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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

വാഹന പരിേശാധന ക�ശനമാ��തിന് നടപടി

*121.�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, പി.െക. ശശി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹനെ����ം േറാഡ് സം�ാര�ിെ� അഭാവ�ം േറാ�ക�െട അവ��ം കാരണം

വാഹനാപകടം വ��ി� വരിക�ം  2019  �  നാലായിര�ിലധികം േപ��്

ജീവഹാനി��ാ�ക�ം െച�തിെ� പ�ാ�ല�ി�  ഗതാഗത നിയമലംഘന പരിേശാധന

ക�ശനമാ�ാ�ം വ�ാപി�ി�ാ�ം േമാേ�ാ� വാഹന വ��് നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) ആ�നിേകാപകരണ�� വാ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി��തി�ം പരിപാടി�േ�ാ;

നിലവി�� നിരീ�ണ ക�ാമറക� �വ��നസ�മായി നിലനി��ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(സി) െഹ�മ�്, സീ�് െബ��് പരിേശാധന�് �ാധാന�ം ന�കി വ�� രീതി മാ�ി അമിത േവഗത�ം

ഗതാഗത നിയമ��  ലംഘി�െകാ�� ൈ�വിം�ം ക�ശനമായി തട�� തര�ി�

പരിേശാധന ഫല�ദമാ��തി�ം എ�ാ� ഇ�ര�ി�� പരിേശാധന മാന�മായ രീതിയി�

ആയിരി��തി�ം േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) കെ��ിയി�� �ാ�് േ�ാ�കളി�  അപകട�ിെ� കാരണം കെ��ി അത്

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാദമിക �ണേമ� വ��ി�ി��തി�� പ�തിക�



*122.�ീ.വി. േജായി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, ആ�ണി േജാ�

െ�ാ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) േക�സ��ാരിെ� കീഴി�� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�� �മാതീതമായി ഫീസ് വ��ി�ി�്

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസം വേരണ�വ��രി���ം അത് ��ത�  ശ�ിെ���� തര�ി�

വിദ�ാഭ�ാസനയ�ിെ� കരട് �പീകരി�ക�ം െച�തിന് ബദലായി

സാ�ഹ�വിേമാചന�ി�ത�� തര�ി�  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗം ��ത�  �ഢീകരി�ാ�

സ��ാ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��ാ�  േകാേള�ക�െട�ം സ��കലാശാലക�െട�ം

അടി�ാനസൗകര�വികസന�ി�ം അ�ാദമിക �ണേമ�ാവ��നവി�മായി ആവി�രി�ി��

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��കലാശാലക� െഎക�പ�േ�ാെട പരീ�ക� യഥാസമയം നട��തി�ം പരീ�ാഫലം

�സി�ീകരി��തി�ം പാഠ�പ�തി കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ം േവ� ഇടെപട�

നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല വാ�ഡ് വിഭജനം

*123.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വാ��ക�െട എ�ം ���തി�ളള നിയമ േഭദഗതി�്

ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�ാ� മ�ിസഭ ഗവ�ണേറാട് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓ�ഡിന�സിന് ഗവ�ണ� അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� എ�െകാെ��്

അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2021-�  െസ�സസ് നട�ാനിരിെ�  2019  ഡിസംബ�  31-ന് േശഷം വാ�ഡ് വിഭജനം

േപാ�ളള ഭരണപരമായ മാ��� നട��െത�് േക�ം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�രം

ഒ� നി�േ�ശം നിലവിലിരിെ� ജ�വരി  1-ന് േശഷം അതിനായി ഒ� ഓ�ഡിന�സ്

�റെ��വി�ാ� തീ�മാനി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാണ്;

(ഡി) ��ത ഓ�ഡിന�സ് സംബ�ി�് ഗവ�ണ�  എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�് വിശദീകരണമാണ് ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക വിപണി സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് പ�തി



*124.�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സജി െചറിയാ�

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

(എ) െന�  സംഭരണ�ി�  േനരി�� ����  പരിഹരി�ാ�  �ഖ�ാപി�ിരി�� അ��േദശീയ

നിലവാര�ി�� ൈറസ് പാ��ക� ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടി�െട �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണിയി� അമിത വില നിലനി��േ�ാ�ം ക�ഷക��് ��മായ വില മാ�ം ലഭി� വ��

�ിതി പരിഹരി�ാനായി സം�ാന�് കാ�ഷിക വിപണി സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന്

പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ിര �ഷി വികസന�ി� േവ� �ണേമ��� നടീ�  വ���, വളം,  ജലേസചന

സൗകര�ം �ട�ിയ പ�ാ�ല സൗകര���  പര�ാ�മായ േതാതി�  വ��ി�ി�ാ�

പരിപാടി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി

*125.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േക�  -  സം�ാന സ��ാ�ക�െട നയം,  വില�ക��,  �ഷി നാശം എ�ിവ കാരണം

സം�ാനെ� ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അടി�ടി ഉ�ാ�� ��തിേ�ാഭം �ലം ��ി��ിലായ ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തിന്

സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) റ�� ക�ഷക��് സ�ിഡി ന���തി�� അേപ� സ�ീകരിേ�� എ�് റ�� േബാ�ഡ്

തീ�മാനം എ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�� സാഹചര�െമ�ാെണ�്

അറി�േമാ; െവളിെ���േമാ;

(ഡി) വാ� ലഭി��തിന് ബാ�ക�  െകാ�വ�ി�� നിബ�ന �ലം ��ി��ിലായ ക�ഷകെര

സഹായി��തിന് �േത�ക പാേ�ജ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  വിശദവിവരം

െവളിെ���േമാ?

െക�ിടനി��ാണ ച�ം

*126.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ�ാ�െട താ�ര�ം ��നി��ി െക�ിടനി��ാണ ച�ം ഉചിതമായി പരി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) അഴിമതി�� സാധ�ത �റ�് െക�ിടനി��ാണ െപ�മി�ി�� അേപ�ക�

ഓ�ൈലനാ�ിയതി�േശഷ�ം കാലതാമസം ഉ�ാ��താ�� ആേ�പെ��റി�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) തീരേദശ നിയ�ണ നിയമ�ി� േഭദഗതി വ�ി�ം ജി�ാ കള��മാ� തീരേദശ� നി�ം �റ്

മീ�റി��ി� �ിതി െച�� െക�ിട��െട കണെ���ാ� നി�േ�ശി�ിരി��ത് ��ി�ി��

ആശ� പരിഹരി�ാ� ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�ാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) േകരള റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ സംവിധാന��

*127.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ാമ�േദശ�ളി�ം നഗര�ളി�ം ഉറവിട മാലിന� സം�രണം വ�ാപകമാ��തി�

അഭിന�നാ�ഹമായ �േരാഗതി ൈകവരി�ി�െ��ി�ം ���ിെ� സ��� പരിഹാര�ിനായി

േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ സംവിധാന�ിെ� അനിവാര�ത കണ�ിെല��് അതിനായി

പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വീ�കളി�  നി�ം അൈജവ മാലിന� േശഖരണ�ിനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം

കാര��മമാേണാ;  അൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിന് �ീ�  േകരള ക�നി നട��

�വ��ന�െള�റി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േവ�് � എന�ജി �ാ�് �ാപി�ാ�� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

നഗരമാലിന� സം�രണ�ിന് േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ാ�ാ�േ�ശി��

പ�തികെള�റി�് അറിയി�ാേമാ?

��ംബ�ീ ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*128.�ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ംബ�ീ സംവിധാനം ശ�ിെ����തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം വിഭാഗ�ാർ�ായി�ാണ് �േത�ക അയ�����

�പീകരി�ി��ത്;

(സി) അയ�����െട �വർ�ന��  െമ�െ����തി�ം സ�യം വിലയി���തി�മായി

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

(ഡി) വിേനാദസ�ാര േമഖലയി� ��ംബ�ീ�െട �വർ�ന�� ��ത� വി�ലീകരി�ാൻ എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര �ഷി �ന��ീവി�ി��തിന് നടപടി

*129.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി �ന��ീവി�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര വികസന കൗ�സിലിെ� ഉേ�ശ�ല����ം നാളിേകര �ഷി വികസന�ി�

കൗ�സി� വഹി�� പ�ിെന�റി�� വിവര��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െത�് �ഷി�െട വ�ാപന�ി�ം ഉ�ാദന�മത �റ� െത�ക�  �റി�മാ�ി �തിയവ

ന��തി�ം പ�തിക�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െത�ി�  നി�� �ധാന ഉ���ളായ ഉ�െ��,  െവളിെ��,  നീര എ�ിവ

ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�  വഹി�� പ�ിെന�റി�് �ിനി��  പഠന��  നട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െത�ി� നി�� �ല�വ��ിത ഉ���� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

സ��� �ാ�ിക് നിേരാധനം

*130.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� �ാ�ിക് നിേരാധനം ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം

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

(ബി) �ാ�ി�് �ല�ളള പരി�ിതി ���െള�റി�ം അത് നിേരാധിേ��തിെ�



ആവശ�കതെയ�റി�ം െപാ�ജന���് ശരിയായ രീതിയി�  അവേബാധം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാ�ിക് നിേരാധനം �ലം െച�കിട ക�വട�ാ��് താ�കാലികമായി മാ�ം ഉ�ാ��

��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ�ിനാ�� �തന പ�തിക�

*131.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന� സം�രണ�ിനായി ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�ി വ�� �തന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ാപി�ി�� െമ�ീരിയ�  കള��  െഫസിലിേ�ഷ�

െസ��ക�ം റിേസാ�് റി�വറി െസ��ക�ം കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ;

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് വിേക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ േമഖലയി�  ഹരിത ക��േസനക�െട

�വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) രാജ�െ� �ാമ��െട �ചിത�നിലവാരം വിലയി���തിന് േക� സ��ാ� നട�ിയ സ�െ�

�കാരം േകരള�ിന് സ��് സ�േ��� �ാമീ� �ര�ാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി കാര��മമാ�ാ�� നടപടിക�

*132.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, സി.���

,, �രളി െപ�െന�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി സം�ാന�് കാര��മമായി നട�ാ�ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് പ�തിയി�  രജി��  െച�ി�� ��ംബ��  എ�യാെണ�ം െതാഴി�റ�്

േവതനം ര�ാ���ി� ന�കണെമ� വ�വ� നട�ാ��േ�ാെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േക�സ��ാരി�  നി�ം എ� മാസെ� േവതന �ടി�ിക ലഭി�ാ��്;  സാ��ികമായി

സ�ഹ�ി�  ഏ��ം പി�ി�  നി��� �ണേഭാ�ാ�െള ദാരി���ിേല�് നയി�ാെത



അടിയ�രമായി �ടി�ിക ന�കാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�ം സം�ാന�ിെ� പ�തിയായ അ��ാളി നഗര

െതാഴി�റ�് പ�തി�ം മ�ഷ�ാധ�ാനം വിനിേയാഗി�െകാ�് ഉ�ാദന വ��ന�ം നാടിെ�

വികസന�ം സാധ�മാ�� തര�ി� കാര��മമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തിന് നടപടി

*133.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ബി.സത��

,, എ. �ദീ��മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിര�കളി�  ഉ�ാ�� അപകട��ം അ��ല��ാ�� മരണ നിര�ം

ഗണ�മായി �റ��തിന് ഈ സ��ാ� ആവി�രി� �തന പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി നട�ി വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡപകട��  ഒഴിവാ�ി േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ��തിനായി കഴ��ം �ത�  അ��  വെര

നട�ാ�ി വ��  'േമാഡ�  േസഫ് േകാറിേഡാ�' പ�തി സം�ാന�്

വ�ാപി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര��െട ഭാഗമായി ഇ�പ�ിനാല് മണി��ം പേ�ാളിംഗ് നട��തിനായി ��ത�

എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക� �പീകരി��തി�ം ക�േ�ാ� ��ക� �ാപി��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ?

ക�ഷക�െട േ�മം ഉറ�വ���തിന് നടപടി

*134.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എം. സ�രാജ്

,, െക. ബാ�

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

ന��േമാ:

(എ) രാജ��് ക�ഷക�െട �ിതി ആ�ഹത�യിേല�് നയി�� തര�ി�

�തിസ�ിേയറിയതാെണ�് േക� കാ�ഷിക ഉപേദ�ാവ് േപാ�ം വിലയി���

സാഹചര��ി�  സ����ണയ�ിേ��ളള വാ�േപാ�ം ക�ഷകന് നിേഷധി�� നിലപാട്

തി��ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) മഴെ��തി �ലം കടെ�ണിയിലായ ക�ഷകെര ര�ി��തി�ം കാ�ഷിക േമഖല�െട

�ന��ാരണ�ി�ം സം�ാന സ��ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;



(സി) ക�ഷക�െട താ�ര�സംര�ണാ��ം സ��ാ�  ��തായി പാ�ാ�ിയ േകരള ക�ഷക

േ�മനിധി നിയമ�ം ക�ഷക കടാശ�ാസ ആ��ല�വ��ന�ം എ� മാ�ം

�േയാജന�ദമാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;  ക�ഷകെര സ�െഫ�സി നിയമ�ി� ����

ബാ�ക�െട നടപടി അവസാനി�ി�ാ� ഇടെപടൽ നട�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ത�� തര�ിൽ �ല�വ��ിേതാ�� നി��ാണ

വ�വസായ�ിന് ന�കി വ�� േ�ാ�ാഹന�� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ കാര��മമാ�ാ� നടപടി

*135.�ീ.എം. �േകഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ൈദനംദിന വരവ് െചലവി�  450  ല�ം �പ�െട

അ�ര��ായി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഈ സ��ാരിെ� ആ�ാ��മായ

ഇടെപടലിെ� ഫലമായി വ�മാന അ�രം 66 ല�മാ�ി �റ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; ശരാശരി

�തിദിന വ�മാന�ി��ായ വ��നവ് എ�യാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ; ഡീസലിെ� നിര�ര

വിലവ��നവ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ എ�മാ�ം �തി�ലമായി ബാധി���് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ിതിയി�ം ശ�ളം യഥാസമയം ലഭ�മാ�ാ�  സാധി�ാെത േപായത് പരിഹരി�ാ�

സ�വീ�ക�  കാര��മമാ�ാ�  മാേന�െമ�ിന് േവ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

െപ�മി�ി�ാെത സ�കാര� ബ�ക��് അ�� സം�ാന സ�വീ�ക� യേഥ�ം നട�ാെമ�

േക� സ��ാ�  തീ�മാനം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ എ�െന ബാധി�ാനിട��് എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) �തിയ ബ�ക�  വാ�ാ�ം ബസ് േബാഡി നി��ാണം �നരാരംഭി�ാ�ം നടപടിെയ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം

*136.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, 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) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  നി�് പഠി�ിറ��വ�  �തീ�ിത

നിലവാര�ി�� ൈന�ണ� േശഷി ൈകവരി��െ��് ഉറ�ാ��തിന് െക.ടി.�. നട��



ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം പരിേശാധി��തിന് അ�ാദമിക്

ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ; അതിെ� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ; എ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിെല േകാ�ക��് എ�.ബി.എ. അെ�ഡിേ�ഷ� ഉെ��റിയി�ാേമാ;

(സി) സാേ�തിക ശാ� സ�വകലാശാല�െട പരീ�ാ നട�ി�ം �ല�നി��യ�ം ��മ�താ�ാ�

േവ� ഇടെപട� ഉ�ാ�േമാ വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�� വിപണന പ�തിക�

*137.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) �തന�ം ഉ�മ�മായ �ഷിരീതിക�  സംബ�ി�് ക�ഷക��് ആവശ�മായ നി�േ�ശ��ം

അവേബാധ�ം ന���തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����െട വിപണന�മായി ബ�െ�� എ�ാ �വ��ന��ം ഏേകാപി�ി��തിന്

നട�ിലാ�ി വ�� ക�ഷകമി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ���� േനരി�് ഉപേഭാ�ാ�ളിേല�് എ�ി�ാ� ക�ഷക��് അവസരം ന��ക

വഴി ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ി�  നി�ം ക�ഷകെര ര�ി��തിന് ആ���ക�

�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹനാപകട��െട വ��നവ്

*138.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�  ��തി�ളം ആ��െവ� വാ�� വ�താപരമാേണാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2019-�  സം�ാന��ായ േറാഡപകട�ളി�  മരണെ��വ�െട�ം ��തരമായി

പരി�പ�ിയവ�െട�ം എ��ി� വ��നവ് വ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട േമാശെ�� �ിതി അപകട��  വ��ി��തിന്

കാരണമായതായി വിലയി���േ�ാ;

(ഡി) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമലംഘന���� ശി��ം വാഹനപരിേശാധന�ം ക�ശനമാ�ി

അപകട��െട േതാത് �റ��തി�� നടപടി െെകെ�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?



െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല മാ���

*139.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  വ��� മാ���  എെ��ാമാെണ�ം അവ സം�ാനെ�

െക�ിടനി��ാണ േമഖലെയ ഏെതാെ� വിധ�ി� ബാധി�െമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാധാരണ�ാെര �ത� വ�കിട �ാ�് നി��ാതാ�െള വെര ആശ�യിലാ��താണ് �തിയ

െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല വ�വ�ക� എ�ത് ശരിയാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് നിലവി� കി�ിയി�� േ�ാ� ഏരിയ േറേഷ�ാ �തിയ െക�ിടനി��ാണ��ം

നിലവി� വ��േതാെട ഇ�ാതാ�േമാ; അതിെ� ഫലമായി, നി��ി�� െക�ിട�ിെ� വി�തി

�റ�േ��തായി വ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട���്��ി�ം �റ�ായ �ലം (െസ�് ബാ�്) ��ണെമ� �തിയ വ�വ� �ലം െചറിയ

�ല�് നി��ാണം നട��വ��് ന�സാ��ത ��� എ�� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) െക�ിട നി��ാണ�ിെനാ�ം മഴെവ� സംഭരണി�ം െസ��ിക്ടാ�ം മലിനജലം സംഭരി��

ടാ�ം നി��ി�ണെമ�ത് നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ���ിയ െക�ിട നി��ാണച��ിെ� അടി�ാന�ി�  െക�ിട�ിെ� ഉയരം

കണ�ാ��തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�റി�് ബ�ക��് െപ�മി�ി�ാെത സ��ീസ് നട�ാ� അ�മതി

*140.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) ആഡംബര �റി�് ബ�ക��് െപ�മി�ി�ാെത സ��ീസ് നട�ാ�  അ�മതി ന�കാ��

േക� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ നടപടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ എ�കാരം ബാധി�െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക� നീ�ം ഗതാഗത,  അ�ബ� േമഖലകെള �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാ� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



ബി�ദ സ��ിഫി��ക� റ�ാ�ിയ നടപടി

*141.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

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

(എ) എം.ജി.  സ��കലാശാലയി�ം േകരള സ��കലാശാലയി�ം മാർ�് ��ി ന�കിയതിെ��ം

േമാഡേറഷെ��ം അടി�ാന�ി�  ന�കിയ ബി�ദ സ��ിഫി��ക�  റ�് െച��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� പരീ�ക�െട ബി�ദ സ��ിഫി��കളാണ് ഇ�കാരം റ�ാ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബി�ദ സ��ിഫി��ക�  റ�ാ�� തീ�മാനെമ���തിന് ��് ചാൻസല�െട അംഗീകാരം

േതടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േനാ�� ��്സി� അ�േ�ഷന് സമ��ി�ി�� സ��ിഫി��കളി� റ�ാ��വ ഉ�െ��ി�േ�ാ

എ� കാര��ി� ��ീകരണം ആവശ�െ��് േനാ�� ��്സ് എം.ജി. സ��കലാശാല�ം േകരള

സ��കലാശാല�ം ക�് ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ബ�െ�� സ��കലാശാലക� അതിന്

മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ാ�യ േകാേള�ക�െട അ�ഡിേ�ഷ�

*142.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ�ാ�യ േകാേള�ക��് അ�ഡിേ�ഷ� നി�ബ�മാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�  �ല�താ സ��ിഫി��ക�  നി��ലാ�ാ�

ആവശ�മായവിധം െ�ഷ�� �� പരി�രി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മ�് സം�ാന�ളിേല�േപാെല സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളി�ം പ�വ�ര ഡി�ി,

പി.ജി േകാ�ക�ം ഇവേയാട് അ�ബ�ി�് ബി.എ�ം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േവാ��പ�ിക ���� നടപടി

*143.�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�



�ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

ന��േമാ:

(എ) വരാനിരി�� പ�ായ�്,  �നിസി��  െതരെ���ി�� േവാ��  പ�ിക ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േവാ��പ�ിക ����തി�� നടപടിക� നിലവി� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2019-  െല േലാക് സഭ െതരെ���ിെ� േവാ��പ�ിക ആധാരമാ�ിയാേണാ േവാ��  പ�ിക

����ത്; അെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണ �വ��ന��

*144.�ീ.സി.���

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന വ��നവി�ം

കാര��മമായ �വ��ന�ി�ം സമ� �ന��ാരണ�ി�മായി െഷഡ��ക�

�ന:�മീകരി�ക�ം ജീവന�ാെര അ�േയാജ�മായ രീതിയി�  വിന�സി�ക�ം െച�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഇ�ന ഉപേയാഗ�മത േദശീയ ശരാശരി�് ഒ�െമ�ി��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(സി) വ��് േഷാ�ക�െട �വ��നം,  വാഹന ഉപേയാഗനിര�് �ട�ിയവ കാര��മമാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �ന��ാരണ �വ��ന�ളി� ജീവന�ാ�െട സജീവ പ�ാളി�ം

ഉറ� വ���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഖരമാലിന� സം�രണം

*145.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഖരമാലിന� സം�രണ രംഗ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ഉ�ായ

വീ��െട േപരി� മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് തി�വന��രം, ��� േകാ��േറഷ�ക��്

പിഴ �മ�ിയ സാഹചര�ം സ��ാ� ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് എെ�ാെ� വീ�കളാണ് ഉ�ായെത�് കെ��ി

തി��ൽ നടപടി സ�ീകരിേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനീവയി�ം േബാണി�ം �വ��ി�� മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം േകരള�ിൽ

അ�േയാജ�മായ എ�ാ ജി�കളി�ം �േയാജനെ���വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ��ല�ളിെല ��് േബാ��ക�

*146.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, എം.ഉ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�  അനധി�തമായി ��് േബാ��ക�ം െകാടിേതാരണ��ം ബാന�ക�ം

�ാപി��വ�െ�തിെര റവന� റി�വറി നടപടിക�  സ�ീകരി�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവിെ� പ�ാ�ല�ി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് പരസ� നി�തി,  പിഴ എ�ിവ ഈടാ�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി വിധി ക�ശനമായി

നട�ാ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഇ�രം �ാപന��െട ൈലസ��ക�  റ�ാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� കാതലായ മാ���

*147.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, 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) െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  കാതലായ മാ���  വ��വാ�  ഈ സ��ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല അ��ാപന രീതിയി�ം അ��ാപകേയാഗ�തയി�ം േകാ�ക�െട ഘടനയി�ം

ഉ�ട��ി�ം സ�ലമായ മാ��� വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) എ �ിനീയറിംഗ് ഒഴിെക�� െ�ാഫഷണ�  േകാ�കളിേല�� �േവശന പരീ�ക�

ഓ�ൈല� ആ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാ��ികെള പെ���ി�് െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാ��ി സംഗമം



സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് പണിത െക�ിട��

*148.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.ബഷീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1991  െല തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് പണിത െക�ിട��െട പ�ിക ന�കാൻ

��ീംേകാടതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട��െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�േ��് ഈ പ�ിക ൈകമാറാ� കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്; വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ സംര�ണ നിയമലംഘനം

*149.�ീ.സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എം.ഷാജി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ സംര�ണ നിയമം ലംഘി�് മരടി�  �ാ�് നി��ി� േക�ിേനാട�ബ�ി�്

സം�ാനെ� ഇ�ര�ി�� ��വ� ച�ലംഘന��െട�ം കണെ���വാ� ��ീം േകാടതി

നി�േ�ശി�ി��േവാ;

(ബി) ഇ�രം െക�ിട��െട പ�ിക ത�ാറാ�ാ� ആെരയാണ് നിേയാഗി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� വ�ഷെ� േക�സ��ാ�  വി�ാപന �കാര�� േകാ��  മാേനജ് െമ�് �ാ�

സ��ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി�െട ���ീകരണം

*150.�ീ.െക. ആ�സല�

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി.വി. അ�വ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരി�ാ� േകരളം എ� ല��ം ���ീകരി��തിന് ആവി�രി� ൈലഫ് പ�തി�െട

ഒ�ം ര�ം ഘ��ളിലായി ���ിയായ ഭവന��െട കണ�് ലഭ�മാേണാ;  ഈ



സാ��ികവ�ഷാവസാനേ�ാെട എ� വീ�ക� �ടി ���ീകരി�ാനാണ് ല��മി�ിരി��ത്;

(ബി) �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് േവ�ി�� �ാ�് നി��ാണ�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എവിെടെയ�ാെമ�ം അതിെ� �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ജി�കളിലായി �രഹിതരായ ഭവനരഹിത�  എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  �ാ�്

പണി��തി�� �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െട നി��ാണം എേ�ാ�

���ിയാ�ാനാണ് ല��മി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

01-02-2020

�േ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)].


