസഭ,  തിേ�ാടി,  �ടാടി,  െചേ�ാ�കാവ്,  േചമേ�രി എ�ീ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട പരിധിയി�  എ� െഹ��  തരിശ് �മിക�  �ഷിേയാഗ�മാ�ിയി��്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം ��ത� തരി� നില�ളിേല�് െന��ഷി വ�ാപി�ി�ാ� ��ത തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട പരിധി��ി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഷിവ��് ആ��ണം

െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഷിേയാഗ�മാ�ാ� കഴി�� തരി�നില�� കെ��ി െന��ഷി വ�ാപകമാ�ാ� ഉത��

ഒ� െ�ാജ�് ജി�ാ �ഷി വ��് ത�ാറാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് വിതരണം െച�ാ� നടപടി



5087. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭം �ലം വിളക�  നശി� ക�ഷക��് വിള ഇ��റ�സ് ആയി ലഭിേ�� �ക

വിതരണം െച��തി� കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അടിയ�രമായി �ക വിതരണം െച��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഷിയിട�ളി� കീടനാശിനി�േയാഗം

5088. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ാട�� ഉ�െ�െട�� �ഷിയിട�ളി� കീടനാശിനി�േയാഗം നട��തിന് നിലവി��

വ�വ�ക�ം മാ��നി�േ�ശ��ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം മാ��നി�േ�ശ��  ക�ഷക�  പാലി��െവ�് ഉറ�് വ��ാ�  �ഷി വ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭ��ധാന�വിളകളി�  കീടനാശിനി �േയാഗി��തിന് ��് �ഷി ഓഫീസ�  പരിേശാധി�്

നി�േ�ശം ന�കണെമ�് വ�വ��േ�ാ;

(ഡി) മാ��നി�േ�ശ��  പാലി�ാെത കീടനാശിനി �േയാഗം വ�ാപകമാ��ത് വ��ര����്

വഴിവ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ഇളവ് ലഭി� ക�ഷക��് േരഖക� യഥാസമയംബാ�കളി� നി�ം ലഭി�ാൻ നടപടി

5089. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� ഇളവ് �കാരം കടാശ�ാസം ലഭി� വ��ിക� ക�ീഷ� നി�യി�

�ക ബാ�ി� അട�ി�ം പല ബാ�കളി� നി�ം ക�ഷക��് േരഖക� യഥാസമയം ലഭി��ി�

എ� പരാതി സ��ാരിെ� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  എ�തി��ാ�  തീ�മാനി� േലാ�  �ടി�ിക അതാത് ബാ�കളി�

യഥാസമയം എ��േ�ാ എ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയത് േവഗ�ി� ആ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി �ഷി�് പലിശരഹിത വാ�

5090. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ��റി �ഷി�് പലിശരഹിത വാ� അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അ�ര�ി�  ക�ഷക��് എ� �പ വാ�യായി അ�വദി�ി�െ��്

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

ആ�. സി. ഇ. പി. കരാ� കാ�ഷിക േമഖലയി�

5091. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�. സി.  ഇ.  പി.  കരാ�  കാ�ഷിക േമഖലെയ ഏെതാെ� രീതിയി�  ആണ് േദാഷകരമായി

ബാധി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�.സി  .ഇ.  പി.  കരാ�  നട�ിലാ���മായി ബ�െ��� ആശ�ക�  �രീകരി�വാ�

സ��ക�ി സംഘെ� അയ�് േക�സ��ാ�മായി ച�� നട�വാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനം

5092. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല എ�ാ പ�ായ�് �ഷിഭവ�കളി�ം �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികയി� �ിര

നിയമനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�ായ�് �ഷി ഓഫീ�കളിെല �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴിവ് ഇേ�ാ� റിേ�ാ��്

െച�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒഴി�വ� �ഷി ഭവ�കളി�  ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനം നട�ാ�  നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�തിയ ത�ികക�

5093. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ഷി വ��് മ�ി�െട കീഴി�  വ��

വ��കളിലായി ആെക എ� ത�ികക� ��ി�ി��്;

(ബി) ��ത ത�ികക�െട േപര്, എ�ം, വ��ിെ� േപര് എ� �മ�ി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

എളവളളി, ��േ�രി �ഷി ഭവ�കളിെല �ഷി അസി��മാ�െട ഒഴിവ്

5094. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മണ�� മ�ല�ിെല എളവളളി,  ��േ�രി �ഷി ഭവ�കളി� �ഷി അസി��മാ�െട ഒഴിവ്

നിക�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?



െന�ാറ മ�ല�ി� �ഷിവ��ിെല ഒഴി�ളള ത�ികക�

5095. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷിവ��ിന് കീഴി�� ഓഫീ�കളി�  ഏെത�ാം

ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി� കിട�� ത�ികക� നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യി� �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

5096. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യി�  �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട എ� ത�ികകളാ��െത�ം ��ത

ത�ികക�� ഓഫീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  എവിെടെയ�ാമാണ് ഒഴി�കിട��െത�ം എ� കാലമായി ഒഴിവ്

�ട��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികക� ഒഴി�കിട��തിനാ� ഏെത�ാം തര�ി�� ��ി��കളാണ് ജന���

അ�ഭവിേ��ിവ�ത് എ�തിെന�റി�് ഒ� വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;  �ഷി

ഓഫീസ�മാ�  ഇ�ാ�ത് െകാ�് അ�ഹമായ ആ��ല���  ക�ഷക��് കി�ാെത

േപായി�േ�ാ; എ�ി� പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ത�ികക� ഒഴി�കിട��ത് എ� െകാ�ാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഭാവിയി� ഈ

അവ� ഇ�ാതിരി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�ം ഇേ�ാഴെ�

ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ിക��� അസി��് േ�ഡ്-II ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5097. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�ിക���  അസി��് േ�ഡ്-II  ത�ികയി�  നിലവി�  എ� ഒഴി�ക�  ഉെ��്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  പി.  എസ്.സി.  �് റിേ�ാ��് െച�ി�ിെ��ി�  ആയതിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േകാ� വികസന പ�തി മണ�� മ�ല�ി�



5098. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���-െപാ�ാനി േകാ� വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ി മണ�� മ�ല�ി� ഏെത�ാം

���ിക��് അ�മതി ന�കി എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് അ�വദി� �ക എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം ���ിക�

നട�ിലാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാ��� നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ഷക���ായ നാശന�ം

5099. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019  വ�ഷ�ി�  ഉ�ായ �ളയ�ി�  േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല നിരവധി

ക�ഷക��് �ഷിനാശം സംഭവി�ക�ം വലിയ േതാതി�ളള ന�ം ഉ�ാ�ക�ം െച� കാര�ം

�ഷിവ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) അവ��േവ�ി എെ��ി�ം പ�തിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  നി�് ലഭി� അേപ�ക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;ന�പരിഹാരം

നി�യി�ി�േ�ാ;ആയത് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ചവറ പ�നയിെല േകര�ാമം പ�തി

5100. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകര�ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ന

�ാമപ�ായ�ി� ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

ഇനി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് അറിയി�േമാ?

ഇ��ി െകാ��ടി �ഷിഭവ� �േഖന സമ��ി� േ�ാജ�്

5101. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിന് ഇ��ി െകാ��ടി �ഷിഭവ� �േഖന

ഏെത�ി�ം വ��ിക� േ�ാജ�് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േ�ാജ�ിെ� വിശദാംശ��  ന��േമാ;  ആയത് ഏ�ഘ��ിലാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േലാക ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട ഇ�കാരം എെ��ാം പ�തികളാണ് കാ�ഷിക േമഖലയി�

നട� സാ��ിക വ�ഷം നട�ി�വ���െത�് വ��മാ�േമാ?



�േ�രി വി� �ഷി േതാ��ി� കാഷ�� െതാഴിലാളി നിയമനം

5102. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �േ�രി ജി�ാ വി� �ഷി േതാ��ിേല�് �തിയ കാഷ��  െതാഴിലാളികെള നിയമി��തിന്

എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ത�ാറാ�ിയി�� പ�ികയി�  നി�ം നിയമനം

നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് നിയമനം നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� ലി�ി� നി�ം ആ�കെള നിയമി��ിെ��ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�ാ കള��െട േചംബറി�  േച�� േയാഗതീ�മാനമായ ഫാമിെ� അതി��ി

നി��യ�ിന് റവന�,  �ഷി,  വനം വ��ക�െട സം��സ�േ� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ?

�േ�രി ജി�ാ വി��ഷിേ�ാ��ി� അഴിമതി

5103. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�േ�രി ജി�ാ വി��ഷിേ�ാ��ി�  �ി�് ഇറിേഗഷ�  �ാപി��തിെല അഴിമതി�മായി

ബ�െ��് �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ ഇ-െപ�ീഷ�  1900/2019�  �ഷി വ��് സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ഒ�ാം െന��ഷി�െട സംഭരണ േവളയി��ായ �ഷണം

5104. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ക�ഷക�െട കാര��ി�  സമയ�് വിളെവ��ിന് സാഹചര�െമാ���, സംഭരണം

�ഗമമായി നട�ാ� സഹായി��, അതിെ� വില ൈവകാെത ലഭ�മാ�� എ�ി�െന��

കാര��ളി� സ��ാ� ഇടെപട�ം സ��േഭാചിതമായ നടപടിക�ം ഉറ� വ��ാ� എെ�ാെ�

െച�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട് ഒ�ാം െന��ഷി�െട സംഭരണ േവളയി��ായ �ഷണം ആവ��ി�െ���

സാഹചര���ാ�േമാ;

(സി) അവിെട മഴ ശ�ിെ��േതാെട സംഭരണസൗകര�മി�ാ� െന�ക�ഷക� കി�ിയ വില�് െന�്

സ�കാര� മി�ക��് ന�േക� സാഹചര���ാേയാ;

(ഡി) ഇതിെനാ� പരിഹാരമായി ഒ� കാ�ഷിക കല��  ഉ�ാ�ി വിത�ം നടീ�ം വിളെവ��ം

അ�ബ� കാര���ം അത�സരി�് െച�ാ�  ഇ�രം �ഷണ��  ഒഴിവാ�ാനാ�െമ�്

ക���േ�ാ; എ�ി� അതിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



ആല�� മ�ല�ിെല �ഷിനാശം

5105. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019-20 െല കാലവ�ഷ�ി� ആല�� മ�ല�ി� എ� �പ�െട �ഷിനാശം റിേ�ാ��്

െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ഷിനാശ�ിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല സഹ� സേരാവരം പ�തി

5106. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സഹ� സേരാവരം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അ�മതി ന�കിയ േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പിറവ�� �ഷി ഭവ� മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി

5107. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നാ�രം നിേയാജക മ�ല�ി�െ�� പിറവ�� �ാമപ�ായ�ിെല �ഷി ഭവ� ഇേ�ാ�

�ിതി െച�� േമട�ട എ� �ല� നി�ം പ�ായ�് ആ�ാനം �ിതി െച��

അലി��് ജം�ഷനിേല�് മാ�ി �ാപി�ണെമ�ാവശ�െ��� നിേവദനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഷി ഭവന് േവ�ി അലി��് ജം�ഷനി�� പഴയ പ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിടം

വാടകരഹിതമായി ന��വാ�  സ��മാെണ�� പിറവ��  �ാമപ�ായ�് സമിതി�െട

തീ�മാന പക��ം നിേവദനേ�ാെടാ�ം ഉ�ട�ം െച�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

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

(സി) ��ത ആവശ�ം എ��ം േവഗം നട�ിലാ��തിന് അ��ല നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ ?

വ�വിെ� സ�ഭാവ വ�തിയാനം വ���

5108. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�് െസ�ി� �റവ് �മി ഉ�വ�ം,  േഡ�ാ ബാ�ി� ഉ�െ��ി��വ�ം,  വ�വിെ� സ�ഭാവ

വ�തിയാനം വ��ി വീട് നി��ി��തി�� അ�വാദ�ിനായി ബ�െ�� �ഷി �ി�സി��

ആഫീസ��് അേപ� സമ��ി�ി�് കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ആല�ഴ �ി�സി��  �ഷി ആഫീസി�  എ� അേപ�കളാണ് ��ത അ�വാദ�ിനായി

ലഭ�മായി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വാദം ന���തി�� തട��� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) െച���  മ�ല�മായി ബ�െ��് എ� അേപ�കളാണ് ഇതിനായി ലഭ�മായി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

േകാലിയേ�ാട് പാടേശഖര �ഷി സഹായധനം

5109. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സഹായം ന��� പ�തി�കാരം േനമം �ഷി ഭവ� കീഴിെല

േകാലിയേ�ാട് പാടേശഖര�ി�  �ഷി നട�ിയതിന് വ�ഷ��� ��് അ�വദി� �ക

പാടേശഖര സമിതിേ�ാ,  ക�ഷക�േ�ാ,  കാ�ഷിക ക��േസനേ�ാ ഇേതവെര

അ�വദി�ി�ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് അടിയ�രമായി �ക വിതരണം െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പാടേശഖര�ി�  ഇേ�ാ�  �ഷി നട��േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ദീ�ഘ നാളായി സഹായധനം ലഭി�ാ��െകാ�് കടെ�ണിയിലായ പാടേശഖര സമിതി�്

അടിയ�രമായി സഹായധനം വിതരണം െച�് ഏലായി� െന��ഷി �നരാരംഭി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

5110. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

�വ��ി��െ��് അറിയി�ാേമാ; അവ ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ആേ�ാ

സ��ിസ് െസ��ക�  അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം �തിയ ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ിെല �ഷിവ��് പ�തിക�

5111. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷിവ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?



��േ�രിയി� സീഡ് േ�ാ� �വ��ി�ി�� �ല�ം െക�ിട�ം

5112. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല  7-� വാ�ഡി�  ��േ�രി �ഷിഭവെ� കീഴി�

ഊരക�് വ�ഷ��� ��് സീഡ് േ�ാ�  �വ��ി�വ�ി�� �ല�ം െക�ിട�ം

അനാഥമായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ലം �ഷി വ��ിെ� അധീനതയി��താേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ; എ�ി� ��ത

�ല�ിെ� സ�േ� ന��ം വി�ീ���ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ലം വീ�ം �േയാജനെ����തിന് �ഷി വ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരെഫഡിെല അഴിമതി

5113. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� േകരെഫഡി� ഉ�ായി�� അഴിമതിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) അത് സംബ�ി� അേന�ഷണം ���ിയായി�േ�ാ;  എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  വ��തല നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

���-െപാ�ാനി േകാ�നില വികസന പ�തി

5114. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-െപാ�ാനി േകാ�നില വികസന പ�തി�് േക� സ��ാ�  മതിയായ ഫ�്

അ�വദി��ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ���-െപാ�ാനി േകാ�  നില വികസന പ�തി റീബി�ഡ് േകരളയി�

ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

അതിര�ിളളി െെ�ബ�വാലി േ�ാജ�്

5115. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� അതിര�ിളളി പ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളി� ജന��െട

ജിവിത നിലവാരം െമ�െ����തിനായി വനം,  പ�ികവ��േ�മം,  �റിസം,  �ഷി വ��കെള

സംേയാജി�ി�െകാ�ം റീ ബി�ഡ് േകരളയി�  ഉ�െ���ി�ം അതിര�ിളളി െെ�ബ�വാലി



േ�ാജ�് യാഥാ���മാ�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയി� ഫാം ഓഫീസ�മാ�െട (അ�ി) നിയമന��

5116. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� േകാേള�കളി�ം ഗേവഷണ �ാപന�ളി�മായി ഫാം

ഓഫീസ�(അ�ി)മാ�െട എ� ത�ികക�  ആണ് നിലവി��ത്;  അതി�  എ� േപ�  േജാലി

െച���് എ�ം എ� ത�ികക� ഒഴി��് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��കലാശാല ��തായി ആരംഭി�ി�� േകാേള�കളി�  മ� േകാേള�ക��് സമാനമായി

ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; ഇ�രം ജീവ�ാ�െട േസവന�� േകാേള�കളി� ആവശ��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല ഫാം ഓഫീസ�മാ�െട അഭാവം കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട

ഗേവഷണെ��ം ഫാ�ക�െട �വ��നെ��ം േദാഷകരമായി ബാധി��േ�ാ;

അത�ാവശ�മായി ഈ നിയമന��  നട�ണെമ�്കാ�ഷിക സ�വകാലാശാല ക���േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ?

െവയ�ഹൗസിംങ് േകാ��േറഷനിെല വിരമി�� ജീവന�ാ��� െപ�ഷ�

5117. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന െവയ�ഹൗസിംങ് േകാ��േറഷനിെല വിരമി�� ജീവന�ാ��� െപ�ഷ�

നിലവി�വ�ത് ഏ�വ�ഷം �തലാണ്;  നിലവി�  എ� േപ��് േകാ��േറഷ�  െപ�ഷ�

ന����്;

(ബി) െപ�ഷ� നിലവി�വ�ത് �ത� േകാ��േറഷനി� നി�ം വിവിധ കാലഘ��ളി� വിരമി� ലാ�്

േ�ഡ് ജീവന�ാ�, ജനറ� മാേനജ� �ട�ിയ റാ�ി��വ��് ഓേരാമാസ�ം േകാ��േറഷ�

ന�കിവ�� െപ�ഷ� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��േറഷനിെല വിരമി� ജീവന�ാ��് സ��ാ�  അംഗീകരി�് നട�ിലാ�ിയ

െക.എസ്.ഡ�ി�.സി.െപ�ഷ�  െറ�േലഷ�  �കാര�� െപ�ഷ�  ന�കണെമ�  2017

നവംബ�  14  െ� ��ീേകാടതി ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ�� കാലതാമസം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  െക.എസ്.ഡ�ി�.സി.  സാ��ികമായി ലാഭ�ിലാേണാ;  ആെണ�ി�  �തിമാസം

എ� �പ ലാഭവിഹിതം ലഭി���്;

(ഇ) െക.എസ്.ഡ�ി�.സി. സാ��ികമായി ലാഭ�ിലാെണ�ി� വിരമി� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�

വ��ി�ി�് ന���തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



നഗര-�ാമാ��ണ നിയമ�ി� സമ� േഭദഗതി

5118. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എസ്.രാേജ��

,, പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയാ�ഭവ�ിെ��ം വ�കിട �ാ�് നി��ാതാ�ളി� ഏെറേ�� നിയമലംഘനം നട��തായി

വ�� വാ���െട�ം അടി�ാന�ി�  നഗര-�ാമാ��ണ നിയമ�ി�  സമ� േഭദഗതി

വ��ി കാര��മമായ �ലപര ആ��ണം സമയബ�ിതമായി നട��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണാ�മതി ലഭി��തി�ം �മവ��രി��തി�ം െക�ിട ന�� അ�വദി��തി�ം ഏെറ

കാലതാമസം േനരി�ി���ം അഴിമതി നട�ി���ം അവസാനി�ി�ാനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ ച����് മാ�ഷിക �ഖം ന��കെയ� ല��േ�ാെട േഭദഗതി

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിനീയറിംഗ്,  ടൗ�  �ാനിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട കാര��മത വ��ി�ി�ാ�

പരിപാടി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശ െപാ�സ�വീസ്

5119. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�  2016  െല ടൗ�  &  ക��ി �ാനി�് ആ�ിെല

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ി�  ��ികരമായി �വ��ി�� വികസന അേതാറി�ികളിെല

(ജി.സി.ഡി.എ,  ജിഡ,  �ിഡ)  ജീവന�ാെര ഏകീ�ത തേ�ശ െപാ�സ�വീസി�

ഉ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ സ�വീസ് നിലവി�  വ��േതാെട �നിസി��  േകാമ�  സ�വീസ് െ�ഷ��  ��സ്,

എ�.എസ്.ജി.ഡി എ�ജിനീയറിംഗ് സ�വീസ് െ�ഷ��  ��സ്,  ടൗ�  & ക��ി �ാനിങ്

െ�ഷ�� ��സ് �തലായവ ഇ�ാതാ�േ�ാ� ഈ വ�വ��െട അടി�ാന�ി� നിയമിതരായ

വികസന അേതാറി�ികളിെല ജീവന�ാെര ഉ�െ���ാ�് ഭാവിയി�  �ാേയാഗിക ����

��ി�െമ�തിനാ�  ഇ� സംബ�ി�് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�േമാ?

�ിതല പ�ായ�് ഭരണസമിതി അംഗ��െട ബ�



5120. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�് ഭരണസമിതി അംഗ��െട ബ� വ��ി�ി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  �സിഡ�്,  െെവസ് �സിഡ�്,  അംഗ��  എ�ിവ��് യാ�ാ ബ�

അ�വദി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ്

5121. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 24.06.2016  െല ഗവ�ണ�െട നയ�ഖ�ാപന�ി�  ഉ�െ�� ഏകീ�ത തേ�ശസ�യംഭരണ

െപാ� സ��ീസ് �പീകരണം എ�് �തലാണ് ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീസി�  നിലവി�� വികസന അേതാറി�ികളായ ജി.സി.ഡി.എ.,  �ിഡ,  ജിഡ,

എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാെര ഉ�െ����േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം സാഹചര��ി�  വികസന അേതാറി�ി നി��ലാ�േ�ാേഴാ,  �വ��നം

നില�േ�ാേഴാ ടി �ാപന�ി�� ജീവന�ാെര �നിസി�� േകാമ� സ��ീസിേല�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിേല�ം ലയി�ി�െമ�് നിലവി�� േകരള െഡവല�െമ�്

അേതാറി�ി �ളി�  �തിപാദി�� സാഹചര��ി�  ഈ സ��ീ�ക�  ഇ�ാതാ�ി ഇേ�ാ�

�പീകരി�� െപാ� സ��ീസി�  നിലവി�� വികസന അേതാറി�ി ജീവന�ാെര

ഉ�െ���ാതിരി��ത് ഭാവിയി�  ����  ��ി�ിേ�െയ�ം,  അതി�� പരിഹാരം

എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ആ�ിക��് നാമകരണം

5122. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� തനത് ഫ�ി� നി�ം നി��ി��േതാ ജന�തിനിധിക�െട

ഫ�ി� നി�് നി��ി��േതാ ആയ ആ�ിക��് നാമകരണം െച��തി�� നടപടി�മ��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ�ാപന ഭരണ സമിതി�െട മാ�ം തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഏെത�ി�ം

വ��ിക�െട �രണാ���� േപ�ക�  ആ�ിക��് ഉപേയാഗി��തിന് എെ��ി�ം

തട���  നിലവി�േ�ാ;  സ��ാരിെ� ����  അ�മതിേയാെട ഇ�ര�ി�  നാമകരണം

നട�ാ� വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആ�ിക��് നാമകരണം നട���മായി ബ�െ��്

സ��ാ� �റെ��വി�ി�� മാ��നി�േ�ശ��െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ഴി�ാണി �േദശെ� ��ംബ�െള െകാടകര പ�ായ�ിേല�് േച���തിന് നടപടിക�

5123. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� മ��� പ�ായ�ിെ� ഭാഗമായ�ം എ�ാ� െകാടകര പ�ായ�ിേനാട് േച��്

കിട���മായ �ഴി�ാണി �േദശെ� എ�പേതാളം ��ംബ�െള െകാടകര പ�ായ�ിേല�്

േച���തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� െകാടകര ടൗണിേനാട് അ��് കിട�� �ഴി�ാണി �േദശെ� ജന�െള െകാടകര

പ�ായ�ിേല�് ��ിേ����തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജനം

5124. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം തീ�മാന��

സ��ാ� ൈകെ�ാ�ി��്; ഇ�മായി ബ�െ��് നിയമി� സമിതി�െട റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  റിേ�ാ��ിേ��  എെ��ാം തീ�മാന��

ൈകെ�ാ�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�മാ�� നടപടി�മ��  എ�് ���ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ് സ��ാ�

�തീ�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ഏകീകരി� േസാ�് െവയ�

5125. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  പ�തി �വ��ന���ം പ�ായ�്

ന��� േസവന���ം േ�മ �വ��ന���ം വ�ത��മായ േസാ�് െവയ�ക�

ഉപേയാഗിേ��ി വ����ലം �യാസ��  ഉ�ാ��തായി സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം വിവിധ േസാ�് െവയ�ക��പകരം ഏകീകരി�് ഒ� േസാ�് െവയറാ�ാ�  സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ േസാ�് െവയ�ക�  ൈകകാര�ം െച�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ ജീവന�ാ��് ന���

പരിശീലന �വ��ന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?



തേ�ശ�ാപന��െട ഹാ�ക��് വാടക ഇളവ്

5126. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� പൗര�ാ�െട സംഘടനക�  നട�� െപാ�പരിപാടിക��് തേ�ശ�ാപന��െട

ഹാ�ക�  50  ശതമാനം വാടക ഇളേവാെട അ�വദി��തിന് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തി�� പൗര�ാ�െട സംഘടനക�  നട�� രാ�ീയ പരിപാടിക��ം ��ത ഇളവ്

അ�വദി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വേയാജന���ാ�ളള പരിപാലനേക���

5127. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന���ാ�ളള പരിപാലനേക���  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട കീഴി� �വ��ി��വ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര� ഏജ�സിക�ം ഇതര �ാപന��െട�ം േമ�േനാ��ി� എ� വേയാജന പരിപാലന

േക��� �വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�മതി �ടാെത ഇ�രം �ാപന��

�വ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അ�ത് പ�തി�ായി അേപ�ക� േനരി�് സ�ീകരി�� സംവിധാനം

5128. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് സി�ി പ�തി�െട കീഴി�  െക�ിട നി��ാണ അേപ�ക�  സ�ീകരി��തി�േവ�ി

സ��ാ�  ആരംഭി�ി�� �തിയ േസാ�്െവയ�  സംവിധാന�ി�  െചറിയ വീ�ക�

നി��ി��വ��് അവ�െട �ാ�  േസാ�്െവയറി�െട സ�ി�് െച��തിന് ��ി��്

അ�വഭവെ���താ�� പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി �റ�ത് �� സ് ക�യർ മീ�ർ വെര�� വീ�കൾ�� നി��ാണ

അേപ� േനരി�് സ�ീകരി�് അ�മതി ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �പീകരണം



5129. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �പീകരണം സംബ�ി� നി�േ�ശം  2018

െസ�ംബറി� തെ� സ��ാ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ഒേ�ാബ�  31  വെര തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി

വിഹിത�ി� എ� ശതമാനം വിനിേയാഗി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�വിഭാഗം,  എസ്.സി.എസ്.പി,  �ി.എസ്.പി എ�ീ ഇന�ളി�  െചലവാ�ിയ ശതമാനം

എ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  േനരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി തേ�ശഭരണ

�ാപന��െട പ�തി നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം ഭവനരഹിത��ായി തി�വ�ാടി മ�ല�ി� �ളാ�ക�

5130. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം ഭവനരഹിത��ായി തി�വ�ാടി മ�ല�ി�

എവിെടെയാെ�യാണ് �ളാ�ക�  നി��ി��െത�ം പ�തി�െട നിലവി�� അവ�

എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണ �മതല ന�കിയി��താ��ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളാ�് നി��ാണം എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭവന അേപ�ക�െട െതരെ���് എ�െനയാെണ�ം ഇതിെ� മാനദ��ം വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

5131. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��മായി �ലം ഉ�വ��് ൈലഫ് മിഷനി� ഉ�െ���ി ഭവന നി��ാണ�ിനായി ആദ�

തവണക�  അ�വദി� �ണേഭാ�ാ���് അ�� വിഹിതം കി��തിനായി സാേ�തിക

തട��� ഉ�ായിരി��ത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല ഇ�ര�ി�� ��േതാളം �ണേഭാ�ാ��െട നാലാം ഗ�

അ�വദി�് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട മാനദ��ളി� ഇളവ്

5132. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�



�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന-�രഹിത��് വീട് നി��ി�് ന��� ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� മ��െ�ാഴിലാളിക�,

പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ�ാ�, ഭി�േശഷി�ാ� എ�ിവ��് നിലവി�� മാനദ��ളി�

ഇളവ് ന��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എെ�ാെ� ഇള�ക�  ന��വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) മാനദ��ളി�  ഇളവ് ന��� സാഹചര��ി�  വീ�ം അ�ഹതാ പരിേശാധന നട�ി

�ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക ത�ാറാ�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) മാനദ��ളി� ഇളവ് ന�കിയേശഷം ഈ പ�തിയിേല�് എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ത്;

അതി� അ�ഹത��വ�െട എ�ം എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഇവ��ായി വീട് വ�് ന���തിന് എ� �ലം കെ��ിെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� �ാ�ക�െട നി��ാണം

5133. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�മായി ബ�െ��് �ാ�ക�  നി��ി�െകാ��വാ�  ക�സ���സിെയ

െതരെ���ി�െ��ി� ആയതിെ� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി െതരെ��� ക�സ���സി�് ക�സ���സി ഫീസ് ഇന�ി�  ഇ�വെര

എ��ക ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  േമഖലയിെല ഈ രംഗ�� എ�ിനീേയ�ിെ� േസവനം ഉപേയാഗി�ാെത

ക�സ���സിെയ നിേയാഗി�വാ�  തീ�മാനി�ത് എ�് അടി�ാന�ിൽ ആെണ�്

െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് പ�തിയി� പ�ികജാതി പ�ിക വ�ഗകാ�� അ�വദി� �ക

5134. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി� പ�ികജാതി പ�ിക വ��കാ�� 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ�

േകാടി �പ അ�വദി� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�വദി� �കയി� എ� േകാടി �പ െചലവഴി�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ?



ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

5135. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി� വീടി�ാ� നിരവധി ��ംബ��  ൈലഫ് പ�തിയി�

ഉ�െ�ടാെതേപായത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാെതേപായ വീടി�ാ� ��ംബ���് വീട്

ലഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ജീ��ി��ം സമീപഭാവിയി�  വാസേയാഗ�മ�ാതായി തീ���മായ വീ�ക�  റി�യ�

െച��തി�ളള പ�തി സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഈ പ�തി എേ�ാ�

നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തി

5136. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം െെലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി പ�ികജാതി/പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി��െ�� എ� ��ംബ���് വീ�ം �മി�ം ന�ിയി�െ��ളള വിവരം ജി� തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിവരം മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പ�ായ�്,  ��സി�ാലി�ി അടി�ാന�ി�

വ��മാ�േമാ?

പിറവം മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തിയി� നി��ി� വീ�ക�

5137. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തിയി�െട കീഴി� 2016 �ത� നാളി�വെര

എ� വീ�ക�  �ണേഭാ�ാ���് നി��ി� ന�ിെയ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി�  വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;  എ� വീ�ക�  നി��ാണ�ിലിരി��െവ�തിെ� വിശദാംശ��

പ�ായ�ടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല െെലഫ് പ�തി

5138. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എറണാ�ളം ജി�യി� െെലഫ് പ�തി �കാരം എ� വീ�ക� അ�വദിെ�� കണ�് നിേയാജക

മ�ലാടി�ാന�ി� നഗരസഭ/പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െെലഫ് പ�തി �കാരം പണി ���ിയാ�ിയ വീ�ക�െട പ�ിക നഗരസഭ/പ�ായ�് തിരി�്

നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ ; ഇനി എ� എ�ം ���ികരി�ാ� ഉെ��ം

അവ�െട നി��ാണം െെവകാ�  ഉ�ായ കാരണം എെ��ം വ��മാ�ാേമാ  ;  അവ

എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വ��ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് �ലം വാ�ി വീട് നി��ി� ന���തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ��ാ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) എറണാ�ളം ജി�യി� ഏെത�ാം നഗരഭസഭ/പ�ായ�ക� െെലഫ് മിഷെ� ��ാം ഘ�മായ

�രഹിത ഭവനരഹിത��് ഭവനസ��യം നി��ി��തിനായി �ലം ലഭ�മാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) അ�മാലി നിേയാജകമ�ല�ിെല അ��ഴ പ�ായ�് �രഹിത ഭവനരഹിത��്

ഭവനസ��യം നി��ി��തിനായി �ലം ലഭ�മാ�ിയി�ം ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി

ഭരണാ�മതി ന���തി�  േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ  ;  ��ത

പ�തി അ��ഴ പ�ായ�ി� എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷ� പ�തി

5139. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ഏഴ് പ�ായ�കളിെല�ം ചാല�ടി നഗരസഭയിെല���െ�െട

സ��മായി വീടി�ാ�വ�ം സ��മായി വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ�വ�ം �ടി ആെക എ� ഭവന

രഹിത�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� എ� േപ��് െെലഫ് പ�തി �കാരം ഭവന നി��ാണ�ിനായി �ക അ�വദി�ക�ം

നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി ബാ�ി��വ��് താമസ സൗകര�ം അ�വദി�് ന���തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ൈലഫ് ഭവനപ�തി

5140. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവനപ�തിക�  വഴി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� വീ�കളാണ് നാളി�വെര

���ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  വീ�ക�  നി��ി�ി�ളള പ�ായ�ക�  ഏെതാെ�െയ�ം എ� വീ�കളാണ്



ഇവിെട പണിതീ��ി�ളളെത��ളള വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല െെലഫ് പ�തി

5141. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഭവന രഹിതരായ എ� ��ംബ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;  െെലഫ്

പ�തി �കാരം ഇതി� എ� േപ��് വീട് വ�് ന��വാ� തീ�മാനി�ി�െ��ം ഇനി�ം എ�

േപ��് വീട് വ�് ന�കാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െവ�ി�� േകാളനി നവീകരണം

5142. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

പിറവം മ�ല�ി� �ള���ി പ�ായ�ി�� െവ�ി�� േകാളനി നവീകരണം സംബ�ി�്

ൈലഫ് മിഷ� ��ാെക ഏെത�ി�ം നി�േ�ശം സമ��ി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ  ;

ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശ�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി �കാരം നി��ി�� വീ�ക�

5143. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക�നാഗ��ി നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�

നിർ�ി��തിനാണ് പ�തി ത�ാറാ�ിയി��െത�ം എ� വീ�ക�  ���ീകരി�െവ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ാ�് മാ�കയി�� പാ��ിട സ��യ��  നി��ി��തിന് ഏെത�ാം �ാപന��

�വ��നം ആരംഭി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി�െട �ണേഭാ� ൃ പ�ിക വി�ലീകരി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) വി�ലീകരി�� പ�ികയി� അവേശഷി�� ഭവനരഹിത��് വീട് ന���തിന് പ�തി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി

5144. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ��� മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം എ� വീ�ക� നി��ി�് ന�കാനാണ്

പ�തി ത�ാറാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഇതി� എ� വീ�ക�െട പണി ഇതിനകം ���ിയാ�ിയി��് എ�ം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം

ആരംഭി�ി��് എ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന പ�തി

T 5145.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

(പി.എം.എ.ൈവ)പ�തി �കാരം എ� വീ�ക� ഇ�വെര ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി േക�സ��ാ� എ� േകാടി �പ അ�വദി�; സം�ാന സ��ാ� എ� േകാടി �പ

അ�വദി�; എ� വീ�ക� ���ീകരി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം വീ�ക�  അ�വദി��തി�� മാനദ�ം എ�ാണ് എ�്

അറിയി�േമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസ് ജീവന�ാര�ം

5146. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല സ��ാ� �ാപന�ളി� േജാലി െച�� ലാ�് േ�ഡ് ജീവന�ാ��് അവ�

േജാലി െച�� ജി�യി��െ� അ�� വ��് മാ��ിന് അേപ�ി�ാ� കഴി�ം എ�ിരിെ�

േകരള �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസിെല ജീവന�ാ��് ഇൗ അവസരം ലഭി��ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിന് തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��  കാല�ളി�  �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസി�  നിയമനം ലഭി��തിന് സ�തം

(വി�ിംഗ് നസ്)  േചാദി�ി�െ��ി�ം ഇേ�ാ�  ഇത് ആവശ�െ�ടാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ് �പീകരി�് �നിസി��  സ���ീസിെന അതി�

ഉ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി� �നിസി�� േകാമ� സ��ീസ് ജീവന�ാ��് മ�്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��കളിേല�് മാറാ� കഴി�േമാ;

(ഡി) �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസ് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ാ��് വഴി ന�കാ�

കഴിയാതിരി��തിെ� തട�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�തിയ �ാമപ�ായ�ക�െട �പീകരണം

5147. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജന�ിനായി എെ��ാം മാനദ��ളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) �ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജന�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�ിെ� അതി��ി �ന�നി��യ�മായി ബ�െ��് പരാതിക�ം ആേ�പ��ം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയവ തീ��ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യി��തിയ �ാമപ�ായ�ക�

5148. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��രം ജി�യി�  ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�ക�  വിഭജി�ാണ് �തിയ

�ാമപ�ായ�ക�  �പീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�െട

വിശദാംശ�ം ഉ�ര�ക�െട പക��ം ലഭ�മാ�േമാ ?

�ാമപ�ായ�കളിെല െപാ��ശാന നി��ാണം

5149. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കളി�  െപാ��ശാനം നി��ി��തിന് െപാ�ജന�ളി�  നി�ം

എതി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പരിഹാരം കാ�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ  ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

��ംബ�ീ സം�ാനമിഷ�

5150. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ��ംബ�ീ സം�ാന മിഷനി� നട�ിലാ�ിയ മാ�ക

പ�തിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ സം�ാന മിഷനി�  എ� അംഗ�ളാണ് നിലവി�  രജി��  െച�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ േമഖലയിെല ��ംബ�ീ സാ�ി��ം

5151. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� നി��ാണ േമഖലയി�  ��ംബ�ീ�െട �വ��നം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഇവ��് പരിശീലനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത േമഖലയി� ഇവ�െട േസവനം വി�ലെ���� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�

ഉേ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��ംബ�ീ മിഷനി� ഡപ�േ�ഷ�

5152. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ മിഷനിൽ ജി�ാ ഓഫീ�കളി�ം  ,ഡയറ�േറ�കളി�ം വിവിധ ത�ികകളി�

ഡപ�േ�ഷനി� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� 2016 �ത� നിയമനം േനടിയ ജീവന�ാ�െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് ഡപ�േ�ഷ� ലഭി�വാനായി മാ�വ��ി� നി�ം എ�.ഒ.സി. യഥാസമയം

ഹാജരാ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) എ�.ഒ.സി. ഹാജരാ�ിയി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� അംഗീകാരമി�ാെത മാ�വ��ിേല�്

തിരി� േപാേക�ി വ� ജിവന�ാ�െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ?

��ംബ�ീ മിഷെ� ഫീ�ഡ് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�െട േവതനം

5153. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ മിഷെ� േ�ാ�് തല�ി�� ഫീ�ഡ് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�െട േവതന�ം

ആ��ല���ം വ��ി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഫീ�ഡ് തല�ി� �വ��ി�� ജീവന�ാ��് യാ�െ�ലവിനായി േവതന�ിെ� നെ�ാ�

പ�ം മാ�ിവ�േ��ി വ�� സാഹചര��ി�  ഇവ��്കാേലാചിതമായ ഏകീ�ത യാ�ാ�ടി

വ��നവ് അ�വദി�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;  ഇത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) േവതന�ം യാ�ാ�ടി�ം വ��ി�ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�െ��ി�  ���ിയ േവതന-യാ�ാ�ടി

നിര�ക�ം അവ എ� �ത�  നട�ി�  വ�െമ�ം ��കാല �ാബല�ം അ�വദി�ി�െ��ി�

ആയത് സംബ�ി� വിശദാംശ��ം അറിയി�േമാ?

��ംബ�ീ േമഖലയിെല ഉ�പ���



5154. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��ംബ�ീ േമഖലയിെല ഉ�പ��െള ഒ� ഏകീ�ത �ാ�ഡി�കീഴി�  െകാ�വ��തിന്

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

��ംബ�ീ ഉ�പ���െട കയ�മതി

5155. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��ംബ�ീ ഉ�പ���  മ�് സം�ാന�ളിേലേ�ാ വിേദശ രാജ��ളിേലേ�ാ കയ�ി

അയ��തിന് നിലവി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കടെ�ണിയിലായ ��ംബ�ീ സംരംഭക��� പ�തി

5156. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �ണി�ക��് ബാ�കളി�  നി�ം നിലവി�  എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ് വാ�

ലഭി��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാ�ക��് സ��ാ� സ�ിഡി ന���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ അംഗ�ളി� സ�യംെതാഴി� സംരംഭ�� ആരംഭി�് കടെ�ണിയിലായി�� െതാഴി�

സംരംഭകെര സഹായി�ാ� എെ�ാെ� പ�തിക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�� പ�ായ�് അംഗ���ം കൗ�സിലറ�ാ��ം െപ�ഷ�

5157. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  പ�ായ�് അംഗ���ം കൗ�സിലറ�ാ��ം െപ�ഷ�  ന��െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അതിനാ�� നടപടിക�  ഏ�ഘ��ിലാണ്;  െപ�ഷ�  ന��� കാര�ം

അടിയ�രമായി തീ�മാനി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ആ�മണം നിയ�ി��തിന് നടപടി

5158. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-�  സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച� െത�വ് നായ ആ�മണ��  എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;  തല�ാനനഗരിയി�േ�ാ�ം ജന���് ൈസ�ര�മായി യാ�െച�വാ�



കഴി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െത�വ് നായ ആ�മണ��  നിയ�ി��ത് സംബ�ി�് തി�വന��രം നഗരസഭയിെല

െഹ��് വിഭാഗം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െത�വ് നായ ആ�മണം തട�വാ� സം�ാനെ� ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ം

െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ശരീര�ി� ചി�് ഘടി�ി�� പ�തി

5159. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  െത�വ് നാ��െട�ം വള��് നാ��െട�ം കണ�് എ��വാ�

നഗരസഭ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െത�വ് നാ�െള വ��ംകരി�് ശരീര�ി� ചി�് ഘടി�ി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിനായി എ� ചി�കളാണ് നഗരസഭ വാ�ിയത്;  ഈ പ�തി�ായി ഇതിനകം എ�് �ക

െചലവഴി�;

(ഡി) ഇതിനകം എ� െത�വ് നാ���് ചി�് ഘടി�ി�;  നിലവി�  പ�തി ഉേപ�ി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണെമ�ാണ്?

അ�ത് പ�തി

5160. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത് പ�തി�െട കീഴി�  െസ�േ�ജ്,  സ�േവജ് �ാപി��തിന് ക�സ���സി കരാ�

ന�കിയി�� �ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന���് ഈ രംഗ�� പരിചയസ��്,  സാ��ിക ഭ�ത എ�ിവ

സംബ�ി�് സ��ാ� എെ��ാം വിലയി��� നട�ിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�സ���സി�ായി ആെക എ� �കയാണ് നീ�ി െവ�ി��ത്;

(ഡി) സ��ാ� ഏജ�സികെള ഒഴിവാ�ി സ�കാര� ഏജ�സിക��് കരാ� ന���തി�െട എെ��ാം

േന��ളാണ് പ�തി നട�ി�ി�  ൈകവരി�ാ�  കഴി�െമ�് �തീ�ി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

മാലിന� �� േകരളം

5161. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� �� േകരളം എ� ല��ം േന��തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്

എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് വ��ി�വ�� മാലിന� ��ം പരിഹരി��തിന് േക�ീ�തമായ രീതിയി�

ഖരമാലിന���  സം�രി��തി�ം,  ഊ��ം ഉ�പാദി�ി�� തര�ി�� േവ�് ആ�്

എന�ജി �ാ�ക� �ാപി�വാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

മാലിന� സം�രണം ഏെ���ാ� േക� �ാപനമായ നാെഫഡ്

5162. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിേല���െട മാലിന� സം�രണം ഏെ���ാ� േക� �ാപനമായ നാെഫഡ് �േ�ാ�

വ�ി�േ�ാ;

(ബി) െെജവമാലിന�ം സം�രി�് ��തിവാതക�ം,  െെജവവള�ം ഉ�പാദി�ി��താേണാ പ�തി;

��തിവാതകം ഏെ���് വിതരണം െച�ാ� ഇ��� ഓയി� േകാ��േറഷ�മായി നാെഫഡ്

ധാരണ ഉ�ാ�ിയതായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി  20 േകാടിയിേലെറ വില വ�� സം�രണ �ാ�് നാെഫഡ് അവ�െട

െചലവി� �ാപി�േമാെയ�ം ഇതിനായി 4 ഏ�� �ലം സ��ാ� കെ��ി നാെഫഡിന്

ന�േക��േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാെഫ�മായി സ��ാ� ഇ�ാര�ം ച�� െച�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

പ�തി�് സ��ാ�  അംഗീകാരം ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

മാലിന� സം�രണ പ�തിക�

5163. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��  െമാ�ം പ�തി വിഹിത�ിെ�റ എ� ശതമാനമാണ് �ചിത�,

മാലിന� സം�രണ പ�തിക��ായി വകയി��ണെമ�് നി��ഷി�ി��ത് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േക�-സം�ാന ആവി�ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തേ�ശഭരണ �ാപന���് വിവിധ

മാലിന� സം�രണ പ�തിക� ഏെ����തിന് �ചിത� മിഷ� സഹായം ന���േ�ാ;

(സി) �ാ�ി�് അട��� പാഴ് വ���  േശഖരി�് ��ി�് ഇനംതിരി�് �ന:ചം�മണ�ി�ം

േറാഡ് ടാറിംഗി�മായി ഉപേയാഗി��തിന് എ�ാ പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം



െമ�ീരിയ� കള�� െഫസിലി�ി ഏ�െ����തിന് ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് െ�ഡ് െച�് ടാറിംഗിന് ന��തി�ം �ന:ചം�മണ�ിന് േയാഗ�മായവ പാഴ് വ�

വ�ാപാരികെള ഏ��ി��തി�ം �ീ�  േകരള ക�നി�് ൈകമാ��തി�മായി എ�ാ േ�ാ�്

പ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം റിേസാ�് റി�വറി െഫസിലി�ി ആരംഭി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

സ��� �ചിത�ം ഉറ�ാ��തിനായി സ��് ഭാരത് മിഷ� (�ാമീ�)

5164. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. �േകഷ്

,, വി. േജായി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ി�  സ��� �ചിത�ം

ഉറ�ാ��തിനായി േക�ാവി�ത പ�തിയായ സ��് ഭാരത് മിഷ�  (�ാമീ�) �കാരം

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

(ബി) സം�ാന�് ��ത പ�തി�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ി� േവ�ി �ചിത� മിഷ� എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഖര-�വ മാലിന� നി��ാ��ന�ിനായി ഈ പ�തിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േക�ാവി�ത പ�തി വിനിേയാഗി��തിനായി ജി�ാ തല�ി�  ആ��  �ാ�

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�ം പ�തി�െട േക�-  സം�ാന വിഹിതം എ� ശതമാനമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല മാലിന� സം�രണം

5165. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

വീ�കളി�  നി�� മാലിന� േശഖരണ�ി�ം സം�രണ�ി�ം തി�വന��രം നഗരസഭ

��തരമായ അലംഭാവം കാണി�� എ� ആേ�പ�ിന് കാരണമായ സാഹചര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷെ� മാലിന� േശഖരണ നടപടിക�

5166. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) തി�വന��രം �നിസി��  േകാ��േറഷ�  ൈജവ/അൈജവ മാലിന� േശഖരണ�ിനായി

ഏെത�ാം �ാപന�െളയാണ് െതരെ���ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

�ാപന��െട ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� ഫാം നട�� �ാപന�� എ���്; ഫാം ഇ�ാ� �ാപന��

ഈ മാലിന��� േശഖരി�് ഏത് വിധ�ിലാണ് സം�രി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത എ�ാ �ാപന���മായി തല�ാനെ� കടക�, േഹാ��ക�, ക�ാ�ീ�ക�,

േബ�റിക�, കല�ാണമ�പ��  �ട�ിയ എ� �ാപന�ളാണ് ൈജവ/അൈജവ

മാലിന��� ന���െത�് പറയാേമാ;

(ഡി) ൈജവ/അൈജവ മാലിന��� ന��� �ാപന�ളി� നി�് ഒ� കിേലാ മാലിന��ിന് എ�

�പയാണ് േകാ��േറഷ�  ഈടാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഇേ�ാ�

തീ�മാനി�ി�� �ക വളെര ��തലാെണ� വ�ാപാര �ാപന��െട ആേ�പം പരിഗണി�്

�ക �റ��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ൈജവ/അൈജവ മാലിന���  േശഖരി��തിന് അ�മതി ന�കിയിരി��വയി�

േകരള�ിനക��ാ� ഫാ�കേളാ �ാപന�േളാ ഉേ�ാ;  ഫാ�ക� ഇ�ാ� �ാപന��

മാലിന���  േശഖരി�് തമിഴ് നാ�ിേല�് കട�വാ�� �മം നട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�  േശഖരി�� മാലിന���  െപാ� ഇട�ളി�  നിേ�പി�െ���ിെ��്

ഉറ�വ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് പറയാേമാ;  മാലിന���

ന��� ഓേരാ �ാപന��ം ദിനം�തി എ� കിേലാ മാലിന�ം ലഭ�മാ�ം എ� കണ�്

േകാ��േറഷ� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ലി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ജി) മാലിന�ം േശഖരി��തിനായി െതരെ���ിരി�� ഫാ�ക��് മതിയായ അളവി� ൈജവ

മാലിന��� ലഭ�മാ�ാ�പ�ം �ാപന��െട ലി�് �ന:�മീകരി�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;  എ��ത�  ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനാണ് േകാ��േറഷ�

തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ഹരിതേകരളം പ�തി

5167. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി മണ�� മ�ല�ി� ഇ�വെര നട�ാ�ിയ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് തേ�ശ�ാപനാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക� �േരാഗമി�് വ��െവ�ം ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴയിെല �ചി�റി മാലിന� സം�രണ �ാ�്



5168. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴയിെല വ�ി വീ�കളിെല �ചി�റി മാലിന� സം�രണ�ിന് നിലവി�ളള സംവിധാനം

എ�ാണ്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ി�ം �ാ�് �ാപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ായലിെല �ചി�റി മാലിന� സം�രണ �ാ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാണ്;  ��ത

�ാ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�ളി�  എെ��ി�ം �ംഭനാവ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  അത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��് േബാ��ക��് നിേരാധനം

5169. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി മലിനീകരണം ��നി��ി ��് േബാ��ക��് നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� േവ�് മാേന�െമ�് നിയമ�കാരം വീ�ം ഉപേയാഗി�വാേനാ �ന��ാദനം

െച�ാ��േതാ ആയ പി.  വി.  സി.  ഉ����  നിേരാധി��െത�് വ�വ��േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��് നിേരാധനം �ാബല��ി�  വ�ി�ം പല �ല�ം ഇത് ക�ശനമായി

പാലി�െ���ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നിേരാധനം ലംഘി��വ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

പാരി�ിതിക ആഘാത�� നിയ�ി��തിന് �ാേദശിക ഭരണ�ട��െട ഇടെപട�

5170. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  െപാ�െവ അ�ഭവെ��െകാ�ിരി�� കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

ല�കരി��തി�ം ഇതിനകം സംഭവി� വ�തിയാന���് അ��തമായി �വ��ന��

ആവി�രി��തി�ം �ര���െട ആഘാതം തട��തി�ം ജന��െട ���ളി�  േനരി�്

ഇടെപ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കാര�മായ പ�് വഹി�ാ�െ�� വ�ത

കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശ��  എെ��ി�ം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� സ�ാഭാവികമായ �ാേദശിക സവിേശഷതക�  കണ�ിെല��് ��തിെയ

സംര�ി��തി�ം ��തി�െട സ�ലനാവ� നിലനി���തി�ം അ�വഴി പരി�ിതി

ആഘാത��  നിയ�ി��തി�ം കാര�മായ ഇടെപട�  �ാേദശിക ഭരണ�ട��



നി�വഹി��െ��് ഉറ�വ��ാ� േവ� അടിയ�ര ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

5171. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന��ായ �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി നാശന����ായ �ാമീണ േറാ�ക�െട

നവീകരണ�ിനായി �ക അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�ര�ി�  മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  �ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി

അ�വദി� ���ിക�െട�ം �ക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മഴെ��തിെയ�ട��് മല�റം ജി�യി�  �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് അ�വദി� �ക�െട വിശദാശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േക� ഗവ�െമ�് സഹായേ�ാെട നി��ി�� േറാ�ക�

5172. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ഏ�ി�  ഒ�ിന് േശഷം �ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജനയി�  ഉ�െ���ി

േകരള�ിന് എ� േകാടി �പ�െട എ� കിേലാമീ��  േറാഡിന് േക�ാ�മതി ലഭി�െവ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) പാ�ലെമ�ംഗ��െട  'എസ്.എ.ജി.ൈവ  'പ�തി�് �റേമയാേണാ പി.എം.ജി.എസ്.െെവയി�

നി�� േമ��റ� േറാ�ക��� അ�വാദം ലഭി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവയി�  എ� േറാ�ക��് ഇതിേനാടകം ഭരണാ�മതി ന�കിെയ�ം എ� േറാ�ക�െട

���ി െട�ഡ� െച�ി�െ��ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇൗ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം എ� േറാ�ക�െട ���ിക��ളള നി�േ�ശം േക�

ഗവ�െമ�ിന് സമ��ി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

േറാ�ക�െട നി��ാണ�ം �ന��ാരണ�ം

5173. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�.എസ്.ജി.ഡി.എ�ജിനിയറിങ് വിഭാഗം �േഖന കഴി� വ�ഷ�ളി�  എ� കിേലാമീ��

േറാ�ക� �ന��ാരണം നട�ിയി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തി �കാരം എ�

കിേലാമീ�� േറാഡ് അധികമായി നി��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



പ�ായ�്,നഗരസഭ േറാ�ക�

5174. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� പ�ായ�്,നഗരസഭ േറാ�ക� ഉെ��് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട േപ�ം കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� ടി േറാ�ക��േവ�ി െചലവഴി�

�ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ��ം അ�ക��ണി തീെര നട�ാ��മായ േറാ�ക�  ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ികേശഷിയി�ാ�യാണ് േറാ�ക�െട

േശാചനീയാവ��് കാരണെമ�ി�  അ�രം േറാ�ക�  അഭി��ിെ����തിന് സ��ാ�

സഹായം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� നി�ം െതാഴിലാളിക�െട െകാഴി� േപാ�്

5175. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  നി�ം െതാഴിലാളിക�

വ�േതാതി�  െകാഴി� േപാ�� സാഹചര��േ�ാ;എ�ി�  അവിദ�െതാഴിലാളികളാേണാ

െകാഴി� േപാ��വരി� ഏെറ�െമ�്പരിേശാധി�േവാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  രജി��  െച�� ��ംബ�ിന് വ�ഷം  100  ദിവസെമ�ി�ം െതാഴി�

ഉറ�ാ�ക എ�ത് പ�തി�െട ല��മായി�േ�ാ;  എ�ി�  സാ��ിക വ�ഷ�ിെ�

അവസാനേ�ാട��േ�ാേഴ�ം ഈ ല��ം ൈകവരി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര��േ�ാ;

(സി) �തിയ േക� നി�േദശമാേണാ ഇേ�ാഴെ� �തിസ�ി� കാരണെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  നട� സാ��ികവ�ഷം ത�ാറാ�ിയ �രിപ�ം പ�തികളി�ം ഇ� കാരണം

പ�ായ�ക��് േഭദഗതി വ�േ��ി വ�േമാ;  ഇത് െതാഴി�  ദിന��െട എ�െ��ം

ബാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഓഫീസ്

5176. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മഹാ�ാഗാ�ി േദശിയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�ായി ക��  ജി�യി�  �േത�കമായി

ഓഫീസ് �ട��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന(�ാമീ�)

5177. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, െക. ബാ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന (�ാമീ�) �കാരം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി��

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എം.എ.ൈവ.  �കാര�� �ണേഭാ�ാ��െട എ��ി� സം�ാന�് ഗണ�മായ �റവ്

ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി �കാരം ഓേരാ �ണേഭാ�ാ���ം ലഭി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ വീടി��� ധനസഹായ�ിന് �റേമ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി

�കാരം അവിദ� െതാഴി�ം �ണേഭാ�ാ���് ന���േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

5178. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019 -20 സാ��ിക വർഷം മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�് സാധന

സാമ�ി ഇന�ിൽ േക� സർ�ാർ എ� �പ അ�വദി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ക ലഭി�ത് ഏെത�ാം തീയതികളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ക ഏെത�ാം ജി�കൾ�് വിതരണം െച�; വിതരണം െച� തീയതി വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഇന�ി�  േക��ി�  നി�ം ലഭി� �കയിൽ എ� �പ വിതരണം െച�ാൻ

അവേശഷി��; വ��മാ�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച�ം േഭദഗതി

5179. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1999-െല േകരള ��സി�ാലി�ി െക�ിട നി��ാണ ച��ം 2011-െല േകരള പ�ായ�് െക�ിട

നി��ാണ ച��ം േഭദഗതി െച�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി വാ�ിയേശഷം ഉ�ാ�� െചറിയ ച�ലംഘന���് ഇളവ്

ന���തി�ം ഇതിനായി സ��ാരിന് അ�ീ� ന���തി��ളള വ�വ�ക� െകാ�വ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) 300 ച�ര� മീ�റിന് �കളി� വീട് വ��വ��് ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് നി�ബ�മാ��തി�ം

മ�് െക�ിട���് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് നി��ഷി�� സംവിധാനം ഒ���തി�ം

ച��ി� വ�വ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാഴി,  പ� ഫാ�ക��് ഫയ�  എ�.ഒ.സി.  േവണെമ� നിബ�ന ക�ഷക��് ��ി��്

ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  അതി�  എ�് ഇളവ് ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണാ�മതി ന���തിെല കാലതാമസം

5180. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി

േതടി�� അേപ�ക�  സ�ീകരി���ം �ട�നടപടിക�  ൈകെ�ാ���ം ഓ�െെല�

ആ�ിേ�ഷനായ സാേകതം �േഖനയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ അേപ�കളിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക�ിടനി��ാണം ���ീകരി��തിന് ���തെ� നി�ിത നിയമ�� ലംഘി��േ�ാെയ�്

പരിേശാധി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക�ിടനിയമ�� പാലി�ി� എ� കാരണ�ാ� െക�ിടന�� ന�കാ� എ� അേപ�കളാണ്

െച��� മ�ല�ി� ഉ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

മരടിെല �ാ�് സ��യ��

5181. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  പാെട ലംഘി�െകാ�് മരടി�  അ�് �ാ�്

സ��യ��  പണി��തി�� അ�മതി മരട് പ�ായ�് ന�കിയത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� മരട് പ�ായ�് ഭരണം ഏത് ക�ി/��ണി�ായി��;

(സി) മരടിെല �ാ�് നി��ാണ�ിന് പി�ിെല സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം അഴിമതി�ം രാ�ീയ

സ�ാധീന�ം സംബ�ി�് സമ�മായ അേന�ഷണം നട��തി�ം ���ാ�െ�തിെര ശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തിക�െട ഫ�് അ�വദി��തി� കാലതാമസം

5182. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) എ�.എസ്.ജി.ഡി �േഖന നട�ാ�� എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ി വികസന പ�തിക�െട ഫ�്

അ�വദി��തി�  ചീഫ് എ�ിനിയ�െട ഓഫീസി�  കാലതാമസം വ���ത് സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2018-19 സാ��ികവ�ഷം എ� ���ിക�െട ബി�കളാണ് ലഭി�ത്; എ� ബി�ക�െട �ക

ന�കി;

(സി) ബി�ക�  പരിേശാധി��തിനാവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റവ് ഉ�പ�ം ആവശ�മായ

ജീവന�ാെര നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ണേഭാ� സമിതിക�ം ഭരണസമിതി അംഗീകാര�ം

5183. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. മാ�െട �ാേദശിക വികസന ഫ�ി� നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയ ���ിക�

ഏെ���് നട��തിന് �പീകരി�� �ണേഭാ� സമിതികെള അതാത് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട ഭരണ സമിതി അംഗീകരി�ണെമ�് വ�വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ണേഭാ� സമിതിക� �പീകരി�് ���ിക� നട��തിെന ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപനം എതി���പ�ം ബ�െ�� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ���ി നി��ഹണ�ിന്

സ�ീകരിേ�� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ക��� മ�ല�ിെല എ�.എസ്.ജി.ഡി.���ിക�

5184. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��� മ�ല�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് എ�.എസ്.ജി.ഡി.  എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം നി��ഹണ ഏജ�സിയായി  2016-17  �ത�  ഏെതാെ� ���ികളാണ്

നി�േ�ശി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പ�തിക�െട �േരാഗതി

5185. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ആ�ി വികസന ഫ�ി�ം  ,  �േത�ക വികസന നിധിയി�ം ഉ�െ��

2016-17,  2017-18,  2018-19  വ�ഷെ� തേ�ശസ�യംഭരണവ��മായി ബ�െ��

പ�തിക�െട �േരാഗതി സംബ�ി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ?



െെവ�ി� മ�ല�ിെല ���ിക�

5186. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എം.എ�.എ.  എ.ഡി.എസ്.

�കാരം െട�� െച� ഏെത�ാം ���ികളാണ് നാളി�വെര കരാ�കാ� ഏെ���ാ���ലം

നട�ാ�ാനാകാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� നട�ാ��തിന് വ��് സ�ീകരി� നടപടി എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ���ിക��ായി സ��ാ�  ��തായി അ�വദി� ക�െവയ�സ് �ക �ടി

ഉ�െ���ിെ�ാ�് ��ത ���ിക��് ���ിയ സാേ�തികാ�മതി ന���തി�ം െട��

െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത നടപടിക� എ�േ��് ���ികരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��തായി ��ി� ത�ികക�

5187. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് മ�ി�െട കീഴി��

വ��കളിലായി ആെക എ� ത�ികക� ��തായി ��ി�ി��്;

(ബി) ��തായി ��ി� ത�ികക�െട േപര്,  എ�ം,  വ��ിെ� േപര് എ� �മ�ി�� പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല പ�ായ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്

5188. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല പ�ായ�കളി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�  പ�തി

�വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�വാ�  സാധി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിെല പതിനാറ് പ�ായ�കളി�  മാസ�ളായി നിലവി�� െസ��റിമാ�െട�ം

�ാ��മാ�േട�ം ഒഴി�ക� നിക�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ി�  ഇേ�ാ�  പ�ാം �ാന�� ജി�യിെല നഗരസഭകളിെല�ം

പ�ായ�കളിെല�ം െസ��റിമാ�െട�ം �ാ��മാ�െട�ം ഒഴി�ക�  എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?



തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ആ�ിത നിയമനം

5189. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  പാ��്ൈടം െഫറിമാനായിരിെ� മരണമട� സത��  െക.െക.

�െട മകനായ �ീ.  ശ�ാം�മാ�  െക.എസ്.  ആ�ിത നിയമന പ�തി �കാരം ന�കിയി��

41/EPA/2018/ LSGD ന�� ഫയലി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.  ശ�ാം�മാറിെ� അേപ�യി�  ഉ�ായിരി�� �ധാന തട���  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ; ആയത് പരിഹരി�് ശ�ം�മാറിന് നിയമന ഉ�രവ് ന���തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�യം ജി�ാ കള�േറ�ി�  നി�ം ഈ ഫയ�  സംബ�ി�� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ആശ സാം�ാരിക സംഘടന�് ഓഫീസ് െക�ിടം

5190. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഗീത സംവിധായക�  എം.െക.അ��ന�  മാ��  േന�ത�ം ന��� പ�ിമെകാ�ിയിെല

ആശ എ� സാം�ാരിക സംഘടന�് ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന് െകാ�ി�

േകാ��േറഷ� വക ��് െസ�് �ലം വി� ന���തി�ളള അ�മതി സംബ�ി�് 143/RC4

/2018/LSGD ന�� ഫയലി� നഗരകാര� ഡയറ�� സമ��ി� റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി� നടപടി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് അ�മതി എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഡ് േ�ാസ് ഓവ��ി�ജ് നി��ാണം

5191. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് പ�ം െസ�് േമരീസ് �ളിെല ��ിക��് േറാ��റി�് കട��തിന് �ഡ്

േ�ാസ് ഓവ��ി�ജ് പണി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ��ത പണി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�് ഏത് ഏജ�സിയാണ് നി��ഹി��െത�ം പ�തി�െട അട��

�ക എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിയിൽ എെ��ി�ം തട�ം ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് പരിഹരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



അ�മാലി നഗരസഭാ പാ��്

5192. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി നഗരസഭാ പാ��് ഉ�ഘാടന�മായി ബ�െ��് അ�മാലി േകരള �ാമീ� ബാ�ി�

അ�ൗ�് �ട�വാ� നിലവിെല നിയമം അ�ശാസി��േ�ാ;

(ബി) നഗരസഭ കൗ�സിലിെ� ഏ� ദിവസെ� തീ�മാന �കാരമാണ് െപാ�ജന�ളി�  നി�ം

വ�ാപാരികളി� നി�ം ഇ�ാര��ിനായി പണം പിരി�വാ� തീ�മാനി�ത്;

(സി) പാ��് ഉ�ഘാടന�ിന് പണ�ിരിവ് നട�വാനായി രസീത് അ�ടി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �പ

ഇതിനായി പിരി�് കി�ിെയ�് അറിയി�േമാ?

���റ സ�ീേവജ് �ാ�്

5193. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���റ സ�ീേവജ് �ാ�ി�  നി�ം ��ീകരി�� ജലം ഇേ�ാ�  ആവശ��ാ��് വിതരണം

െച��േ�ാ; എ�ി� �തിദിനം എ� ലി�� ജലം ��ീകരി�െ����്; ഇതി� എ� ലി��

വിതരണം െച���്; ബാ�ിവ�� ��ീകരി�െ�� ജലം എ�ാണ് െച��ത്;

(ബി) ���റ സ�ീേവജ് �ാ�ിെ� മാ�കയി� ��ത� �ാ�ക� ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

എ�ി� എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം �ാ�ക� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�  ഇ�രം ��ത�  �ാ�ക�  ആരംഭി��ത്

െസ�േ�ജ്,  സ�ീേവജ് മാലിന���  സം�രി��തിന് സഹായകരമാ�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല അനധി�ത െക�ിട��

5194. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  െക�ിട നി��ാണ ച�ം ലംഘി�് െക�ിട��  പണി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം പണിത എ� െക�ിട�� ഉെ��ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് േകാ��േറഷ� സ�ീകരി�ത്;

(ഡി) 2015ന് േശഷം എ� െക�ിട�� െപാളി� നീ�ി; ഇതിെനതിെര ഏെത�ി�ം െക�ിട ഉടമക�

േകാടതിയി�  നിേ�ാ േലാകാ��യി�  നിേ�ാ െെ�ബ�ണലി�  നിേ�ാ േ� ഉ�രവ്

േനടിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപ�;



(ഇ) ��ത േ� ഉ�ര�ക�  നീ�ം െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭ�് കാരണം കാണി�� േനാ�ീസ്

5195. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന�പരിപാലന സംവിധാന�ളി�  വീ� വ��ിെയ�് ആേരാപി�് തി�വന��രം

നഗരസഭ�് സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� കാരണം കാണി�� േനാ�ീസ്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� േകാടി �പ പിഴ അട�വാനാണ് സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്

തി�വന��രം നഗരസഭേയാട് ആവശ�െ��ി��ത്;

(സി) തി�വന��രം നഗരസഭ പിഴ അട�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷനിെല അ�ത് പ�തി

5196. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ത്,  �ാ��് പ�തിക��ായി തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  എ� �കയാണ്

വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇതി�  എെ��ി�ം �ക �റവ് വ��വാ�  നഗരസഭ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  പരിധിയിെല �ാപന���ം റസിഡ�സ്

അേസാസിേയഷ�ക��ം മാലിന� സം�രണ�ിന് സബ് സിഡി ന���തിന് നഗരസഭ

ആേലാചി��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� മാലിന� സം�രണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

5197. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണം തേ�ശഭരണ �ാപന��െട �ാഥമിക ഉ�രവാദി�മാെണ�ിരിെ�

തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  മാലിന� സം�രണ�ിനായി എ�് �കയാണ് കഴി�

സാ��ിക വ�ഷം വകയി��ിയത്;



(ബി) നഗര�ളിെല �ചിത��ിെ� നിലവാരം അറി�വാ�  നാ��ി ഇ�പ�ി അ�് നഗര�ളി�

േക� സ��ാ�  നട�ിയ സ�േ�യി�  തി�വന��രം നഗര�ിെ� �ാനം

നിലവിെല�യാണ്;

(സി) വിള�ി�ശാലയിെല �ാ�് അട���ിയേതാ��ടി വീ�കളി�  നി�� മാലിന� േശഖരണ�ി�ം,

സം�രണ�ി�ം തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  ��തരമായ അലംഭാവം കാണി�തായി

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് േകാ��േറഷന് ന�കിയ േനാ�ീസി� ��ികാണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗര�ി�  �തിദിനം ��ി എ�പ�ി ഏഴ് ട�  മാലിന�ം െപാ�നിര�ി�

ത�� അവ� നിലനി���ത് �ല�� ��തരമായ �ിതിവിേശഷം പരിഹരി�വാ�

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അട�േ��തായ �ടി�ിക അട��തിന് നടപടി

5198. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 24.10.2013-െല സ.ഉ.  (െെക)  ന��  469/2013/റവന� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�

എ�.എസ്.ജി.ഡി.  അട�േ��തായ �ടി�ിക �ക�െട ഒ�പത് ശതമാനം പലിശ

ഉ�െ�െട�� �ക നാളി�വെര അട�ാ�ത് കാരണം എറണാ�ളം ജി�യിെല െകാ�ി

താ��ി� �ിതി െച�� രാേമശ�രം േകാളനിയി� �നരധിവസി�ി�ി��  29 ��ംബ���്

വ�ഷ�ളായി അവ�  വീട് വ�് താമസി�� വ�വിന് പ�യം ലഭി�ാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള േ��് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിന് ന�കാെമേ��ി�� ��ത �ടി�ിക �ക എ�േ��്

ന��വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ ഇന�ി� എ�.എസ്.ജി.ഡി. ന�േക�തായ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗവ:മാനേവദ� െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��റി �ളിനായി അ�വദി� �ക

5199. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  നഗരസഭ�് കീഴി�� ഗവ:  മാനേവദ�  െവാേ�ഷണ�  ഹയ�  െസ��റി �ളി�

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ ��ിെ� ഭാഗമായി മികവിെ� േക�ം പ�തിയിെല നി��ാണ

�വ��ന���് േവ�ി നില��  നഗരസഭ  2018-19,  2019-20  വ�ഷ�ളി�

നഗരസഭ�െട വിഹിതം ന�കിയി�േ�ാ;  എ� �പയാണ് വിഹിതമായി ന�കിയി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മികവിെ� േക�ം മാ��  �ാനിെല ഏത് ���ി�ാണ് വിഹിതം അ�വദി�ി��ത്;

അ�വദി�ി�ി�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  അ�ഡി�ഡ് ഏജ�സികളായ വാ�േകാസ്,  കി�്േകാ,  ൈക�് എ�ിവ��് േനരി�്

ഫ�ക�  ൈകമാ�ം െച�വാ�  നഗരസഭക��ാ�േമാ;  ഇ�രം ഏജ�സിക��് ഫ�ക�



ൈകമാ�ം െച�� രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2015-16  �ത�  2019-20  വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഗവ:  മാനേവദ�

വി.എ�്.എസ്.എസ്.  �  നില��  നഗരസഭ നട�ാ�ിയ പ�തിക�ം െചലവഴി� �ക�ം

കരാ�കാ�െട വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2015-16  �ത�  2019-20  വെര�� വാ�ഷിക പ�തികളി�  ഗവ:  മാനേവദ�

വി.എ�്.എസ്.എസ്.  ന് േവ�ി ഫ�് വകയി��ിയി�േ�ാ;  വകയി��ിയ ഫ�് പി�ീട്

വകമാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െെവ�ം ബസ് േബ�െട നി��ാണ�വ��നം സംബ�ി�്

5200. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ം �നിസി�ാലി�ിയി�  എം എ�  എ ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നി��ി�

ബസ് േബ�െട ഉ�ഘാടനം കഴി�് ഒ� വ�ഷം പി�ി�ി�ം നി��ാണ�വ��നം ഏെ���

നട�ിയ ഏജ�സി�് ബി�് മാറി പണം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  ���ീകരി�തി�േശഷം ബി�ക�  മാറി,  നി��ാണം ഏെ���

���ീകരി� ഏജ�സിക��് പണം ന���തി�  െെവ�ം �നിസി�ാലി�ിയിെല ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�� കാണി�� അലംഭാവം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ���ീകരി� ���ിക�െട ബി�ക� മാറി ന���തി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്

ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

പാല�ാട് നഗരസഭയിെല െക�ിട നി��ാണ അ�മതി ന���തി�� നടപടിക�

5201. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് നഗരസഭയി� �തിയ െക�ിട നി��ാണ�ിനായി നഗരസഭയി� അേപ�ി��വ��്

�തിയ �ാ�് മാ�� �ാ� അ�സരി�് െക�ിട നി��ാണ അ�മതി ന���തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ; തട��� ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് അേപ�ക�  െക�ിട നി��ാണ അ�മതി ലഭി�ാെത നഗരസഭയി�

െക�ി�ിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭ�് �തിയ െക�ിടം

5202. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വളാേ�രി നഗരസഭ�് �തിയ െക�ിടം നി��ി�വാ� കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയ പ�തി�െട

നിലവിെല അവ� അറിയി�േമാ;



(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി� നി�് െ�േ�ാസ� കി�ബിയിേല�് േപായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആയതിേ�� കി�ബി നി�േ�ശി� മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

5203. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �ഖാ�ിരം െന�മ�ാട്

നിേയാജക മ�ല�ി�  എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �വ��ിക��ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം,  ഓേരാ �വ��ി�െട�ം നിലവിെല

�ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ാര�രയിെല സം�ാന �ാമവികസന ഇ��ി���ിെ� �മി

5204. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി�  എസ്.ഐ.ആ�.ഡി.,  ഇ.�ി.സി എ�ീ �ാപന��െട അധീനതയി��

�മി�െട വി�ീ��ം തി�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി�െട വി�ീ��ം തി�െ����തിനായി ബ�.  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

ന�കിയ നി�േ�ശ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പ�ിമ�ം, മ�വ�� പ�ായ�ക�

5205. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ജനസംഖ�ാടി�ാന�ി� ���നാട്,  മ�വ�� പ�ായ�ക� വിഭജി�് പ�ിമ�ം,  മ�വ��

േക�മാ�ി �തിയ പ�ായ�ക� �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മരടിെല വിവാദ �ാ�ക� െപാളി��ത് സംബ�ി�്

5206. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല വിവാദ �ാ�ക�  നിയ�ിത േ�ാടന�ി�െട െപാളി��തിന് ഏെതാെ�

ക�നികെളയാണ് െതരെ���ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നികെള െതര െ���തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�് െപാളി��തിന് ആ�െടെയ�ി�ം വിദ� ഉപേദശം േതടിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ആല�� മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

5207. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  മ�ല�ി�  കഴി� മഹാ�ളയ�ി�  ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായ �ാമീണ

േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണ�ിനാണ് അ�മതി ന�കിയി��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല വാ�ഷിക പ�തി നി��ഹണ �േരാഗതി

5208. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല േ�ാ�് പ�ായ�ക��െ�െട വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ിെല നാളി�വെര�� വാ�ഷിക പ�തി നി��ഹണ

�േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കടമ�ടി പ�ായ�ിെല പാലം നി��ാണ ���ിക�

T 5209.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടി പ�ായ�ി� ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നട�ാ�ിവ�� വിവിധ പാലം നി��ാണ

���ിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ���ിക� നട�ിലാ��തി� തട���േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� എ�േ��് ���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ജ�� റിേസാ�് െസ��ക�

5210. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് തല�ി�  ജ��  റിേസാ�് െസ��ക�  �പീകരി��തിെ� ഘടനെയ

സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അവ�െട �വ��നം സംബ�ി�ം ല���െള സംബ�ി��� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളി�ം െജ��  റിേസാ�് െസ��

�പീകരി�ി�േ�ാ; �പീകരി��ം �പീകരി�ാ��വ�െട�ം േപ� വിവരം വ��മാ�ാേമാ?



അ�ല�ക� അ�ത�ടീരം േകാളനിയിെല ��ി ഇ�പ�ി നാല് ��ംബ���്ഭവനം

5211. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ല�ക�  അ�ത�ടീരം േകാളനിയിെല ��ി ഇ�പ�ിനാല് ��ംബ���് ൈലഫ്

പ�തിയി�ം േക�ാവി�തപ�തിയായ പി.എം.എ.ൈവ.  �ാമീ�  പ�തിയി�ം ഉ�െ���ി

ഭവന��  നി��ി�് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി ഫ�് �ാമപ�ായ�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി നി��ഹണ�ം പ�തി വിഹിത�ം എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഭവനനി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതിവിവരം വ��മാ�ാേമാ?

ആ��േകാണം സ�േദശി ഷജില ന�കിയ പരാതി

5212. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല ആ��േകാണം പ�ായ�് െസ��റി�് 2019 േമയ് 8-� തീയതി

ഷജില എ�യാ�  ന�കിയ പരാതിയി�  എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പരാതി�െട�ം ആയ�മായി ബ�െ��് അയ� റിേ�ാ��ക�െട�ം വിശദാംശ��ം േകാ�ി�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ര�റ�് �ാമ പ�ായ�ിന് െക�ിടം

5213. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ട മ�ല�ിെല മ�ര�റ�് �ാമ പ�ായ�് െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��

�വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െക�ിട നി��ാണ�മായി ബ�െ��് മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

െകാ�ി നഗരസഭ നൽേക� വിവര�ൾ

5214. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ നിേയാജകമ�ല�ിെല െപ��ട�് ബ��ാ��ം മിനി സിവി�േ�ഷ�ം

നി��ി��തിനായി  12.02.2019  �  മ�ി വിളി� േച�� േയാഗ തീ�മാന�കാരം



RCI/23/2019 ഫയലി� െന�വയ� നിക�ിയത് സാ�കരി�� കാര��ി� േവ� റവന�

െറേ�ാ��ക�ം വിജില�സ് േക�മായി ബ�െ�� വിശദവിവര��ം െകാ�ി നഗരസഭ

ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ��ത വിവര�� ലഭ�മാ��തി� േനരി�� കാലതാമസം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് �േഖന�� ���ിക�

5215. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിയിേല�് മണ�� മ�ല�ിനായി

നി�േ�ശി��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� നി��ഹിേ���മായ ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

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

ക�ാട് മിനിേ�ഡിയം നി��ാണം

5216. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 17.10.2018ന് ,ക�ാട് മിനിേ�ഡിയം നി��ി��തിന് �മി ൈകമാറിയ അേപ��െട േകാ�ി

ഒ�ി�് റവന� വ��ിന് ന���തിനായി ക��  േകാ��േറഷ�  െസ��റി�് എം.എ�.എ.

ന�കിയ  25/KM2018(1)  ന��  ക�ി�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ� റവന� വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ  ;എ�ി�  എ�ാെണ�് പറയാേമാ

;ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�  കാലതാമസ�ി��

കാരണം വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യിെല മാലിന�നിേ�പം തട��തിന് നടപടി

5217. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പല ഭാഗ�ളി�ം അനധി�തമായി മാലിന�ം നിേ�പി��ത്

തട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര എ� േക�ക�  രജി��  െച�ി�െ��ം എ�േപ�െ�തിെര

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



െെവ�ി� മ�ല�ിെല െത��നായ ശല�ം

T 5218.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി� െത��നായ ശല�ം വ��ി� വ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ിെല വിവിധ �ാമ��ായ�കളി�  കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  എ�

െത��നാ�െള വ��ംകരണ�ിന് വിേധയമാ�ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െത��നാ�െള വ��ംകരണം െച��തി�� �മതല ഏത് ഉേദ�ാഗ�നാണ്

ന�കിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല േറാ�ക��് പി.എം.ജി. എസ്.ൈവ .-ഫ�്

5219. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം െഷാ���  മ�ല�ിെല ഏെത�ാം

േറാ�ക��് പി.എം.ജി. എസ്.ൈവ .-ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത ഫ�് അ�വദി�െ�� േറാ�ക�െട േപര്,  അട��  �ക,  ���ി�െട നിലവിെല

അവ� എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ ?

ഉ�ിേയരിയിെല ��തി സൗ�ദ മാ�ക �ശാനം

5220. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ�ക പ�തിയായ ഉ�ിേയരി പാേലാറ കാര�ാട് ��ി�  നി��ി�� �ശാ�ി ഗാ�ഡ�

േമാഡ� �ിമേ�ാറിയ�ിെ� ���ി ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��തി സൗ�ദ മാ�ക �ശാന�ിെ� ���ി എേ�ാ� ���ിയാ�ാനാ�െമ�ാണ്

ക���െത�് അറിയി�ാേമാ?

����രിശ് വികലാംഗ സഹകരണസംഘം ഓഫീസ്

5221. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റവന� �റേ�ാ�് �മി പതി�് ന���തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട എ�.ഒ.സി.

ആവശ�മാേണാ എ�ത് സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ����രിശ് വികലാംഗ സഹകരണസംഘം ഓഫീസിന് പ�് െസ�് �ലം ഓഫീസ് െക�ിടം

നി��ി��തിന് പ�ായ�് അധി�ത�  എൻ.ഒ.സി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് ജന�തിനിധിക�െട ഓണേററിയം

5222. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�് െമ�റ�ാ�, �ാ�ഡിംഗ് ക�ി�ി െചയ�മാ�മാ�, പ�ായ�്

ൈവസ് �സിഡ�്/�സിഡ�മാ� എ�ിവ�െട നിലവിെല ഓണേററിയം എ�യാണ്;

(ബി) ഇത് അവസാനമായി വ��ി�ി�ത് എ�ാണ്;  ഓണേററിയം ���ി നി�യി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

തി�വന��രം �ാ��് സി�ി പ�തി

5223. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ാ��് സി�ി പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ;  ഇതിന് േവ�ി

ഏെതാെ� പ�തികളാണ് ���ിയാ�ിയെത�്അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാ��് സി�ി പ�തി�് േക�വിഹിതമായി ഇ�വെര എ� �കയാണ് ലഭി�െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ��് സി�ി പ�തി�ായി തി�വന��രം േകാ��േറഷെ� വിഹിതമായി എ� േകാടി

�പയാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാഷണ� അ�ബ� റിന�വ� മിഷ�

5224. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതരെ���െ�� പ�ായ�ക�െട സാ��ിക ഉ�മന�ി�ം ൈന�ണ�

വികസന�ി�ം സംരംഭകത� വികസന�ി�ം പ�ാ�ല വികസന�ി�ം ഊ��

ന�കിെ�ാ�് നാഷണ� അ�ബ� റിന�വ� മിഷ� എ� േക�ാവി��ത പ�തി നട�ാ�ി

വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട െചലവ് വഹി��തി�� േക�-സം�ാന വിഹിതം എ�കാരമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;



(സി) പ�തി�ായി സം�ാനെ� ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് െതരെ���ി��െത�ം

േക�സ��ാ� വിഹിതമായി ഇ�വെര എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം ഓം���ാ� നിയമനം

5225. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി അ�സരി�് ഓം���ാെന

നിയമി��തിന് േക�സ��ാ� വ�വ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി� ഓം���ാ� �വ��ി��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ി�റം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� നി�ിയാ�ി

5226. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ി�റം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� െഎ.എ.ൈവ.  പ�തി അ�ൗ�ി�  1,57,23,261  �പ

നി�ിയാ�ിയായി കിട�� കാര�ം സംബ�ി�് േ�ാ�് പ�ായ�് �സിഡ�് ന�കിയ

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

(ബി) 2018 െല �ളയ�ിെല �രിതാശ�ാസ �വ��ന���്  2013  �ത�  2017  വെര��

�ണേഭാ� വിഹിതം �റ�ാ�  വ��  67,11,434  �പ ഉപേയാഗി�വാ��

അ�വാദ�ിനായി സമ��ി� നിേവദന�ി� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗ വിഷയ�ി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഉപ�ഹ നഗരം

T 5227.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരവികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി 400 ച�ര� കി. മീ�� വി�തി�ളള ഉപ�ഹ

നഗരം നി��ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉപ�ഹ നഗര�ിെ� മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തി�ളള ക�സ���ിെന

നിയമി��തി�ളള െട�ഡ� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ; ;

(സി) അതിെ� ഭാഗമായി  80  കി.  മീ��  െെദ�ഘ��ളള ഒൗ��  റിംഗ് േറാഡ് നി��ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് അേതാറി�ി�ാണ് അതിെ� നി��ാണ�മതലെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉപ�ഹ നഗര�ിന് എ�് െചലവ് �തീ�ി��;  അതി�ളള പണം എ�കാരം

കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?



അറബി, ഉ�� ഭാഷക�െട പഠന�ം ഗേവഷണ�ം

5228. �ീ.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) ന�നപ� സ�ദായമായ ��ീംക� ��തലായി ഉപേയാഗി�നന ഭാഷക� എ� നിലയി� അറബി,

ഉ�� ഭാഷക�െട പഠന�ം ഗേവഷണ�ം ��- േകാേളജ് തല�ി�ം െപാ�മ�ല�ി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ന�നപ� േ�മവ��് വിവിധ വ��ക�മായി േച��് പ�തിക�

ആവി�രി�േമാ;

(ബി) ഉ�� ഒ�ാം ഭാഷയായി പഠി�് എസ്.എസ്.എ�.സി �് എ�ാ വിഷയ���ം എ �സ് േന��

വിദ�ാ��ിക��് ന�നപ� േ�മ വ��് ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന���േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി� അറബി ഒ�ാം ഭാഷയായി പഠി� എസ്.എസ്.എ�.സി �് എ�ാ വിഷയ���ം

എ �സ് േന�� വിദ�ാ��ിക��ം ക�ാഷ് അവാ�ഡ് ന���തിന് ന�നപ� േ�മ വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�വ�് രജിേ�ഷനി�െട ഡി�ി

5229. �ീ.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�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളിെല ബി�ദപഠന�ിനായി നിലവി�� ൈ�വ�്

രജിേ�ഷ�, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി എ�ിവ നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് �ലം െറ�ല�  േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് സ��കലാശാലക�  ന��� ഡി�ി

സ��ിഫി�� തെ� ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�കാ��ം ലഭി��ത് ഇ�ാതാ�െമ� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പാരല�  േകാേള�ക�െട�ം ൈ�വ�് രജിേ�ഷനി�െട ഡി�ി േനടാനാ�ഹി��വ�െട�ം

താ�പര�ം സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ബി.എഡ്. േകാ�ക��് െപാ��േവശന പരീ�

5230. �ീ.േ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) സം�ാനെ� ബി.എഡ്.  േകാ�ക��് െപാ��േവശന പരീ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഏത് അധ�യന വ�ഷം �തലാണ് െപാ��േവശന പരീ� നട�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഓേരാ

സ��കലാശാല�ം �േത�കമായാേണാ പരീ� നട�വാ� ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) ഈ െപാ� �േവശന പരീ��് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ ;



(ഡി) ഈ �േവശന പരീ��െട അടി�ാന�ി�  വിദ�ാർ�ികെള െതരെ����ത്

എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; �േവശന പരീ��െട മാ��ം ഡി�ി പരി��െട മാ��ം

��ിേ���ാേണാ �േവശനം േന�വാ�� മാർ�് നിർ�യി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ബി.എഡ്. േകാ�് ബി�ദ പഠന�ിെ� ഭാഗമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ ?

േല� ആ�് ഏ� പ�തി

5231. �ീ.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) വിദ�ാ��ിക��് പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാന�ം േന��തിന് േല�  ആ�് ഏ�  പ�തി

നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� പ�തി�െട വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

കലാലയ രാ�ീയം നിയമ വിേധയമാ�� നടപടി

5232. �ീ.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) കലാലയ രാ�ീയം ൈഹേ�ാടതി വില�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് നിയമവിേധയമാ�വാ�

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഏത് സാഹചര��ിലാണ് ��ത തീ�മാനം എ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  വ�് നട� ��േകസ് ഇ�രം ഒ� തീ�മാനം എ���തിന്

കാരണമായി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ തീ�മാനം സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അ�ാദമിക നിലവാരെ��ം

അ�ട�െ��ം �തി�ലമായി ബാധി�െമ� െപാ�സ�ഹ�ിെ� ആശ� പരിഹരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി� ബി� എ�േ��് നിയമമാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ കരട് നയം

5233. �ീ.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) േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ കരട് നയ�ിെല ശിപാ�ശക�  സംബ�ി�് സം�ാന സ��ാരിെ�

അഭി�ായം േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശകളി� ഏെത�ി�ം ശിപാ�ശകേളാട് സം�ാന സ��ാ� എതി� അഭി�ായം

േരഖെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബി�ദ തല�ി�ം ബി�ദാന�ര ബി�ദ തല�ി�ം ഗേവഷണ���് �ാധാന�ം ന�കി



നിലവി�� എം.ഫി� േകാ�് നി��ലാ�വാ�� േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ കരട് �പാ�ശ ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� എെ��ാം മാ��� ഉ�ാ�ം;

(ഡി) ഡി�ി േകാ�കളിേല�� �േവശനം  12-� �ാ�ിെല മാ��ിന് പകരം ���മാ�ം േദശീയ

�േവശന പരീ��െട അടി�ാന�ി� ആ�ണെമ� നി�േ�ശം സ�ാഗതാ�ഹമാേണാ;

(ഇ) ഇൗ നടപടി വിദ�ാ��ിക�  നിലവി�  അ�ഭവി�� സ���ം �റ��തിന് സഹായകമാ�ം

എ�് വിലയി���േ�ാ?

�തിയ േകാേള�കളി� ആരംഭി� �തിയ േകാ�ക�

5234. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാന കാലയളവി� ആരംഭി� �തിയ േകാേള�കളി�, ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�േശഷം ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് ��തായി അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �തിയ േകാേള�കളി�  കാലഘ��ിന് അ�സരി�� �തിയ േകാ�ക�  അ�വദി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�ത നിലവാരം �ല��� സം�ാനെ� േകാേള�ക��് േ�ാ�ാഹനമായി സ�ാന��ം,

�തിയ േകാ�ക�ം,  മിക� സൗകര���ം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വ�ാജ േ�ാ��സ് സ��ിഫി��്

T 5235. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വ�ാജ േ�ാ��സ് സ��ിഫി��ക�  ഹാജരാ�ി പ��് വിദ�ാ��ിക�  ഉ�ത പഠന�ിന്

അ�ഹത േനടിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകസ് രജി�� െച�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ി� ��ത േകസി� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ�െ�ാെ� എതിെരയാണ് േകെസ��ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് ��േകസിെല �തി ശിവര�ിത് വ�ാജ േ�ാ��സ് സ��ിഫി��്

ഹാജരാ�ിയാേണാ േ�സ് മാ��് േനടിയത്;  എ�ി�  ഏത് കായിക ഇന�ിലാണ് േ�സ്

മാ��് വാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

േകാേളജ് �ാസ് �റികളി�ം െക�ിട�ളി�ം �വെര��്



5236. േഡാ.എം. െക. �നീ� : 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��ാ�  േകാേള�ക�െട �ാസ് �റികളി�ം െക�ിട�ളി�ം വിദ�ാ��ി

സംഘടനക�െട േപ�ം �വെര��ക�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �വെര��ക� നീ�ം െച��തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(സി) സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�ം �വെര��ക� നീ�ം െച��തിന് ത�ാറാകാ� േകാേളജ്

�ി�സി��മാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� എ� േപർെ�തിെരെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� ബി.എഡ്. േകാേള�ക�

5237. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി� എ� ബി.എഡ്. േകാേള�കളാണ് നിലവി��െത�് ജി�

തിരി�് പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�കളി� എ� അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട ഒഴി�കളാ��ത്; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.-�് റിേ�ാ��് െച��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�ുേമാ;

വിശദമാ�േമാ?

അറബിക് േകാേള�കളി� ആ��സ്, സയ�സ് േകാ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി

5238. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്. സ��ാരിെ� കാല�് അറബിക് േകാേള�കളി� ആ��സ്, സയ�സ്

േകാ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം അറബിക് േകാേള�കളിലായാണ് ഇ�രം േകാ�ക��് അ�മതി ന�കിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അറബിക് േകാേള�കളിെല ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാ�കളിേല�് അ��ാപക ത�ികക�

��ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അറബിക് േകാേള�കളി�  അഡീഷണ�  േകാ�ക�  അ�വദി�ത് ആവശ�മായ ഭൗതിക

സാഹചര��� നിലവി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�തിന് േശഷമാേണാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േക� കരട് െെനതിക നയം



5239. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിദ�ാ��ി �േവശനം �ത� ഗേവഷണം വെര�ളള കാര��ളി� വിദ�ാ��ിക�ം �ാപന��ം

പാലിേ�� ധാ��ികമായ വഴിക� േക� സ��ാ� �റ�ിറ�ിയ കരട് െെനതിക നയ�ി�

പരാമ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത കാര���  സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  നട�ിലാ�വാ�  നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

ഓ�� സ��കലാശാല �പീകരണം

5240. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഓ�� സ��കലാശാല �പീകരണം സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ�� സ��കലാശാല നിലവി� വ�േ�ാ� നിലവി�� സ��കലാശാലകളി� തെ� ൈ�വ�്

വിദ�ാ��ിക��് �ട��ം ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േക��ം ഓഫ് കാ�സ്

േക��ം നിലനി��ി ഉപരിപഠന�ിന് അവസരം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദാശം�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാേളജ് കാ��കളി� വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��ന�ിന് െപ�മാ�ച�ം

5241. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, 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) സം�ാനെ� േകാേളജ് കാ��കളി�  വിദ�ാ��ി സംഘടനക�െട �വ��ന�ിനായി

െപ�മാ�ച�ം െകാ�വ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ���ളി� അവി�െ� അ��ാപക��ം പ�ളളതായി

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േകാേളജി�  ഒ� വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവെ� �ട��് അേത��ി

അേന�ഷി� െകാേളജിേയ�് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത േകാേളജി��ായ ക�ി��് വിവാദെ� �ട��് േകാേളജിെല �ണിയ�  ഓഫീസ്

��ിയി�േ�ാ;  അത് വീ�ം േകാേളജ് �ണിയ�  �വ��ന�ിനായി വി�െകാ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  �ത�മായി �ാെ���ാെത വ�ഷ�ളായി േകാേളജി�  �ട��



അ��ാപക�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആ�െ�ാെ�

എതിെരെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയി� െ�ഷ�� ��

5242. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െസ�� േഫാ� ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ� േകരളയി� െ�ഷ�� �� നിലവി� വ�ി�േ�ാ;

എ�ി� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ഷ��  �ളി�  അ�ൗ��ിെ��ം �ാ��ിെ��ം േ��് േകാ-ഓ�ഡിേന�റിെ��ം

ത�ികക�െട േയാഗ�ത �തിപാദി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  അതിന്

വി��മായി ടി ത�ികകളി� ആരാണ് േജാലി െച� വ��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളി�  ഇേ�ാ�  േജാലി െച� വ��വ�  ആെര��ാമാെണ�ം അവ�െട

േയാഗ�തക�  എെ��ാെമ�ം അവ��് െ�ഷ��  �ളി�  �തിപാദി� േയാഗ�തക�

ഉേ�ാെയ�ം ഇെ��ിൽ എ�് അടി�ാന�ിലാണ് അവെര ��ത ത�ികയി�

നിയമി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െസ��  േഫാ�  ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷ�  േകരളയി�  ജീവന�ാ�െട നിയമന�ളി�ം

നി��ാണ �വ��ന�ളി�ം �മരഹിതമായ �വ��ന��  നട��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  അത് അവസാനി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

��തായി അ�വദി� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േകാേള�ക�

5243. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, 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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��തായി അ�വദി� സ��ാ�/എ�ഡഡ്

േകാേള�കളി�  അ�വദി� േകാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� സീ�ക�െട

എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സയ�സ്,  ആ��സ് വിഷയ�ളി�ളള ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര േകാ�ക��് വിദ�ാ��ിക�

��ത�  ആഭി�ഖ�ം കാണി�� സാഹചര��ി�  ഈ േകാ�ക��ളള സീ�ക�െട എ�ം

ആ�പാതികമായി വ��ി�ി�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

െ�ാഫഷണ� േകാ�് �േവശന�ി�� േ�ാ�ിംഗ് സംവരണം



5244. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാ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� െ�ാഫഷണ�  േകാ�് �േവശന�ി�� സംവരണം േകാേളജ്

അടി�ാന�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േ�ാ�ിംഗ് സംവരണം നി��ലാ��തിെ� േന��� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാശം ന��േമാ;

(സി) �തിയ രീതി നട�ിലാ��േതാെട സംവരണ സ�ദായ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് െമറി�്

ക�ാ�യി�� സീ�ക� �റ�െമ� ആശ� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ണിേവഴ് സി�ി അസി��് ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5245. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളി�  നി�ം കഴി� ആറ് മാസ�ി��ി�

�ണിേവഴ് സി�ി അസി��് ത�ികയി�  എ� ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്

െച�ി�െ��ം ആയത് ഏെത�ാം സ��കലാശാലകളി� നി�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഗേവഷണ�ിെ��ം വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ��ം �ണേമ� ഉയർ�ാ� നടപടി

5246. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ : 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��കലാശാലകളി�  നട�� ഗേവഷണ �വ��ന��െട കാര��മത

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

(ബി) ശാ� സാേ�തിക, സാ�ഹ�ശാ� േമഖലകളി� സ��കലാശാലകളി� നട�� ഗേവഷണ��

സ�ഹ�ിന് ഉപകരി��� രീതിയിലാേണാ എ�� വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) അഫിലിേയ�ഡ് േകാേള�ക�െട �ണനിലവാരം ഉയ���തിന് അ�ാദമിക് ആഡി�്

നട��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിഭജിത അവധി�ാല�ം ഉ�ര�ടലാസ് ബാ�  േകാഡി�ം ഏ�െ���ണെമ� ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� നി�േ�ശം നട�ാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;



(ഇ) വിദ�ാ��ിക��് െതാഴിലവസര��ം ഉപരിപഠന സാധ�തക�ം പരിചയെ����തിന്

അ�ാരാ� �ശ� �ാപന�െള പെ���ി�് സ��കലാശാല തല�ി�  അ�ാദമിക്

കാ�ണിവ�ക� സംഘടി�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല േ�ഡിം�ം ത�ികക�ം �മീകരി��തി�� നടപടി

T 5247. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഏ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല എ.ബി.സി.ഡി.  േ�ഡിംഗ് നിലനി���തിന്

സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) G.O. (MS )  No 60/2016/H.Edn Dtd 29/2/2016 െല സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ��് അ�വദി� ത�ികക�ം െ�ാേമാഷ�

സാധ�തക�ം ന�െ��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) G.O.  (MS  )  No  308/2019/H.Edn  Dtd  1/9/2019  �കാര�� ഉ�രവ്

�നഃപരിേശാധി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

േക� മാനവേശഷി വികസന മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സ�േ� റിേ�ാർ�്

5248. �ീ.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) േക� മാനവേശഷി വികസന മ�ാലയം �റ�ിറ�ിയ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സ�േ� റിേ�ാർ�ിൽ

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  അ��ാപകരായി ��ഷ�ാെര�ാ�  വനിതകെള

നിേയാഗി�� കാര��ി� സം�ാനം ��പ�ിയിലാെണ�് പരാമ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

രാ�ീയ ഉ�താ� ശി�ാ അഭിയാ� (�സ) പ�തി

5249. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സ�ലമായ മാ��� ല��മി���ം േക�-സം�ാന വിഹിത��

ഉ�െ���ി����മായ രാ�ീയ ഉ�താ�  ശി�ാ അഭിയാ�  (�സ)  പ�തി സം�ാന�്

എ��തലാണ് നട�ാ�ിയത് എ�ം ഇതി�  േക�വിഹിതം എ�,  സം�ാന വിഹിതം എ�

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �സ�െട �വ��ന�മായി ബ�െ�� ഒ�ാഘ� �വ��ന��െ�െട എ� ഘ���െട

�വ��ന��  നട�വ�� എ�ം ഓേരാ ഘ��ി�ം നട�ിയ �വ��ന��, അവ�്

ലഭി� േക� സഹായം, സം�ാന വിഹിതം എ�ിവ എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ ഘ��ി�ം നട�ിയ �വ��ന��ം ���ിക�ം എ�് എ�ം ഇ��ലം സം�ാന



ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് എെ��ാം മാ��� ഉ�ാ�വാ� കഴി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

വ�ി��് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിന് �ലം ഏെ����തിനായി ഫ�്

5250. �ീ.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) ��തായി �ട��േതാ �ട�ിയേതാ ആയ ഗവ�െമ�് േകാേള�ക��് �ലം

ഏെ����തിനായി ��േകാടി �പ വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� �മി ഏെ����  �വ��ന���് െ�ഷ��  പ��സ് െവഹി�ി�  ആയി

21.10.2019  െല  G.O.(MS)  No.  350/2019/HEDN  സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം

െമേ��സ് കി�്േകാ ലിമി� ഡിെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�  ഒ�േപാ�മി�ാ� വ�ി��്

മ�ല�ി�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ് �ാപി��തി�േവ�ി �ലം

ഏെ����തിനായി ഇ�ര�ി�  ഫ�് കെ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് ��ൈക എ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക��� ഇ�റാ�ീവ് േ�ാ�ാം

5251. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : 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�കളി�  അ�ിഷ�  േന�� വിദ�ാ��ിക��്

എ�ിനീയറിംഗ് േമഖലേയാട് അഭി�ചി വ��ി�ി�വാ� ഇ�റാ�ീവ് േ�ാ�ാം ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

എ� കാലേ��ാണ് ��ത േകാ�് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ിനായി ഒ�ാം െസമ�റിെ� ആെക െ�ഡി�കളി�  �റവ് വ��വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(സി) േ�ാ��സ്,  ആ��സ്,  എ�.എസ്.എസ്,  െസമിനാ�ക�  എ�ിവയി�  പെ����

വിദ�ാ��ിക��് പരീ�യി� േ�സ് മാ��് ന���േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേള�ക��് �സ പ�തി �കാരം ലഭി� �േയാജനം

5252. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�ളള �സ

പ�തി�െട നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �സ പ�തി �കാരം ഏെതാെ� സ��ാ�  േകാേള�ക��് എെ�ാെ� �േയാജനം

ലഭ�മായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?



ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� പരി�ാര��

5253. �ീ.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) വിദ�ാഭ�ാസ ആ��വ�ം ബി�ദാന�ര ബി�ദ േറ�ം എ�മാ�ം ഉയ��ാ�ം വിദ�ാ��ിക�

ഈ�� �ല�ം േന��ിെ��ി� വിദ�ാഭ�ാസേമ� �േലാം ��മായിരി�ം എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�ം േകാേള�ക�ം ഘടനാപരമായ മാ����് വിേധയമാ�� കാര��ി�

എ�േ�ാളം �േ�ാ�് േപായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) സിലബസ് പരി�രണ ��ിയ ഓേരാ അ�് വ�ഷം ��േ�ാ�ം നട�ക എ� രീതി�് പകരം

ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� നിലയിേല�് മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തഗതിയി�  വി�ാന േമഖലയി�  പരിവ��ന��  നട�േ�ാ�  സമാനരീതിയി��

പരി�ാര��  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി കാല�ിന�േയാജ�മായ തര�ി�

�േ�ാ�് േപാ�വാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ �ാ�മാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

പി.ടി.എം.ഗവ�െമ�് േകാേളജി� െകമി�ി അധ�ാപക ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി

5254. �ീ.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) െപരി��മ� പി.ടി.എം.ഗവ�െമ�് േകാേളജി�  ബി.എസ്.സി.  െകമി�ി േകാ�് അ�വദി�്

നാളി�വെരയായി�ം െകമി�ി വിഷയം പഠി�ി��തിന് ഒ� �ിരം ത�ിക േപാ�ം ഇ�ാ�

അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകമി�ി അധ�ാപക�െട ത�ിക ��ി��തി�ളള ശിപാ�ശ േകാേളജി�  നി�ം

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ലാ�ക� ഉ�െ��� വിഷയം ൈകകാര�ം െച��തിന് ഒ� �ിരം അധ�ാപക ത�ിക േപാ�ം

നിലവിലി�ാ�ത് ഈ േകാ�ിെ� അധ�ാപന നിലവാരെ� ബാധി�ാനിട�െ�� കാര�ം

ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഈ േകാേളജി�  െകമി�ി അധ�ാപക�െട ത�ിക

��ി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�

5255. �ീ.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) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് എ�ഡഡ് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിൽ ��ി�

അ��ാപക,  അന��ാപക ത�ികക�  എ�െയ�ം അവ ഏെതാെ� േകാേള�കളി�  എ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ�  േമഖലയിേലാ എ�ഡഡ് േമഖലയിേലാ ��തായി േകാേള�ക�  ആരംഭി�ാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സംഗീത വിഭാഗ�ി� ല�റ� ഇ� േവാ�� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

5256. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസവ��ി�  സംഗീത വിഭാഗ�ി�  ല�റ�  ഇ�  േവാ��  ത�ികയി�

19.10.2017�  വ� പി  .എസ്.സി റാ�് പ�ിക �കാരം എ� േപെരയാണ് ഇ�വെര

നിയമി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��തായി എ� ഒഴി�ക� കണ�ാ�െ��ി��്;ഒഴി�ക� ഉെ��ി� ��ത റാ�് പ�ിക �കാരം

ആ�കെള നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

എ�ഡഡ് േകാള�കളി� ��തായി അ�വദി� േകാ�ക�ം ത�ികക�ം

5257. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാള�കളി�

��തായി എ� േകാ�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം ഏെത�ാം േകാേള�കളിലായി ഏെതാെ�

േകാ�കളാണ് അ�വദി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാ�ക��് ആവശ�മായ അ��ാപക ത�ികക� ��ത കാലയളവി� ��ി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ� അ��ാപക ത�ികകളാണ് ��ിേ��താ��ത്;

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

േകാേളജ് അധ�ാപക�െട ശ�ളം

T 5258.�ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) �.ജി.സി.  നി�യി� �കാര�� �തിയ െ�യിലിെല ശ�ളം  2019  ഏ�ി�  �ത�

സം�ാനെ� േകാേളജധ�ാപക��് ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

നാളി�വെര�ം ന�കാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരി�രണ�മായി ബ�െ��് േക�സ��ാ�  ന�കിയ �.ജി.സി.  �ാ�് വകമാ�ി

െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടി�മ��  ���ീകരി�് ���ിയ ശ�ള�ം നാളി�വെര�� �ടി�ിക�ം േച��്

എ�േ��് ന�കാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

െകാേമ�് ലക്ച�മാ�െട ഒഴി�ക�



5259. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : 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�കളി�  2013-�  എം.േകാം.  അ�വദി�തിെ� അടി�ാന�ി�ം

അ�ാെത�ം േകാേളജ് ലക്ച�മാ�െട(െകാേമ�്)  ത�ിക അ�വദി�ി�േ�ാ;  സ��ാ�/

എ�ഡഡ് േകാേള�ക�  ഉ�െ�െട ഏെതാെ� േകാേള�കളിലാണ് ത�ിക അ�വദി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയിേല�് നിയമനം നട�ി�േ�ാ; എ�ി� ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�/ എ�ഡഡ് േകാേള�കളി� നിലവി� എ� െകാേമ�് ലക്ചറ�മാ�െട ഒഴി�ക�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

െല�റ� ഇ� െകമി�ി റാ�് ലി�്

5260. �ീ.മാണി.സി.കാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാ�ഗറി നം.586/2012 �കാര�� െല�റ� ഇ� െകമി�ി  (Lecturer in  Chemistry)

ത�ിക�െട റാ�് ലി�്  2019  ഡിസംബ�  മാസം കാലാവധി ���ിയാ�െമ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 15.12.2016-� നിലവി� വ� റാ�് ലി�ി� നി�� നിയമനം  2016 ഡിസംബ� �ത�

2017  െസ�ംബ�  വെര േ� െച���ലം കാര�മായ നിയമന��  നട�ി�ി�ാെയ�ത്

പരിഗണി�് നിലവിെല എ�ാ ഒഴി�ക�ം അടിയ�രമായി പി എസ് സി-�് റിേ�ാ��്

െച��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ േനാ�ിഫിേ�ഷ� വിളി�ി�ി�ാ�തിനാ�ം �തിയ റാ�് ലി�് വ��തി�� കാലവിളംബം

പരിഗണി�ം േപാ�് �ിേയഷ�� �തിയ െ�ാേ�ാസ� അംഗീകരി� കി��തിന് കാലതാമസം

േനരി��തിനാ�ം നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി നീ�ി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളി� �തിയതായി ��ി� ത�ികക�

5261. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സ��ാ�  േകാേള�കളി�  �തിയതായി എ�

ത�ികക� (ടീ�ിംഗ് ആ�്േനാ� ടീ�ിംഗ്) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ി� ��ി�ി��്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല ത�ികക��് നിയമന

സാ�കരണം ഏെതാെ� േകാേള�കളി� ഏെതാെ� വിഭാഗ���് ന�കിയി��്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?



േകാേള�കളിെല അ��ാപക ത�ികക�

5262. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, 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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�  /  എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�

അ�വദി� അ��ാപക ത�ികക�െട എ�ം വിഷയം തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ ത�ികക� ഏെത�ാം േകാേള�കളിലാണ് അ�വദി�ത് എ�തിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�് സ��ാ�  /  എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  നിലവി�� അ��ാപക  -  വിദ�ാ��ി

േറേഷ�ാ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിന് അ�പാതികമാ�� അ��ാപക ത�ികക� ��ി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത േകാേള�കളി� മലയാള അ��ാപകരായി എ� ഗ�് ല�റ�മാ� �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഇവ�  േജാലി െച�� ത�ികക�  �ിരം ത�ികളാ�ി മാ�ി പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം

നട��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാം എ�് അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അധ�ാപക നിയമന�ൾ

5263. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��ിന് കീഴിെല സ��കലാശാലകളി�  അധ�ാപക നിയമന�ളി�

സംവരണതത�ം പാലി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സ��കലാശാലകളിെല അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവി��ത്;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േചാദ� േപ�റി� തീയതി മാ�ി പരീ� നട�ിെയ� അേ�പം

5264. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാര�വ�െ� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി�  എം.എ.-  ഇ�േണാമി�് െ�ഡി�് ആ�് െസമ�റി�

മാേ�ാ ഇ�േണാമി�് ഒ�ാം െസമ�� പരീ�യി� കഴി� വ�ഷെ� േചാദ� േപ�റി� തീയതി

മാ�ം മാ�ി ഇൗ വ�ഷം നട� പരീ��് ന�കിെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പരീ��െട േചാദ�േപ�� ത�ാറാ��തി�� �മതല ആ��ാണ് ന�കിയത് ;

(സി) പരീ�ാ സ�ദായെ� തെ� േനാ���ിയാ�� അ�രം കാര���  ഗൗരവേ�ാെട



കാ��തി�ം തി��� നടപടിക� സ�ീകരി��തി�ം നി�േ�ശം ന��േമാ ; വ��മാ�േമാ?

പരീ� �മേ��കളി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല അ��ാപക��ം അന��ാപക��ം ഉ� പ�്

5265. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ��േക�ിെല �തി�െട വീ�ി�  നി�ം പരീ�

എ�താ�പേയാഗി�� ഉ�ര�ടലാ�ക� കെ��ിയ സംഭവ�ി� �ണിേവ�ി�ി തല�ി�

അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  എെ�ാെ�യാണ് ��ത അേന�ഷണ�ി�  െവളിവായെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പരീ� �മേ��കളി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല അ��ാപക��ം അന��ാപക��ം പ�െ��്

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി� �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� പരീ� േക�ം അ�വദിേ�� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

േകാടേ�രി ഗവ. േകാേളജി� ത�ിക ��ി��

T 5266.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാടേ�രി ഗവ.  േകാേളജി�  പി.ജി.േകാ�ക��് ആവശ�മായ ത�ിക ��ി�ാ�തിനാ�

�തിയ പി.ജി. േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാേളജി�  �തിയ പി.ജി.േകാ�ക�  ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ ത�ികക�

��ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പ�ാ�ി സം�ത േകാേളജ് സയ�സ് േ�ാ�് നി��ാണം

5267. �ീ.�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) പ�ാ�ി സം�ത േകാേളജ് സയൻസ് േ�ാ�് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നട�ിയി�� �വ��ന��  തീയതികൾ സഹിതം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാറിെ� കാല�് ഈ പ�തി�െട േ�ജ് എ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഇതിെ� �പേരഖകളിൽ മാ��ൾ വ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം ഇതിനായി പല ഘ��ളിലായി

അ�വദി�ി�� �ക ഒാേരാ�ം അതിെ� വിശദവിവര�ൾ സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?



ൈവ�ി� സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജ്

5268. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈവ�ി�  സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി�  �ി�സി��  ത�ിക

അ�വദി�ാ�ത് േകാേളജിെ� ൈദനംദിന �വ��ന�െള സാരമായി ബാധി��െവ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത ത�ിക അ�വദി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

മലയി�കീഴ് മാധവകവി െമേ�ാറിയ� േകാേളജിെ� നവീകരണം

5269. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മലയി�കീഴ് മാധവ കവി െമേ�ാറിയ� േകാേളജിെ� നവീകരണ �വ��ന��െട നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ�വ��ന��െട േമ�േനാ� �മതലക� ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന�� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവം

5270. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല വിദ�ാ��ി സംഘടനാ േനതാ��െട

പീഡനെ��ട��് ഒ� വിദ�ാ��ിനി ആ�ഹത��് �മി� സംഭവ�ി� വ��് അേന�ഷണം

നട�ിയി�േ�ാ;  ��ത അേന�ഷണ�ി�  കെ��ിയ കാര���  എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാേളജിയ�് എഡ�േ�ഷണ� ഡയറ�� ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�

എെ�ാെ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;

നടപടിക� ഒ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

സ�ാ�യേമഖലയി� ��ത� േലാ േകാേള�ക�



5271. �ീ.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�് ��ത�  േലാ േകാേള�ക�  സ�ാ�യേമഖലയി�  �ട��തിന് സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ാപന�ളി� നി�ം ഇതിനായി അേപ�ക� ലഭി�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) തി�വിതാം��  േദവസ�ം േബാ�ഡ് പ�ളം െവ�രി�  േലാ േകാേളജ് ആരംഭി�വ�  അേപ�

ന�കിയി�േ�ാ; ��ത അേപ� അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

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

5272. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നാ��ശതമാന�ി�  �റവ് വിജയശതമാന�� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

��ണെമ�് േകരള ൈഹേ�ാടതി നിരീ�ണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ണനിലവാര ��ം പഠി�വാനായി െ�ാഫ.  എ�. വിജയ�മാരെന ക�വീനറാ�ി സമിതി

�പീകരി�ി�േ�ാ; സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

നിയമ പഠന സൗകര��� വ��ി�ി��തി�നടപടി

5273. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) നിയമ പഠന സൗകര���  വ��ി�ി��തിനായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സ��ാ�-എ�ഡഡ്-സ�ാ�യ-സഹകരണ േമഖലയി�  എ� േലാ േകാേള�ക�

�വ��ി���്;  ഇ� വഴി എ� വിദ�ാ��ിക��് നിയമ പഠന സൗകര���  ലഭ�മാണ്;

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത� വിദ�ാ��ിക��് അവസരെമാ���തിനായി സ��ാ� േലാ േകാേള�കളി� ��ത�

സീ�ക�� ബാ�ക�  അ�വദി��തി�ം,  എ�ഡഡ് േമഖലയി�  �തിയ േകാേള�ക�

ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച��രി� േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട േമഖല ആഫീ�ം ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ം

5274. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ആല�ഴ ജി��െട കിഴേ�യ��് �ിതി െച�� െച��രി�  ര�് �.ഐ.�ി.  ക�ം

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് ഉ�െ�െട നിരവധി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  �വ��ി�

വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ജി�ാ ആഫീ�മായി ബ�െ���തിന് വളെര ക�െ�േട�ിയിരി��

സാഹചര��ി�  േകരള �ണിേവ�ി�ി�െട േമഖല ആഫീ�ം ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ം

െച��രി� ആരംഭി�� കാര�ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫയലിേ�� സ�ീകരി� നടപടി

5275. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല  A1-22967/19  ഫയലിേ��  േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ��ം സ��ാ�ം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�ിെല  B3/124/2019  ഫയലിേ��  േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ

ഡയറ��ം സ��ാ�ം നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള െട�ി�� �ണിേവ�ി�ിയി� എ�ാമിേനഷ� മാേനെ��് ക�ി�ി

5276. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള െട�ി��  �ണിേവ�ി�ിയി�  എ�ാമിേനഷ�  മാേനെ��് ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;

ആെരാെ�യാണ് ��ത ക�ി�ിയിെല അംഗ��; ക�ി�ി�െട �മതലക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം ഏത് തല�ി� നി�ാണ് ഉ�ായത്;

(സി) സി�ഡിേ��ി� ഇ�ാര�ം ച�� െച�ി�ിെ��ി� എ�െകാ�് എ�് അറിയി�ാേമാ :

(ഡി) ഇ�കാരം ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�വാ� �ണിേവ�ി�ി�െട േ�ാ ൈവസ് ചാ�സല� െട�ി��

�ണിേവ�ി�ി�െട വി.സി.�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം ഒ� നി�േ�ശം

ന���തിന് േ�ാ ൈവസ് ചാ�സല��് അധികാരം ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) സ�യംഭരണ �ാപനമായ �ണിേവ�ി�ി�െട പരീ�ാ നട�ി�് �ട�ിയ കാര��ളി�

ഇടെപടാ� േ�ാ ൈവസ് ചാ�സല��് ഏത് നിയമ�കാരമാണ് അധികാരം ന�കിയി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �തിസ�ി



5277. �ീ.െ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) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് ബി�ദ �ാ�കളി� അ�ിഷ� എ��ാെത സീ�ക� ഒഴി�്

കിട�േ�ാ�  മ�ഭാഗ�് അ�ിഷ�  എ�� ��ിക�  പഠനം പാതിവഴിയി�  ഉേപ�ി��

�വണത വ��ി�വ��ത് സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  എ�െകാ�ാണ് ഇ�കാരം ഒ� �തിസ�ി

ഉ�ായെത�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനേമാ, പരിേശാധനേയാ നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�ിെ� വാണിജ�വ��രണം ഇൗ േമഖല�െട തക���് ആ�ം ��ി

എ� ആേ�പം വ�താപരമാേണാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� വ�ാവസായിക േമഖലയി�  അ�ഭവെ��� വള��ാ �രടി�ം അ��ല��

െതാഴിലി�ാ��ം എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ അനാക�ഷകമാ�ിയ സാഹചര�ം

സ��ാ� ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി�  എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാ�  എെ�ാെ�

ഇടെപട�കളാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �വ��ന��

5278. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എം. രാജേഗാപാല�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി. ഉ�ി : 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 വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� സ�ല മാ�ം വ��കെയ� ല��േ�ാെട

നട�� �വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സാേ�തിക ശാ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ആേഗാളതല�ിെല മാ��� ഉ�െ�ാ�െകാ�് മാനവ

വിഭവേശഷി വികസി�ി��തിന് �തന േകാ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� േപാളി െട�ിനി�കളി�  നി�ം പഠി�ിറ��വ�െട െതാഴി�  െെവദ��ം

പര�ാ�മായ നിലവാര�ിേല�് എ�ി��തിന് ഉ�പാദന പരിശീലന േക��� ആരംഭി�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ;

(ഡി) സാേ�തിക ശാ� സ��കലാശാല�െട �ല�നി��യം കാര��മമെ�� ��ം പരിഹരി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;  സ��കലാശാല�െട �വ��ന കാര��മത വ��ി�ി�ാ�  ന���

സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.-യി� കരിയ� അഡ�ാ��െമ�് �കീം

5279. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.-യി� എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. െ�യി� �കാരം ശ�ളം വാ�� എ�ജിനീയറിംഗ്

േകാേളജ് അ��ാപക��്  2010  � േശഷം കരിയ�  അഡ�ാ��െമ�് �കീം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കരിയ�  അഡ�ാ��െമ�് �കീം നട�ിലാ�വാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദമാ�േമാ;

��ത �കീം നട�ിലാ�� കാര��ി�  സ��ാരിെ� നയെമ�ാെണ�ം എേ�ാ�

നട�ിലാ�ാ� കഴി�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

മല�റം െഎ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയ�സ്

5280. �ീ.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 െഎ.എ�്.ആ�.ഡി.േകാേളജ് ഓഫ് അൈ�ഡ് സയ�സ് ഇേ�ാ�ം വാടക

െക�ിട�ിലാണ് �വ��ി��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാേളജിന് െക�ിടം പണിയാ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ��ം ജി�ാ കള��െട�ം റിേ�ാ��ിെ�

അടി�ാന�ി�  പാണ�ാട് ഇ�െക�  വ�വസായ േക��ിെല അ�് ഏ��  �മിയി�

ആവശ�മായ �ലം സൗജന�മായി േകാേളജിന് ലഭി�വാ�  വ��് തല�ി�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ലം സൗജന�മായി ലഭ�മാകാ�പ�ം പാ�ം വ�വ�യി�  �മി ലഭ�മാ�വാ�  ഇ�െക�

ക�നിെയ സമീപി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ല�റ� ഇ� െമ�ാനി�� എ�ജിനീയറിം�് ത�ിത

5281. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� ല�റ� ഇ� െമ�ാനി�� എ�ജിനീയറിം�് ത�ിത�െട (കാ�ഗറി

ന��  295/2012)  30.12.2016-�  നിലവി�  വ� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന��

നട�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമന�ിന് തട�മായി േകാടതിയി� േക�ക� ഉേ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�

5282. �ീ.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�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�  ഉ�ായി��െവ�ം അവ

ഏെതാെ�യായി��െവ�ം ജി�ാടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാേള�കളി�  നിലവി�  അട� ��ിയ േകാേള�ക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ



ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  �വ��ി�� േകാേള�കളി�  ����ായി�� ഏെത�ി�ം േകാ�ക�

നി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം േകാേള�ക�  ��ാ�� അ�മതി�ായി അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് �േവശനം

5283. �ീ.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) സം�ാന�് ഇൗ വ�ഷം എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന�ിന് ക�ീഷണ�  അേലാ�്െമ�്

നട�ിയത് എ� സീ�കളിേല�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) �േവശന ��ിയ ���ിയായേ�ാ�  എ� സീ�ക�  ഏെതാെ� �ാ�കളിലാണ് ഒഴി�്

കിട��ത്; വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം

5284. �ീ.േ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) എ�ിനീയറിംഗ് പരീ� ജയി�വാ�  ഓേരാ വിഷയ�ി�ം േവ� മിനിമം മാ��ി�  �റവ്

വ��വാ� സാേ�തിക സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇേ�ണ� പരീ�യി� മിനിമം മാ��് േവണെമ� നിബ�ന ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) പരീ�ക�െട െ�ഡി�ി� എെ�ാെ� മാ��ളാണ് വ��ിയത്; ��ത മാ��� വ��ിയത്

എെ��ി�ം പഠന�ിെ�േയാ ശിപാ�ശ�െടേയാ അടി�ാന�ിലാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട നിലവാരം �റ�വാ�  ഇടയാ�ിേ�െയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�

5285. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  എ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�  നിലവി�െ��ം അവയി�  സ�കാര�

േമഖലയി� എ�െയ�ം സ��ാ� േമഖലയി� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേള�ക� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം ജി�യി�  വനിതക��് മാ�മായി ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�

�വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ��ത േകാേളജ് എവിെടയാണ് �വ��ി��െത�്



അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �തിയ േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് നിലപാട്

വിശദമാ�ാേമാ?

ന�വി� േപാളി െട�ി�ി� അധ�യനം ആരംഭി��തിന് നടപടി

5286. �ീ.െ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) കഴി� സ��ാറിെ� കാല�് അ�മതി ന�കിയ ഇരി�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ന�വി�

േപാളി െട�ി�ി�  അധ�യനം ആരംഭി��തിന് ഇനി എെ��ാം നടപടി �മ��

���ിയാ�ാ��്;വിശദമാ�ാേമാ

(ബി) എ.െഎ.സി.�ി.ഇ �െട അംഗീകാരം ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ

;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷം �ാ�ക�  ആരംഭി�ാനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

അറിയി�ാേമാ?

േപാളിെട�ിക് േകാ�ിെ� �ണനിലവാരം

5287. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േപാളിെട�ിക് േകാ�ിെ� �ണനിലവാരം െമ�െ����തി�ം വിദ�ാ��ിക��് െമ�െ��

െതാഴി� �ാവീണ�ം ലഭി��തി�മായി നട�ിലാ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സാ��തക�  �േയാജനെ���ി ��ത�  േകാ�ക�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട ആ�നികവ�രണം സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന്

ക�ീഷെന നിേയാഗി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േപാളിെട�ിക് പാഠ�പ�തി പരി�രണം

T 5288.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എ�. ഷം��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.െ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) േപാളിെട�ി�കളി�  പഠി��വ��് െതാഴി�  പരിചയം നി�ബ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;



(ബി) േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളിെല പാഠ�പ�തി പരി�രി�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

െക.ജി.ടി.ഇ. പരീ�

T 5289.�ീ.െ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) പരീ�ാഭവ� നട�� െക.ജി.ടി.ഇ. പരീ�യി�, ഹി�ി െെട�്െെറ�ിംഗ് െെഹ�ീഡ്, മലയാളം

െെട�്െെറ�ിംഗ് െെഹ�ീഡ്,  മലയാളം േഷാ��് ഹാ�് െെഹ�ീഡ്,  ഇം�ീഷ് േവ�ഡ്

േ�ാസ�ിംഗ് െെഹ�ീഡ് എ�ിവ �ട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െെട�്െെറ�ിംഗ് പരീ� വ�ഷ�ി�  �റ�ത് ര�് �ാവശ�െമ�ി�ം കാര��മമാ�ം

സമയബ�ിതമാ�ം നട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.ജി.ടി.ഇ. െെട�്െെറ�ിംഗ് ആ�് േവ�ഡ് േ�ാസ�ിംഗ് േലാവ� ആ�് ഹയ� (ഇം�ീഷ് ആ�്

മലയാളം) പരീ��് സിലബസ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�ീ ചി�ിര തി�നാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിന് ഗേവഷണ�ളി� പ�ാളി�ം

5290. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ഗേവഷണ മികവിന് പാ�നംേകാട് �ീ ചി�ിര തി�നാ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിന് േദശീയ

ശാ� സാേ�തിക വ��ിെ� ഉൗ��സംര�ണ പ�തി ഗേവഷണ�ളി�  പ�ാളി�ം

ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം എ� േകാടി �പ�െട സഹായമാണ് േക��ി� നി�ം ലഭി�കെയ�് അറിയി�േമാ?

േകരള േ��് ആഡിെയാ വിഷ�� & റിേ�ാ�ാഫിക് െസ�റിന് ലഭി� ക�്

5291. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െപാ�ഭരണ  (അ�ൗ�്സ്.പി)  വ��ി�  നി�ം  01/04/2019  െല അ�ൗ.പി.1/04

/2019/െപാഭവ.  ന�� �കാരം മാേനജിംഗ് ഡയറ��, േകരള േ��് ആഡിെയാ വിഷ�� &

റിേ�ാ�ാഫിക് െസ�റിന് ലഭി� ക�ിന് മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ീ.  എ�.വി.രാമ���  എ� വ��ി�െട േസവന��കം ആവശ�െ��െകാ�� ��ത

ക�ിന് ഇ�വെര�ം മ�പടി ന�കിയി�ിെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േകരള േ��് ആഡിെയാ വിഷ��  &  റിേ�ാ�ാഫിക് െസ�റി�  �ീ.  എ�.വി.രാമ���

15/02/2001ന് േശഷം ഓഫീസ് അ��ഡ�് ആയി േജാലി െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അേ�ഹ�ിെ� േസവന ��കം ഓഫീസി� ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



ബി�ദ പരീ� േതാ�വ��ം ഉപരിപഠന�ിന് സ��കലാശാലകളി� �േവശനം

5292. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബി�ദ പരീ� േതാ�വ��ം ഉപരിപഠന�ിന് സ��കലാശാലകളി� �േവശനം ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം കാലി��് സ��കലാശാലയി� എ�.എം.എം.-ന് അ�ിഷ� േനടിയ നാ�േപ�

ഡി�ി പാ�ായി�ി�ാെയ�ം അവ�  പഠനം �ട�� എ��ം വ�തയാേണാ;  അ�കാരം

�േവശനം േനടിയവ�െട േയാഗ�ത പരിേശാധി��ത് ആദ� െസമ�� പരീ�ാ സമയ�ാേണാ;

(സി) പി.ജി  .�േവശന നടപടിക�  ���ിയാ��തിന് ��് ഡി�ി അവസാന െസമ��  പരീ�

വിജയി�� ��ിക��് മാ�െമ പി ജി.-�് �േവശനം ന�കാ� എ�് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

കായിക �വ��ന�� ഉൗ��ിതമാ�വാ� �.ജി.സി. മാ�� നി�േ�ശം

5293. �ീ.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) രാജ�െ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  കായിക �വ��ന��  ഉൗ��ിതമാ�വാ�

�.ജി.സി. മാ�� നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ�� നി�േ�ശ�ളിെല �ധാനെ��വ എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നി�േ�ശ�� സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

ഓ�� സ��കലാശാല

5294. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഓ�� സ��കലാശാല ആരംഭി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

അതിെ� ഘടന�ം പരീ�ാരീതിക�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� േകരള�ിെല �ണിേവ�ി�ിക� നട�ിവ�� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ ,ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�

േകാ�ക� ഓ�� �ണിേവ�ി�ി വ��േതാെട നി��ലാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം റ�ല�  പഠന�ിന് അവസരം കി�ാെത സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ

ആ�യി�� വിദ�ാ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം ആശ�ക�  പരിഹരി�വാ�

സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല റ�ല� സ��കലാശാലകളി� വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക� �ട��തി�� നാ�്

േയാഗ�തക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;



(ഇ) ��ത േയാഗ�തക�  േനടിെയ���തിന് സ��കലാശാലകളി�  ഏകീ�ത പാഠ�പ�തി�ം

പരീ�ാരീതി�ം നട�ാ��തി�ം സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�് േദാഷം വരാ� രീതിയി�

ഓ�� സ��കലാശാല ആരംഭി�� കാര��ം സ��ാ� ആേലാചി�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി� �.ജി.സി. �മാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ വിദ��മാ�ം ��ത� �ടിയാേലാചന നട�േമാ?

ഓ�� സ��കലാശാല�െട �പീകരണം

5295. �ീ.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) 2017 െല �.ജി.സി ച��ളി� എ�ാ സം�ാന��ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസം, നിലവി�� ആ��സ്

ആ�് സയ�സ് േകാ�ക�  എ�ിവ സ��കലാശാലകളി�  നി�ം ഓ��

സ��കലാശാലയിേല�് മാ�ണെമ� നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ� എ�ാ സ��കലാശാലകളി�ം

നട�� ഓ��/വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക� ഒ�മി�ി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� നി�േ�ശം സമ��ി�വാ�  നിേയാഗി� േഡാ.െജ.�ഭാഷിെ� റിേ�ാ��്

ലഭി�ി�േ�ാ; അതിെല �ധാന ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഓ��  സ��കലാശാല�െട ആ�ാനം എവിെട ആയിരി�ണെമ�ാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

അറിയി�േമാ;

(ഇ) സാധാരണ �ാ�ക��് �റെമ ഓ�ൈല�  �ാ�ക�ം ഓ��  സ��കലാശാല വിഭാവനം

െച��േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ം

5296. �ീ.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�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളി�  ബി�ദ പഠന�ിനായി നിലവി�� ൈ�വ�്

രജിേ�ഷ�, വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി എ�ിവ നി��ലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �ലം റ�ല� േകാേളജ് വിദ�ാ��ിക��് സ��കലാശാലക� ന��� ഡി�ി സ��ിഫി��

തെ� ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�കാ��ം ലഭി��ത് ഇ�ാതാ�െമ� കാര�ം സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� പാരല�  േകാേള�ക�െട�ം,  ൈ�വ�് രജിേ�ഷനി�െട ഡി�ി

േനടാനാ�ഹി��വ�െട�ം താ�പര�ം സംര�ി��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകെള മികവിെ� േക�മാ��തിന് പ�തി



5297. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) കി�ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട സം�ാനെ� സ��കലാശാലകെള മികവിെ�

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

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ സ��കലാശാലയി�ം,  ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഓേരാ സ��കലാശാല�ം അ�വദി�ി��

ധനസഹായ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�ക�, എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക� എ�ിവെയ മികവിെ� േക�മാ��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

അറിയി�േമാ;  ആയതിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

സ��കലാശാലകളിെല െെ�വ�് രജിേ�ഷ�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ം

5298. �ീ.െക.വി.അ�� 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� വിവിധ സ��കലാശാലക�െട കീഴി� നട�� െെ�വ�് രജിേ�ഷനി�ം വി�ര

വിദ�ാഭ�ാസ പ�തിയി�മായി �തിവ�ഷം എ� വിദ�ാ��ിക�  ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര

േകാ�ക��് രജി�� െച�് പഠി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സ��ാ� - എ�ഡഡ് േമഖലയി�ം, സഹകരണ

-  സ�ാ�യ േമഖലയി�മായി എ� െ�ാഫഷണ�  മാേനെ��ക�  ആരംഭി�ി�െ��ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ േകാേള�ക�  അ�വദി��തി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  എ�ഡഡ്,

സ�ാ�യ,  സഹകരണ േമഖലയി�  നി�ം �തിയ േകാേള�ക�  �ാപി��തിനായി എ�

അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല എസ്.എഫ്. ഐ �ണി�് ക�ി�ി ഓഫീസായി �വ��ി� �റി

5299. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല എസ്.എഫ്. ഐ �ണി�് ക�ി�ി ഓഫീസായി �വ��ി� �റി �ാ�്

�റിയായി മാ��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �റിയി� ഏത് �ാ�ാണ് നട�ിയി��ത്;

(സി) ��ത �ാ�് �റിെയ �റി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ എ�ി�  ��ത പരാതി�് ആധാരമായ

വ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) ഈ പരാതി�െട അടി�ാന�ി�  ��ത �റിയി�  നി�ം �ാ�് മാ��തി�ം,  വീ�ം



എസ്.എഫ്.ഐ �ണി�് ക�ി�ി ഓഫീസ് അവിെട അ�വദി��തി�ം തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ?

േകരള �ണിേവ�ി�ിയിെല �ീഡി�ി െസ��

5300. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള �ണിേവ�ി�ിയി�  �ീഡി�ി നി��ലാ�ിയതി�േശഷ�ം �ീഡി�ി െസ��

�വ��ി��േ�ാ;  അവയി�  ഇേ�ാ�  എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ്

നട�െകാ�ിരി��ത്;

(ബി) ��ത വ��ി�  എ� ഉേദ�ാഗ��  േജാലി െച��;  അവ�െട േപ�ം ത�ികക�ം

വ��മാ�േമാ; അവ�െട േജാലിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ീഡി�ി െസ�� നി��ലാ�ിയി�ം,  ഇവെര മ�് വിഭാഗ�ളിേല�് മാ�ി നിയമി�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴയി�� േകരള സ��കലാശാല�െട ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ം റിസ�� െസ��ം

5301. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ആല�ഴയി�  നിലവി�� േകരള സ��കലാശാല�െട ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ം റിസ��്

െസ��ം സ��കലാശാല�െട ഒ� ഉപേക�മായി ഉയ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത േക��ി�നി�ം വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�� സൗകര���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവി�െ� ൈല�റി സൗകര�ം െപാ�ജന��  �ടി ഉപേയാഗി�� വിധമാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ��ത ൈല�റിയി�നി�ം ��ക വിതരണ�ി�� സംവിധാനം �ടി

ഒ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല പരീ� ത�ി�്

5302. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല പരീ� ത�ി�് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ി നടപടി

സ�ീകരി�ണെമ�് സ��കലാശാലക�െട ചാ�സല� �ടിയായ ഗവ�ണ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��േകസി�  �തിയായ ��ത േകാേളജിെല വിദ�ാ��ി�െട വീ�ി�നി�ം �ണിേവ�ി�ി



പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാ�ക�ം ഫിസി��  എഡ�േ�ഷ�  അ��ാപകെ� സീ�ം

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര�െ��റി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��  അേന�ഷണം നട�ിേയാ;

അേന�ഷണ�ിെല കെ���ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ സംഭവ�ി�  നീതി���മായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ി ഉ�ര�ടലാ�ക� കെ��ിയ സാഹചര�ം

5303. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, 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) �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല ബി.എസ്.സി.  െകമി�ി വിദ�ാ��ിയായി�� ആ�.ശിവര�ി�ിെ�

വീ�ി� നി�ം �ണിേവ�ി�ി പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏത് വ�ഷേ�െത�ം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജി� പരീ� എ�താൻ വിതരണം െച�

േപ�ർ ആേണാ കെ��ിയെത�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2014-�ം  2015-�ം ബി.എസ്.സി.  െകമി�ി െസമ��  പരീ�കളി�  ദയനീയമായി

പരാജയെ�� ��ത വിദ�ാ��ി�് 2016 ഏ�ിലി� നട� ആറാം െസമ�� പരീ�യി� ഉ�ത

മാ��് ലഭി�െവ�ത് ശരിയാേണാ;

(ഡി) എ�താ� ഉ�ര�ടലാ�ക� വീ�ി� നി�ം ലഭി� സാഹചര��ി� ഇൗ വിദ�ാ��ി  2014

�ത�  എ�തിയ പരീ�ക�െട ഉ�ര�ടലാ�കളിെല െെകയ�രം വിദ� പരിേശാധന�്

വിേധയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാല�െട വിശ�ാസ�ത സംര�ി�ാ� നടപടി

5304. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) പരീ�ക� യഥാസമയം നട�ാെത�ം �ല�നി��യം ൈവകി�ം ഫല�ഖ�ാപനം അന�മായി

നീ�ി�ം േകരള സ��കലാശാല വിദ�ാ��ികെള വിഷമി�ി��തായ വിവരം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി പരീ� നട�ി ഫലം �ഖ�ാപി�് സ��കലാശാല�െട വിശ�ാസ�ത

സംര�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േപാ�് ��് മാഗസി�



5305. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി ഡി�ാ��്െമ�് �ഡ�്സ് �ണിയ�  2018-19  വ�ഷ�ി�

�റ�ിറ�ിയ േപാ�് ��് എ� മാഗസി�  ഹി�-��ീം മത വിശ�ാസിക�െട വികാര�െള

ഹനി���ം സഭ�മ�ാ� ഭാഷാ�േയാഗ��  േബാധ���ം ഉ�െകാ���ം ആയതിനാ�

�ണിേവ�ി�ി നിേരാധി�ി��േവാ;

(ബി) ഈ മാഗസിന് പി�ി�  �വ��ി� ഡി�ാ��്െമ�് �ഡ�്സ് �ണിയ�  �സിഡ�്,

എഡിേ�ാറിയ�  േബാ�ഡ് െമ��മാ�  എ�ിവ�െ�തിെര നടപടി ആവശ�െ��് വിവിധ

സംഘടനക�  �ണിേവ�ി�ി അധി�ത��ം േത�ി�ാലം േപാലീസ് േ�ഷനി�ം ന�കിയ

പരാതിയി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി� ന�നപ� പഠനേക�ം

5306. �ീ.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) േകാഴിേ�ാട് സ��കലാശാലയി�  ന�നപ� പഠന��മായി ബ�െ�� ഒ� േക�ം

�ാപി�െമ� ബ�ജ�് �ഖ�ാപനം നട�ാ��തിനായി ന�നപ�േ�മ വ��് എെ��ാം

�വ��ന�� നട�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പഠനേക��ിന് േവ�ി ഏെത�ി�ം നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) എ�ി� ��ത നിേവദന�ിേ�� എെ��ാം �ട� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�.ഐ.ടി

5307. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : 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� �.ഐ.ടി ക�  �വ��ി���്;  അവ ഏെത�ാം

�ണിേവഴിസി�ിക�െട കീഴി� എവിെട�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം എ� �.ഐ.ടി അ�വദി�; എവിെട�ാമാണ്

അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �.ഐ.ടി ക� ആരംഭി��തിനാ�� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

അലിഗഡ് സ��കലാശാല മല�റം െസ�റിെ� �വ��നം

5308. �ീ.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) അലിഗഡ് സ��കലാശാല�െട മല�റെ� െസ�റിെ� �വ��നം േക� സ��ാരിെ�

നയ�ി�� മാ�ം �ലം അവതാള�ിലായി എ�ത് വ�തയാേണാ;



(ബി) ��ത െസ�റിെ� ഉപേയാഗ�ിനായി സം�ാന സ��ാ� �മി ൈകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എ� ഏ�� �മി ഇ�ര�ി� ന�ിെയ�് അറിയി�േമാ ;

(സി) ��ത �മി ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ� സാഹചര��ി�  �മി തിരിെ���� കാര�ം സം�ാന

സ��ാ� പരിഗണി��േ�ാ?

ഓ�� �ണിേവ�ി�ി

5309. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഓ��  �ണിേവ�ി�ി സം�ാന�് ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  എ��ത�

ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓ��  �ണിേവ�ി�ി �ട�ിയാ�  സം�ാനെ� വിവിധ �ണിേവ�ി�ികളി�  നിലവി��

ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�, വി�രവിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക� എ�ിവ �ടരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നിലവി�  ഇ��യിെല മ�് ഓ��  �ണിേവ�ി�ിക�  ന��� സ��ിഫി��ക�  വിേദശ

േജാലിക��് പരിഗണി��തി� തട���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സ��ാ�, സ�കാര� െതാഴി�  േമഖലകളി�ം പി.എസ്.സി/�.പി.എസ്.സി.  നിയമന���ം

ഓ�� �ണിേവ�ി�ി സ��ിഫി��ിന് അംഗീകാര��ാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�� �ണിേവ�ി�ികളി�  പഠി�� ��ികെള�ം അേത േകാ�ക�  ഓ��

�ണിേവ�ി�ികളി� പഠി�� ��ികെള�ം ഒേര േപാെല പരിഗണി�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�  ൈ�വ�് വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�വ�� എസ്.സി./എസ്.�ി./ഒ.ഇ.സി.  �ാ�ക�ം

യാ�ാ സൗകര���ം ഓ�� �ണിേവ�ി�ി വിദ�ാ��ിക��് ലഭി�േമാ;

(ജി) ഓ�� �ണിേവഴിസി�ി ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന റിേ�ാ��ക� ഉേ�ാ;

എ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഓ�� �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി�ക�ം ൈ�വ�്

രജിേ�ഷ�  നി��ലാ�ക�ം െച�ാ�  േകരള�ിെല പാരല�  േമഖലയിെല

പതിനായിര�ണ�ിന് അ��ാപക��് െതാഴി� ന�മാ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയത് എ�െന പരിഹരി�െമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓ�� �ണിേവ�ി�ി

5310. �ീ.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) േകരള�ി� ഓ�� �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി��തിന് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ൈ�വ�് രജിേ�ഷനി�െട ബി�ദ,  ബി�ദാന�ര ബി�ദ പഠനം നട��തി�� നിലവിെല

സൗകര�ം �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?



സ�വകലാശാലക��് െപാ� അ�ാദമിക് കല��ം പരീ� കല��ം

5311. �ീ.േ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) സം�ാനെ� സ�വകലാശാലക��് െപാ� അ�ാദമിക് കല��ം പരീ� കല��ം

ത�ാറാ��തിെ� �േരാഗതിെയ�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള സ��കലാശാല പരീ� കല�� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; എ�ി� ആയത്

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� േകാ�ി ന�കാേമാ;

(സി) പരീ� നട�് നി�ിത സമയ�ിന് റിസ��് �ഖ�ാപി�ാൻ സ��കലാശാലക� കാലതാമസം

വ���തിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ഡി) പരീ� നട�ി�ം വാ�േവഷ�ം റിസ��് �ഖ�ാപന�ം എ�ാ സ��കലാശാലകളി�ം ഏകീ�ത

സ�ഭാവം വ��വാ�  സ��ാ�  ഭാഗ� നി�ം എ� നടപടി സ�ീകരി� വ�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േപ�� വാ�േവഷ� നട��തിന് ക�ാ�ക� സംഘടി�ി�വാ�ം നി��രവാദപരമായി േപ��

വാ�േവഷ�  നട�� അധ�ാപക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം സ��ാ�  ��ൈക

എ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) േപ�� വാ�േവഷെന ഡ��ി�െട ഭാഗമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ണിേവ�ി�ികളി� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� അദാല�്

5312. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികളി� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ആഭി�ഖ��ി�  അദാല�ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏത് നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് ��ത അദാല�ക� നട�ിയെത�ം അദാല�ിെല�� തീ�മാന��

എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ?

അസാപ് പ�തി

5313. �ീ. 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) അസാപ് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അസാപി� േകരള�ി� �ട�ം �റി�െതേ�ാഴാെണ�ം നാളി�വെര നട�ിയ �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� �റ�് ഏെത�ാം സം�ാന�ളി� അസാപ് ഉെ��ം അവിട�ളി�ം ന�െട

സം�ാന�ം നട�് വ�� �വ��ന�ളി�ം ത�ി� എ�ാ� വ�ത�ാസ�� ഉ�െത�ം



വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അസാപി� േവ�ി ഇ�വെര െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം ആവശ����

േവ�ിയാെണെയ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അസാപി�െട വിദ�ാ��ിക� ഇേ�വെര ൈകവരി� േന��� ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹ�് ക�ി�ി�് �ിരം �ാ�റ്

5314. �ീ.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) ഹ�് ക�ി�ി�് �ിരം �ാ�റ് അ�വദി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വഖഫ് േബാ�ഡി�� ധനസഹായം വ��ി�ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ  ;എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ �വ��ന���ളള �ക�െട വിനിേയാഗം

5315. �ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ�� : 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 ന�നപ�േ�മ വ��ിന് അ�വദി� �ക�െട

വിനിേയാഗം കാര��മമ�ാെയ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം

െചലവഴി�ാനായി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനം ആവശ�മായ �ക വകയി��ാ�ത് േക�സഹായം ന�മാകാ�

കാരണമായി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ന�നപ�വിഭാഗ�ാ��� െതാഴി� പരിശീലന േക���

5316. �ീ.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) ന�നപ� വിഭാഗ�ളിെല �വതീ �വാ���് േക� സ��ാരിെ� സ��ിഫി��ക� ലഭി��

െതാഴി�  പരിശീലന േക���  സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം

േമഖലകളിലാണ് െതാഴി� പരിശീലന�� ന���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� സീേഖാ ഓ�  കമാേവാ  (േലാ�  ആ�് ഏ�) പ�തി സം�ാന�്



നട�ാ�ിയി�േ�ാ; സം�ാന�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സികെള േ�ാജ�് ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഏജ�സി

ആയി െതരെ���ി�േ�ാ;

(സി) അഫിലിേയ�ഡ് െ�യിനിംഗ് െസ��ക� സം�ാന�് �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സ�കാര� സംരംഭകെര �ടി ഉ�െ���ി ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല �വതീ �വാ���് െതാഴി�

പരിശീലനം ന��� പ�തി ആവി�രി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� മാനവ വിഭവ േശഷി മ�ാലയം, േക� ന�നപ� േ�മ മ�ാലയം, േക� െതാഴി� വ��്

എ�ീ വ��ക�െട സഹകരണം ഇ�ാര��ി�  ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാ�-പാെലാളി ക�ി�ി ശിപാ�ശക�

5317. �ീ.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) സ�ാ� ക�ി�ി�െട �ധാനെ�� ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യായി��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാെലാളി ക�ി�ി�െട �ധാനെ�� ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യായി��;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാെലാളി ക�ി�ി�െട ഏെതാെ� ശിപാ�ശക�  നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

വിധവക��ം വിവാഹ േമാചിത���ളള �േത�ക ഭവന നി��ാണ പ�തി

5318. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� മതവിഭാഗ�ളിെല വിധവക��ം വിവാഹേമാചിത���ളള �േത�ക

ഭവനനി��ാണപ�തി �കാര�� അേപ� ��് വ�ഷമായി �ണി�ി�ിെ�� കാര�ം സ��ാ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം അവസാനമായി എ�ാണ് അേപ� �ണി�ത്;

ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി� അേപ�ക�  എ�;  എ� അേപ�കളി�  ധനസഹായം ലഭി�;  ജി�

തിരി�� കണ�ക� െവളിെ���േമാ;

(സി) അേപ� �ണി��തി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; �തിയ അേപ�ക�

എ��ം േവഗം �ണി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാരിമംഗല�് ന�നപ� �വജന���ായി പരിശീലന േക�ം

5319. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ന�നപ� �വജന���ാ�� പരിശീലന േക���  (സി.സി.എം.ൈവ.)  എറണാ�ളം

ജി�യി� ഏെത�ാം �ല�ാണ് �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇ�രം �തിയ േക��� ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെത�ാം �ല�ാണ് അവ ��തായി �ട�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ന�നപ���  തി�ി�ാ��� പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ി�

ഇ�രം ഒ� േക�ം ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

5320. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : 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 ന�നപ�േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം

�വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ?

സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� േകാ��േറഷനിെല ജനറ� മാേനജ� ത�ിക

5321. �ീ.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� ധനകാര� േകാ��േറഷനി�  ജനറ�  മാേനജ�  ത�ികയി�  ��തായി

അേപ� �ണി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) അേപ�ി�വാ�� േയാഗ�ത�ം എ�േപ� അേപ� ന�കിെയ�ം സംബ�ി�� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ��ത അേപ� സമ��ി�വരി� നി�ം ആെരയാണ് നിയമി�ത്; വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��ി� െ�ഷ�� ��സ് െകാ�വ��തിന് നടപടി

5322. �ീ.േ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) സം�ാന ന�നപ� േ�മ വ��ി� ത�ിക പരി�രണ�ം ജി� താ��് തല ആഫീ�ക�െട

�പീകരണ�ം എ�് നിലവി� വ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��ി�  �ിരം ജീവന�ാ�, െഡപ�േ�ഷ�, റീഡിേ�ാ�െമ�്,  കരാ�  എ�ീ

വ�വ�കളി� എ� ജീവന�ാ� വീത�െ��് ത�ിക തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം കരാ�, താ�ാലികം എ�ീ വ�വ�കളി� എ�

ജീവന�ാെര നിയമി� എ�തിെ� ത�ിക തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ഡി) താ�കാലികം, കരാ� എ�ീ വ�വ�കളി� നിയമനം ലഭി�വെര സംര�ി��തിനായി കഴി�

എ�് വ�ഷം നിയമ വി��മായി െ�ഷ�� ��സ് തട�വ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് എ�്

�സി�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഡയറ�� ത�ികയിേല�് അ�ിനിേ��ീവ് േകഡ� സ��ീസി� നി�ം നിയമി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ?

മ�രപരീ�ാ പരിശീലനേക��ിെ� �മതല

5323. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

ന�നപ�േ�മ വ��ിെ� കീഴി�� മ�രപരീ�ാ പരിശീലന േക��ളിെല �മതല�ാെര

നിയമി��ത് എ�െനയാണ്;  ഈ ത�ിക�് നി�യി�ി�� േയാഗ�ത എ�ാണ്;

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഇല�ിക് ബ�ക�

5324. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട നിയ�ണ�ി� എ� ഇല�ിക് ബ�ക� സ��ീസ്

നട��െവ�ംഏെത�ാം ��ി� എ� എ�ം വീതം സ��ീസ് നട��െവ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �തിദിന വാടക എ�െയ�ം ഇതി�  നി�ളള ശരാശരി വ�മാനം എ�െയ�ം

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ബ�ക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ലഭ�മാ�ിയി�ളളത് ഏെത�ി�ം സ�കാര�

ഏജ�സികളാേണാ; എ�ി� ഏജ�സി�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇല�ിക് േനാ� എ.സി. ബ�ക� നിര�ിലിറ��തിന് പ�തി�േ�ാ വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക� വഴി പാ��

5325. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക� വഴി പാ�� െകാ�േപാ��തിന് ഏജ�സിെയ തീ�മാനി�ത്

െട�ഡ� വഴിയാേണാ; എ�ി� ഏത് ഏജ�സി�ാണ് െട�ഡ� ന�കിയത്; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത െട�ഡ�  വഴി ഈ വ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് എ�് �കയാണ് ലഭി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�



5326. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�തിനാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ി�ക�  �ട��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�  വ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം വയനാട് ജി�യി� ആരംഭി� �തിയ സ��ീ�ക�

ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ��തിന് നടപടി

5327. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ��് യഥാസമയം മാസശ�ളം േപാ�ം ന�കാ�  കഴിയാ� ദയനീയമായ

അവ�യിലാേണാ നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ലാഭ�ിലാ��� സംബ�ി�് പഠനം നട�ി റിേ�ാ��്

സമ��ി�ാ�  െകാ��� ഇ���  ഇ��ി���് ഓഫ് മാേന�െമ�് �ഡീസിെല െ�ാഫ.

�ശീ� ഖ�െയ സ��ാ� എ�ാണ് നിയമി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-ഏ�ിലി�  ഇട�ാല റിേ�ാ��ം  2019-�  അ�ിമ റിേ�ാ��ം അേ�ഹം

സമ��ി�ക��ാേയാ;

(ഡി) അ�ിമ റിേ�ാ��് കി�ിയാ�ട�  നടപടി എ��െമ�് സ��ാ�  പലതവണ വ��മാ�ിയി��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇേ�ാ� എ�മാസം പി�ി�േ�ാ� ഈ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� �കാര�� നടപടിക�

എേ��് നട�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഇല�ിക് വാഹന��െട സ�ീകാര�ത

5328. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് വാഹന�െള േ�ാ�ാ�ി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  �റ�ിറ�� ഇല�ിക് വാഹന��െട വില സാധാരണ�ാരന് താ�ാ��തി�ം

അ�റമാെണ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അ� പരിഹരി��തിനായി സ�ിഡി ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;



(ഡി) സ��ാരിെ� ഇല�ിക് വാഹന നയം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വാഹന���് ജി പി എസ് ഘടി�ി��

5329. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹന�ളി� ജി പി എസ് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജി പി എസ് ഘടി�ി�േ�ാ��ാ�� അധികെചലവ് േമാേ�ാ� വ�വസായ�ിെ� നിലനി��ിെന

��തരമായി ബാധി�െമ� ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ�  ഏെത�ി�ം വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ

വിശദാംശം ന��േമാ?

േറാഡ് അപകട��

5330. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-2019  വ�ഷ�ളി�  നാളി�വെരയായി എ� േറാഡ് അപകട��  നട�ി��്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അപകട�ളി� മരണെ��വ�െട�ം ��തരമായി പരിേ��വ�െട�ം എ�ം എ�യാണ്;

(സി) േറാഡ് അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി ഗതാഗത വ��് നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ത �വ�ന��  വഴി േറാഡ് അപകട��െട എ�ം �റ�വാ�  സാധി�ി�െ��ി�

ആയതിെ� കണ�് ന��േമാ?

�� വാഹന�� അപകട�ി�െ���ത് തടയാ� നടപടി

5331. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��  വാഹന��  അപകട�ി�െ���ത് തടയാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇ�ച�വാഹന യാ��ാ��് െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ാ� നടപടി

5332. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇ�ച�വാഹന�ളി�  യാ��ാ��് െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ിയി�െ��ി�ം

�ീക�  ഉ�െ�െട�� യാ��ാ�  െഹ�മ�് ധരി�ാെത െഹ�മ�് വാഹന�ളി�  തെ�



��ിയി�് യാ� െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� വിധ�� �വണതക�  ഇ�ാതാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ച�വാഹന�ളിെല പി�സീ�് യാ��ാ��് െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  അത്

നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��വ� ഇ�ച�വാഹന യാ��ാ�ം െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ം ധരി� എ�് ഉറ�ാ��തി�ം

അപകട�� �റ��തി�ം ��ത� സമ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട��

5333. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) േറാഡപകട���് കാരണമായി കെ��ിയി�ളള �ധാന നിയമലംഘന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അമിതേവഗം,  മദ�പി�ളള ൈ�വിംഗ്,  വാഹന�ളി�  �പമാ�ം വ��ി ഓടി�� �വണത,

�ട��യായ വാഹന ൈ�വിംഗ് ഇവ �േഖന�ളള അപകട��  നിയ�ി��തിന് േമാേ�ാ�

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

(സി) ഈ വർഷം  30.9.2019  വെര സം�ാന��ായ അപകട��െട ജി� തിരി�ളള കണ�്

െവളിെ���േമാ?

വിദ�ാർ�ികൾ ൈലസ�സി�ാെത വാഹനം ഓടി��ത് തടയാ� േബാധവ��രണം

5334. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിദ�ാ��ിക� ൈലസ�സി�ാെത വാഹനം ഓടി��തായി കെ��ിയ എ� േക�ക� ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് ഉ�ായി��്;

(ബി) പക�ത�റവ് �ല�ം ൈലസ�സ് ഇ�ാ� �ല�ം വിദ�ാ��ിക�  ഓടി�� വാഹന��

അപകട�ി�െപ��ത് കണ�ിെല��് ഇതിെനതിെര വിദ�ാ��ിക��ിടയി�

േബാധവ��രണം നട��തിന് ഗതാഗതവ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  എ�ാ ൈഹ��-ഹയ�െസ��റി ��ക�ം േക�ീകരി�് േബാധവ��രണം

നട�ിയി��് എ�് ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വ��ി�വ�� വാഹന അപകട��

5335. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹന അപകട��  ഇ�ാതാ��തിനായി ഗതാഗതവ��്

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

നി�തി �ടി�ിക ഒ��ാ� ബസ് സ��ീ�ക�

5336. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��സം�ാന സ�കാര� ബസ് സ��ീ�കളി�  നി�് നി�തി �ടി�ിക ഇന�ി�  എ�

�കയാണ് പിരിെ���ാ��ത്; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി�തി �ടി�ിക ഒ��ാെത സ��ീ�ക� നട�� ബസ് ഉടമക�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം നി�തി �ടി�ിക പിരിെ����തി�� നടപടിക�  ക�ശനമാ�േമാെയ�്

അറിയി�േമാ?

സമാ�ര സ��ീ�കെള നിയ�ി�ാ� നടപടി

5337. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമാ�ര സ��ീ�ക� നട�� വാഹന�െള നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

പരിേശാധനകളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട�ം േപാലീസിെ��ം സഹായേ�ാെട സമാ�ര സ��ീ�ക�െ�തിെര

ശ��ം ഫല�ദ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�തിെ� ഫലമായി െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �െട

വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം സമാ�ര സ��ീ�ക�  നി��ലാ�ിയ �േദശ�ളി�  ആവശ�മായ സ��ീ�ക�

നട�വാ� െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�രം സമാ�ര സ��ീ�കളി�  യാ��ാ��് വളെര േമാശെ�� അ�ഭവ��

ഉ�ാ��തായി റിേ�ാ��് െച�െ�� സാഹചര��ി�  പരിേശാധനക�  ��ത�

ക�ശനമാ�വാ�ം ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി യി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ��ി�� വാ�

5338. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) 2011-16 കാലയളവി� െക.ടി.ഡി.എഫ്.സി യി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ��ി��

വാ��ം പലിശ�ം സംബ�ി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ി� നി�� വാ� തിരി�ട�് �റ� പലിശ നിര�ി�� വാ� എ���തി��

സാധ�തക� േതടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്. ആ�. ടി. സി.-യി� ആ�ിത നിയമനം

5339. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  -യി�  ആ�ിത നിയമനം നട��തി�� മാനദ���

എെ��ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാനദ���  അടി�ാനെ���ിയാേണാ നാളി�വെര�� ആ�ിതനിയമന��

നട�ിയി��ത്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒേര േകസി� ര�് ആ�ിത��് നിയമന�� ന�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

എ�് മാനദ��കാരം ആണ് അ�ര�ി� നിയമനം നട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി.- യി� ഒ� ല��ി�ം ര� ല��ി�ം �കളി� ശ�ളം വാ��

എ� ഉേദ�ാഗ�� ഉ�്;  ഓേരാ���െട�ം െഡസിഗിേനഷ�, നിയമനം  (ആ�ിതനിയമനം

,േനരി�� നിയമനം, െഡപ�േ�ഷ�) ഉ�െ�െട�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) മാനദ����് വി��മായി ആ�ിത നിയമന��  െ�ാേമാഷ�ക�  ഇവ നട�ിയതിെ�

േപരി� വിജില�സ് അേന�ഷണ�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് േ�ഷ�ക� േക�ീകരി�് നി��ി�ി�ളള െക�ിട��

5340. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് േ�ഷ�ക�  േക�ീകരി�് നി��ി�ി�ളള െക�ിട��  ക�വട

�ാപന���ം ഓഫീ�ക��മായി വാടക�് ന�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതി�  നി�ം

�തിമാസം ലഭി�� വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് േ�ഷ�കളി�  ഇ�ര�ി�

നി��ി�ി�ളള െക�ിട��െട കട�റികേളാ വലി�േമറിയ ഹാ�കേളാ വാടക�് ഏെ���ാെത

ഒഴി� കിട���്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി�  ആവ അടിയ�രമായി വാടക�് ന�ി വ�മാന വ��നവ് വ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�� മരണാന�രാ��ല���



5341. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ആ�ി��  ഡിേ�ായി�  ൈ�വറായി�� എസ്.  ഷി� എ�യാ�

ഡ��ി�ിെട മരണെ��ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ടിയാെ� ഏെത�ാം ആ��ല��ളാണ് നാളി�വെര അവകാശിക��് ന�കിയി�െ��്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇനി ഏെത�ാം ആ��ല��� ന��വാ�െ��ം അവ എ�േ��് വിതരണം െച�െമ�ം

ഇനം തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�� ഫയ�ക� ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി� നിലവി�െ��ം അവ�െട നിലവിെല

അവ��ം വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ആ�ിത നിയമനം ന���തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം നിയമനം എ�േ��്

ന��വാ� കഴി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ��ിരി�� വാ�ക�

5342. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് നിലവി� ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ാണ് വാ� ലഭി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ി� നി�ം എ��ി�� വാ��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ; ഓേരാ വാ��ം

എ� ശതാമനം പലിശ�വീതമാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വാ�കളി�  2011-2016  കാലയളവി�  എ��ി�� വാ�ക�െട വിശദവിവര��

ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നിലവിെല കടബാധ�ത

5343. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട നിലവിെല കടബാധ�ത എ�െയ�ം, ഈ കടബാധ�തക� ഏെത�ാം

�ാപന��മായി ബ�െ��താെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ളി� നി��� കട���് േകാ��േറഷ� എ� ശതമാനമാണ് പലിശയായി

ന���െത�ം ഇത�സരി�് ഓേരാ മാസ�ം എ� �ക വീതം പലിശയിന�ി�

ന���െ��ം െവളിെ���േമാ;

(സി) കടം എ��ിരി��ത് എ� വ�ഷം വീത�� തിരി�ടവ് കാലയളവിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന��� ധനസഹായം



5344. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിമാസം എ� േകാടി �പയാണ് സ��ാ�  ധനസഹായമായി

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  അതിെലെ��ി�ം �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണെമ�ാണ്;

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െെകവശ�� �മി

5345. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് െെകവശ�� �മി�െട വി�തി എ�െയ�� വിവരം ജി� തിരി�്

ന��േമാ;

(ബി) ��ത �മി�് ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ� �മി�േ�ാ; ജി� തിരി�� വിവരം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. സ��ീ�ക�െട സമയ�മം

5346. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിേശഷി�് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി സ��ീ�ക� ��ത�� െത�� ജി�കളിെല

ഡിേ�ാകളി�  നി�ം യാെതാ� സമയ�മ�ം പാലി�ാെത സ��ീസ് ഓ�േറ�് െച�്

യാ��ാ��് �രിത�ം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.�് വ�ന��ം ഉ�ാ�� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. സ��ീ�ക�െട സമയ�മം �ത�മായി പാലി��െ��് ഉറ�വ��ാ�

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

(സി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.യി� യാ�ാ ടി��് ��് െച��വ��് വാഹനം എവിെടെയ�ി എ�്

����ി അറി��തി�� െമാൈബ�  ആ�ിേ�ഷ�  സംവിധാനം ഒ��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

െപാ�വിപണിെയ�ാ� �റ� വില�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ഡീസ�

5347. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് �തിദിനം അതിെ� സ��ീസ് നട��തിന് എ� ല�ം ലി��

ഡീസലാണ് േവ�ത്; അതിനായി എ�് �ക ചിലവാ�ം;

(ബി) െപാ�വിപണിെയ�ാ�  �റ� വില�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ഡീസ�  ന��വാ�

ഏെത�ി�ം ക�നിക� �േ�ാ�് വ�ി�േ�ാ;



(സി) ഇതിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െട�ഡ� �ണി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിദ�ാ��ിക��� യാ�ാസൗജന�ം

5348. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാസൗജന�ം അ�വദി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� അതി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ�കാര��ാപന�ളി� പഠി�� വിദ�ാ��ിക��് യാ� സൗജന�ം അ�വദി�ാ�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�ം,  സ�കാര��ാപന�ളി�ം പഠി�� എ� വിദ�ാ��ിക��്

യാ�ാസൗജന�ം അ�വദി��െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ അധ�യനവ�ഷം എ� വിദ�ാ��ികളി�  നി�് യാ�സൗജന��ിന് അേപ�ക�

കി�ിെയ�ം അതി� എ� േപ��് അ�വദി�െവ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) യാ�ാസൗജന�ം അ�വദി�േ�ാ�  സ��ാറിന് സഹിേ��ി വ�� ന�ം എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി

5349. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

ന��േമാ:

(എ) എം പാന� ൈ�വ�മാെര പിരി�് വി�ത് �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട െഷഡ��ക� �ട��

സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ി� എ� െഷഡ��കളാണ് �ട�ിയത്;

(ബി) പിരി�വിടെ�� എം പാന�  ൈ�വ�മാെര  179  ദിവസേ��് വീ�ം നിയമി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെല� േപ� േജാലി�് ഹാജരായി;

(സി) കാലാവധി കഴി� പി.എസ്.സി�െട ൈ�വ�  റാ�് പ�ികയി�  ഉ�ായി��വ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി താ�ാലിക നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപ��്;

(ഡി) �ശീ� ഖ� പാേ�ജ് �കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ം ജീവന�ാ�ം ത�ി�� അ�പാതം

നിലവിെല�യാണ്;

(ഇ) ഇ��കാരം എ� ൈ�വ�മാെരയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ആവശ�മായി��ത്

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� നി�ം രാജി വ� ദീപ എസ്.എ�.-െ� ആ��ല���



5350. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േപ���ട ഡിേ�ായി� ദീപ എസ്.എ�. എ�യാ� ക��റായി േജാലി

േനാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ��ത� എ�വെരെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവ� എ� െകാ�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�ം രാജി വ�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ േജാലി ലഭി�േ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  നി�ം രാജി വ�� ജീവന�ാ��്

അവ�െട നാളി�വെര�� ആ��ല��� ന�കാ�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  ദീപ എസ്.എ�.-ന് നാളി�വെര എെ��ാം ആ��ല���  ന�കിയി�െ��ം ഇനി

എെ��ാം ആ��ല��� ന��വാ�െ��ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ടിയാ�  എ�.പി.എസ്.-േല�് അട� �ക തിരിെക ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ണെമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.അഭി�ഖീകരി�� �തിസ�ി

5351. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ശീ�ഖ��െട റിേ�ാ��് നട�ിലാ��േതാെട ര�് വ�ഷ�ിനകം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ലാഭ�ിലാ�െമ�ം ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം �ട�ിെ��ം ബജ�് �സംഗ�ി�  പറ� ഉറ�്

പാലി��തിന് സ��ാരിന് സാധി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടം എ�യായി��;

നിലവി� അത് എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.ഒ.സി.�് ന��വാ�� ഇ�ന�ടി�ിക ന���തിനായി �തിമാസം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��ാ�  ന��� ധനസഹായ�ി�  �റവ് വ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് ഡി.എ.  �ടി�ിക�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

ശതമാനെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട സംര�ണം

5352. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ �ഖ�മായി ആ�യി�� ജി�ക�െട ഗതാഗതസൗകര�ം

ഉറ�വ��ാ�ം ഈ ��ാനെ� നിലനി��ാ�ം സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�മായി ഈ



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

(ബി) ��ത �ാപനെ� സംര�ി�ാനായി െതാഴിലാളിക�െട സഹകരണം ഉറ� വ���തിനായി

എ� നടപടി സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട പഠനവിേധയമാ�ാ� ഡ��ി പരി�രണ�ം അ��ല��ാ��

െഷഡ�� െവ�ി�റ��ം ���മാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ആ�യി�� തി�വന��രം

ജി�േയ�ം മ� ജി�കേള�ം ബാധി��ത് ��യി�െ��േവാ;എ�ി�  ഇെതാഴിവാ�ാ�  എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാടക�െ���് സ��ീസ് നട�� ബ�ക�

5353. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� ബ�ക�  വാടക�െ���് ഏെത�ാം ��കളി�  സ��ീസ്

നട��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബ�ക� വാടക�െ���തിെ� കരാ� മാനദ��� എെ��ാമാണ്;

(സി) ബ�ക�  വാടക�െ���് സ��ീസ് നട��ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലാഭകരമാേണാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

5354. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���  െക.എസ്.ആ�.�ി.ടി.സി ഡിേ�ാ�് കീഴി�  ൈ�വ�മാ�  ഇ�ാ���ലം എ�

െഷഡ��ക� റ�ാേ��ിവ�ി��്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം ഉ��േദശ�ളി�� യാ��ാ��് വലിയ യാ�ാേ�ശം അ�ഭവെ���ത്

കണ�ിെല��് ൈ�വ�മാ�െട ഒഴി�ക�  നിക�ി െഷഡ��ക�  �നരാരംഭി��തിന്

പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ദീ�ഘ�ര ��കളി� ��� ഫാ�് സ��ീസ്

5355. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ദീ�ഘ�ര ��കളി�  ഫാ�് പാസ��  ഒഴിവാ�ി ���  ഫാ�്

സ��ീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ഫാ�് പാ��� സ��ീ�കളാണ് ഈ വ�ഷം ഒഴിവാ�ിയത്; ഇ��കാരം െക. എസ്.



ആ�. ടി. സി. �് സാ��ിക േന�ം ഉ�ാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലകളിെല യാ��ാ��് �ധാന നഗര�ളിേല�് േനരി�് ഉ�ായി��

സ��ീ�കെള ��ത പരി�ാരം ബാധി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ��ല��ായ

��ി��് പരിഹരി�വാ�  േകാ��േറഷ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സ��ീ�ക�

5356. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� വ�തി�േശഷം മല�റം ജി�യിെല വിവിധ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാകളി�

റ�െച� ബസ് സ��ീ�കെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� വ�തി�േശഷം മല�റം ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാകളി� ��തായി

ആരംഭി� ബസ് ��ക� ഏെത�ാം; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാലി��് എയ�േപാ��് േക�ീകരി�് ജി�ാ�ര/അ��സം�ാന ബസ് സ��ീ�ക�

ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ഡിേ�ായിെല െക എസ് ആർ ടി സി ബ�് സ��ീ�ക�

5357. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� നി�ം നിലവി� എ� െക എസ് ആർ ടി സി ബ�ക� സ��ീസ്

നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� ബ�ക� ��തായി േകാതമംഗലം െക എസ്

ആർ ടി സി ഡിേ�ായി� അ�വദി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈഹേറ�ിെ� കവാട�ം ഏെറ തീ��ാടക��� േകാതമംഗല�് നി�ം േവളാ��ിയിേല�ം

പഴനിയിേല�ം �തിയ ബ�് ��് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി�ി�ളള �ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഏെറ തീ��ാടക�� �േദശമായ േകാതമംഗല�് നി�ം േവളാ��ിയിേല�ം പഴനിയിേല�ം

ദീ�ഘ�ര സ��ീസ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� ക�സഷ� ടി��്

5358. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വ��ല മ�ല�ിെല പക��റി എ�്.എ�്.എ�ി�  പഠി�വാ�  ഓ��  ഭാഗ�് നി�്

എ�� വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  ക�സഷ�  ടി��്

അ�വദി�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ി� ക�സഷ� ടി��് അ�വദി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ

?

ൈവ�ി� ദ�ീപ് നിവാസിക�െട യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് നടപടി

5359. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� ദ�ീപ് നിവാസിക�െട യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിനായി െകാ�ി നഗര�ിേല�് ബസ്

സ�വീ�ക� ദീ�ഘി�ി��തിനായി സ��ാരി� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി� �ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

നില�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം

5360. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട �ല�് േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ി��തിന്

എ�ാണ് തീ�മാനെമ��ത്;  ഇതിന് ഭരണാ�മതി,  സാേ�തിക അ�മതി എ�ിവ ന�കിയ

ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ി�ത് ഏത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാണ്;  വായ് പ എ��ാണ്

നി��ി�െത�ിൽ �സ് �ത വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  �സ് �ത േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ി�

സമയ�് ഗതാഗത വ��് മ�ി ആരായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �സ് �ത േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണ�ിെ� എ�ിേമ�്, അ�വദി� ഫ�്, െചലവഴി� �ക

എ�ിവ എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ; നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ ബാ�ി �ക എ�െന

കെ��ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നില��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ ���ി ആരംഭി�െത�ാണ്;

ഇേ�ാഴെ� െക�ിട�ിെ� അവ�െയ�ാണ്;  െക�ിടം ഉപേയാഗേയാഗ�മാേണാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;  െക�ിടം ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ��തിന് ഇനി�ം എ� �ക േവ�ി വ�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(ഇ) െക�ിട നി��ാണം പാതിവഴിയി� ഉേപ�ി�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ശ�രമംഗലം േക�ീകരി�് �തിയ ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��

5361. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ചവറ നിേയാജക മ�ല�ിെല ശ�രമംഗലം ജം�ഷ� േക�ീകരി�് െക. എസ്. ആ�. ടി. സി.

�െട ഒ� ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവി� ശ�രമംഗലം - കാ�ി� േ��ം സ��ീസ് നട��തിനായി െക. എസ്. ആ�. ടി. സി.

നിേയാഗി�ി�� �ാഫിെന ഉപേയാഗി�് ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��  ആരംഭി�വാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�മ�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

5362. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�് ദിവസ�ം എ� സ��ീ�കളാണ്

നടേ��െത�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഇതി�  എ� സ��ീ�ക�  നട�� എ�് വ��മാ�േമാ;  ക�ാ�സ�  െച�

സ��ീ�ക� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) രാവിെല�ം ൈവ�േ�ര�ം ഉ� സ��ീ�ക�  ക�ാ�സ�  െച��ത് �ലം വിദ�ാ��ിക�

��കളി� സമയ�് എ�ാ� ��ി���തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െച��� ബസ് �ാ�ഡി� അ�� സം�ാന ബ�ക��് േ�ാ�്

5363. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ശബരിമല മ�ല മേഹാ�വ�മായി ബ�െ��് ല��ണ�ിന് ഇതരസം�ാന തീ��ാടക�

എ�� െച��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് �ാ�ഡി� അ�� സം�ാന ബ�ക��്

േ�ാ�് അ�വദി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

തി�വില�ാമല േ��ം - ��വാ�� ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി�വാ� നടപടി

5364. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല തി�വില�ാമല േ�� പരിസര�് നി�് വട�ാേ�രി, എ�മെ��ി, ��ം�ളം

വഴി ��വാ���് ഒ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�ഡിനറി ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഭ�ജന���ം മ�് യാ��ാ��ം �േയാജനം െച�ംവിധം രാവിെല  7  മണി�്

തി�വില�ാമലയി�  നി�് ആരംഭി�്  8.30  മണി�് ��വാ�രി�  എ�ിേ���് തിരി�്

േപാ���ം രാ�ി തി�വില�ാമലയി�  ഹാ��് െച���മായ തര�ി�  സ��ീസ് െഷഡ��



െച��തിന് ��ിയ പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട ഡിേ�ായിെല ഒഴിവാ�ിയ സ��ീ�ക� �നരാരംഭി��തിന് നടപടി

5365. െ�ാ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� ന� കള�� ലഭി�െകാ�ി�� ബ�ക� മ�്

ഡിേ�ാകളിേല�് മാ�ിയ��ലം എ� സ��ീ�കളാണ് ഒഴിവാ�ിയത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക� �നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

താ�� മ�ല�ിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് നടപടി

5366. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) താ�� നിേയാജകമ�ല�ിെല യാ�ാേ�ശം പരിഗണി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

അ�വദി��തിനായി സമ��ി�ി�ളള അേപ�യി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) കടേലാര�േദശ�ം പതിനായിര��  തി�ി�ാ����മായ താ�രി�  നി�ം തി��  വഴിേയാ

വ��ാണി-ൈവല��-േകാ��� വഴിേയാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) താ��-തി��-െപാ�ാനി വഴി ��വാ���ളള രാ�ികാല സ��ീസിെ� എ�ം

വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�രി� നി�ം കാസ�േഗാേഡ�് ��ത� ടൗ� � ടൗ� ബ�ക�

5367. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യിെല പിലാ�റ - പാ�ിനിേ�രി െക.എസ്.ടി.പി. േറാഡിെ� ���ി ���ിയായ�ം

പ��രിേല�് ഈ ��് വഴി�� �ര�റ�ം പരിഗണി�് ക�രി�  നി�ം പഴയ�ാടി വഴി

കാസ�േഗാേഡ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ��ത� ടൗ� � ടൗ� ബ�ക� ഓടി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?;

(ബി)

വാഹന�ളി�നി�ം എയ�േഹാ�ക� നീ�ം െച�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�



5368. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വാഹന�ളി�ം,സ��ാ�  വാഹന�ളി�ം എയ�േഹാ�  ഉപേയാഗി��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ �കാരം ഇ�രം എയ�േഹാ�ക�

ഉപേയാഗി��ത് അ�വദനീയമാേണാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം എയ�േഹാ�ക� ഉപേയാഗി�തിെ� േപരി� എ� വാഹന ഉടമക�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി� എ�തിെ� ആ�.�ി.ഒ ഓഫീസ് തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എയ�േഹാ�ക�  വാഹന�ി�  നി�ം നീ�ം െച�വാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

വാഹന അപകട��ം അവ��ാ�� മരണനിര�ിെന�ം സംബ�ി� വിവര േശഖരണ�ം

5369. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അപകട���ാ�� വാഹന�ളി�  ��ത�ം ഏ� വിധ�ി��വയാെണ�ം

ഓേരാ വിഭാഗ�ി��� വാഹന���ാ�� അപകട�െള സംബ�ി�ം താരതമ� പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വലിയ വാഹന��  ഉ�ാ�� അപകട�െള�ം അവ��ാ�� മരണനിര�ിെന�ം

സംബ�ി�് വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��-ഓഫീസ് സമയ�ളി�  ടി��  േലാറിക��് നിയ�ണേമ�െ���ിയി�െ��ി�ം അവ

പാലി��െവ�് ഉറ� വ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘന��

5370. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് നിയമലംഘന�� കെ��ാ� വാഹന�� വഴിയി� തട�നി��ി പരിേശാധി��

സ�ദായ�ി� പകരം ആ�നിക ക�ാമറ�െട സഹായം േതടാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േമാേ�ാ� വാഹന വ��് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

വാഹന��െട പിഴ �ക �റ��തിന് നടപടി

5371. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ലംഘി��തി�� പിഴ�ക തീ�മാനി��തിന് സം�ാന���്

�േത�ക അധികാരം േക�സ��ാ� അ�വദി�ി�േ�ാ;



(ബി) േക�ം വ��ി�ി� ഉയ�� പിഴ �കയി�  സം�ാനം വ��ിയി�ളള ഇള�ക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

വാഹന�ളിെല േബാ�ഡ്

5372. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളി�  േബാ�ഡ് വ�ാ�  നിയമാ�സരണം ആ�െ��ാമാണ് അധികാര��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��, െപാ�േമഖലാ �ാപന��  എ�ിവ�െട വാഹന�ളി�

േബാ�ഡ് െവ��തിെ� നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന ഉേദ�ാഗ��െട �ര�

5373. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിര�കളി�  വാഹന പരിേശാധന നട�� േമാേ�ാ�  വാഹന ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

സാ�ഹ�വി���െട�ം �ിമിന�ക�െട�ം ആ�മണ��  ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 01.06.2019  �ത�  31.10.2019  വെര എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ഡ��ി സമയ�്

ആ�മണ��  ഉ�ായി�െ��് അറിയി�േമാ;  ആയതിെ�റ ജി�തിരി�� കണ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഡ��ി സമയ�് ആ�മണ�ളി�  പരിേ���� ഉേദ�ാഗ���് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഉേദ�ാഗ��െട �ര��ായി സ��ാ�  �േത�ക പരിശീലനം ന��വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  അവ�െട �ര��ായി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

അറിയി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി, സ�കാര� ബ�കളിെല നിയമലംഘന�ൾ

5374. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി, സ�കാര� ബ�കളി� സീ�ക� ത�ി�ളള അകലം വളെര

�റവായതിനാ�  കയറി ഇരി��തി�ം,  ഇറ��തി�ം വളെരയധികം �യാസമ�ഭവെ���

എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�കാരം സീ�ക�  �മീകരിേ�� വിധം,  സീ�ക�  ത�ി�ളള

അകലം,  വാതി�ക�െട �മീകരണം,  മ�് �ര�ാ മാനദ���  ഇവ എെ��ാമാണ്;



െവളിെ���േമാ;

(സി) െപ�മി�് അ�വദി�േ�ാ�ം പി�ീട് ���േ�ാ�ം റീെട�് നട�േ�ാ�ം വാഹന പരിേശാധന

േവളകളി�ം ഇ�ാര��� അടി�ാനെ���ിയാേണാ പരിേശാധന നട��ത്;

(ഡി) എ�ി� ഇ�രം നിയമലംഘന��െട േപരി� എ� വാഹന��െട െപ�മി�ക� റ�ാ�ിയി��്;

ആ�.ടി.ഒ തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� പരിേശാധന ക�ശനമാ��തിന് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ഭാരവാഹന��െട അമിതഭാര�ിേ��� െച�് റിേ�ാ��ക�

5375. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹനവ��് പരിേശാധി�് കെ��ിയ ഭാരവാഹന��െട അമിതഭാര�ിേ���

െച�് റിേ�ാ��കളി� എ� എ�ം നടപടി സ�ീകരി�ാെത മാ�ി വ�ി��്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െച�് റിേ�ാ��കളി�  നി�ം എ� �ക സ��ാരിന് പിഴ ഇന�ി�

ലഭി�ാ��്;ആയതിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

സീ അ��ടി പ�തി

5376. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ടി കായലി�െട േബാ�് യാ��് സീ അ��ടി എ� േപരി� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ആവശ��ിനായി �േത�ക േബാ�് �റ�ിറ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിെ� നി��ാണ

െചലവ് എ� േകാടി �പയാെണ�ം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നി��ാണ �മതല

ഏ�ി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��നം െമ�െ����

5377. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��നം െമ�െ����തിന് ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജലഗതാഗത വ��് വാ�� ആം�ല�സ് സ�വീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) രാജ�െ� ആദ�െ� േസാളാ� േബാ�് േകരള�ി� സ�വീസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര��



ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത� േസാളാ� േബാ�ക� ഓടി��ത് പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

അതിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ജലഗതാഗത വ��് അതിേവഗ എ.സി.  േബാ�ക�  സ�വീസ് നട��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ; വാ�� ടാ�ി സ�വീസ് നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഒേര സമയം കരയി�ം െവളള�ി�ം ഓടി�ാ�  കഴി�� വാ��  ബസ് സ�വീസ്

ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

ജലഗതാഗതം അഭി��ിെ���ാ� പ�തിക�

5378. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗതവ��് നിലവി� ലാഭകരമായാേണാ �വ��ി�വ��ത്;

(ബി) വ��ിെ� വ�മാനമാ���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� വ��ി��ായ വരവ്, െചലവ്,

നീ�ിയിരി�്/ന�ം എ�ിവ എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലഗതാഗതം അഭി��ിെ���ാ� എെ��ാം �തന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

07-11-2019

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


