
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിെന�ാം സേ�ളനം

2020 െഫ�വരി 10, തി��

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--411]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1442 �ത� 1531 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 1532 �ത� 1686 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 1687 �ത� 1776 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 1777 �ത� 1852 വെര

ൈവഗ കാ�ഷിക േമള

1442. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിേകാ�പ���െട സം�രണം,  �ല�വ��നവ് �ട�ിയവ ല��മാ�ി

നട�ിലാ�ിവ�� െെവഗ �ദ�ശന�ം അ�ാരാ�ശി�ശാല�ം �ട��ം സംഘടി�ി��തി�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��വ�ഷ�ളി�  ��ത േമള സംഘടി�ി�തിെ� ഫലമായി �ഷി-�ഷിയ�ബ�േമഖലകളി�

�തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ക�ഷകരി�ം �വാ�ളി�ം കാ�ഷികസംരംഭകത�ം വള���തിന് ഇ�രം പരിപാടിക�

എ�മാ�ം പ�വഹി��െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ഷി സംര�ണം

1443. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) കാലാവ� വ�തിയാന�െള �തിേരാധി�വാ�  പര�ാ�മായ �ഷി സംര�ണം,  ഈ

കാലഘ��ി�  അനിവാര�മാെണ�ിരിെ� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) മ�ിെ� സ�ഭാവമാ�ം അടി�ാനമാ�ി േകരളെ� അ�് ആേ�ാ ഇേ�ാളജി��

േസാ�കളാ�ി തിരി�് �ഷി നട��തി�� പ�തി വ��് ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) മ�ിെ� ഫല�യി�ത�ം ജലലഭ�ത�ം കണ�ിെല��ി�ാേണാ ഓേരാ േമഖല�ം അ�േയാജ�മായ

�ഷിസ�ദായം വ��് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതി�െട തള��യിലായി�� സം�ാനെ� കാ�ഷികേമഖല�് �ന�ജീവൻ ന��വാ�

കഴി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി

1444. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�മായി ബ�െ��് �ഷിവ��് സമ��ി� ഏെതാെ�

പ�തിക��ാണ് അംഗീകാരം ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� േകാടി�പ�െട പ�തിക��് അംഗീകാരം ലഭി�;  ഇ��കാര�ളള �വ��ന��

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ളയബാധിത �േദശ�ളി�  മ�ിന് വ�ി�ളള മാ�ം പഠനവിഷയം ആ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അതിെ� അടി�ാന�ിൽ മ�് സംര�ണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണം

1445. �ീ.എസ്.ശർ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, ��ഷ� കട��ി

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

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�

ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ബി) പ��റി ഉ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ജീവനി എ� േപരി�  �തന

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ര�ിത�ം േപാഷകസമ ൃ��മായ ഭ�ണം ഉറ�വ��� ഈ പ�തിയി�  മ�് ഏെത�ാം

വ��കളാണ് പ�ാളികളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പര�രാഗത ഇന��െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



കാ�ഷിക േമഖലയിെല �ല�വ��നവ്

1446. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക ഉ����െട �ല�വ��നവിനാ�ം കാ�ഷിക േമഖലയിെല �ന��ീവന�ിനാ�ം ഈ

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� കാ�ഷിക േമഖല�െട�ം കാ�ഷിക ഉ����െട�ം കാര��ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിജയകരമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ി �ാ���ക��ം അ�ി ബിസിനസ് ഇ��േബ��ക��ം ന��� ധനസഹായം

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ച� അധി�ിത �ല� വ��ിത ഉ����െട കാര��ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക�ം അവ�െട

ഫല�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

പഴവ�� �ഷി േ�ാ�ാഹനം

1447. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാണ�വിളക��് ഉ�ായി�� വിലയിടി��ലം ക�ഷക�  േനരി�� �തിസ�ി മറികട�വാ�

നാണ�വിള േതാ���െട നി�ിത വി�തിയി�  പഴവ�� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം �ഷി െച�� പതിന�് ഏ�റി� ��തൽ വി�തി�� േതാ��ളി� അവ ൈകവശം

വ��തിന് അ�മതി ന��� രീതിയി�  �പരി�രണ നിയമം േഭദഗതി െച�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) �ഷിവ��് ഇ�ാര��ി� എ�് ശിപാ�ശയാണ് ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തി� പ�തി

1448. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� �ാപന��, മ�് െപാ�േമഖലാ �ാപന�� എ�ിവിട�ളിൽ പ��റി

�ഷി വ�ാപി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിേല�ായി �ഷി വ��ിൽ നി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ�ക;

വിശദമാ�ാേമാ?



ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ള��െട നവീകരണം

1449. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി�െ�� �ാമപ�ായ�കളിെല �ള��  കാ�ഷികാവശ����ായി

ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�� പ�തി �കാരം ഏെത�ാം �ള�� നവീകരി��തിനാണ് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െതര���െ�� �ള��െട നവീകരണ പ�തി�െട കാലിക�ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� അധീനതയി�� േതാ���

1450. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� അധീനതയി�  എ� േതാ���െ��ം അവ

എവിെടെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� അധീനതയി�� എ� ശതമാനം �മിയി�  �ഷി

വ�ാപി�ി�ി�െ��ം തരിശായി എ� ഏ�� ഉെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റ��  �ാേ�ഷ�, ക�മാവ് �ഷി എ�ിവയിൽ ഏതി�  നി�മാണ് ��ത�  ആദായം

ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ��് അ��തമായി കാ�ഷിക രംഗ�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1451. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�യി�  വ� �കടമായ മാ������തമായി �ഷിരീതിക�  പരി�രി��തിന്

എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാ������തമായി അ�േയാജ�മായ�ം അ�ാ��മായ കാ�ഷിക വിളക�

െതരെ����തിന് എെ��ാം പഠന�ളാണ് നട�ിവ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷികേമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിന് പ�തിക�

1452. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ര�് �ളയ��  തക�� കാ�ഷികേമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തിേല�ായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി എ� �ക ബ�ജ�് വിഹിതമായി അ�വദി�;  ഇതി�  എ� �ക നാളി�വെര



ഏെത�ാം പ�തി�ായി െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ?

െച�ാലിേ�ാട� വാഴ�ഷി�് ന�കിയ സഹായം

1453. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഭൗമ�ചിക പദവി ലഭി� െച�ാലിേ�ാട�  േന�വാഴ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി

വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ��െട പരിധിയി�  വ�� േചല�ര

നിേയാജകമ�ല�ിെല വാഴ ക�ഷക��് എെ��ാം സാ��ിക-സാേ�തിക

സഹായ�ളാണ് �ഷിഭവ� �േഖന 2018-19, 2019-20 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ന�കിയി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജീവനി പ�തി

1454. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിവ��് നട�ിലാ�ി വ�� ജീവനി പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവനി പ�തിയി�െട സ��ാ� ല��ം െവ�� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി�െട വ�ാപനം

1455. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഇ�വെര�� കാലയളവി�  േകരള�ി�

െന��ഷി�െട�ം മ� പ��റി �ഷിക�െട�ം വ�ാപന�ിന് സഹായകരമായ പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക�െട ഭാഗമായി െന��ഷി�െട�ം പ��റി �ഷിക�െട�ം ഉ�പാദനം

വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല നാണ�വിള ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഹരിത േകരളം പ�തിക�

1456. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാതമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ത മ�ല�ി�  �തിയ പ�തിക�  നട�ാ�വാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക-മലേയാര േമഖലയായ േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി

�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ാ��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഗ�വിള വികസന പ�തി

1457. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

ന��േമാ:

(എ) �ഗ�വിളക�െട വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ഗ�വിളക�െട വികസന�ി�ം �ഷി വ�ാപന�ി�മാണ് സ��ാ�  ഊ��

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ഗ�വിള വികസന പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�� ���ഷി�െട�ം �ഷി

�ന��ാരണ�ിെ��ം വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  വിവിധ വിളക��് ന��� ധനസഹായം സംബ�ി� വിവര��

അറിയി�ാേമാ?

പ��റി ഉ��ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

1458. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി ഉ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി സം�ാന�് ��തായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വീ���െ� പ��റി �ഷി,  മ��ാവ് �ഷി �ട�ിയ �ഷിരീതിക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നിലവി� ക�ഷക��് എെ��ി�ം സ�ിഡി ന���േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) �ഷി ഒ� സം�ാരമായി വള��ിെയ���തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

�ധാനമ�ി ഫസ� ബീമ േയാജന

1459. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�ം മിനി��  ഫസ�  ബീമ േയാജന  (പി.എം.എഫ്.ബി.ൈവ.)  പ�തിയി�  ഏെത�ാം

വിളകെളയാണ് ഇ�ഷ�� െച�ാ� സാധി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) 2019-20  വ�ഷ�ി�  എ� �ഷി�ാരാണ് േമ�  പ�തിയി�  സം�ാന�്

അംഗമായി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം േമ�  പ�തിയ�സരി�് ഇ�ഷ��  െ�യിമായി എ� �ക വിതരണം

െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല ഹരിത േകരളം പ�തിക�

1460. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹരിത േകരളം പ�തിയി� ഉ�െ���ി തി�വന��രം ജി�യി� നട�ാ�ിയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�ി�െെതക� വിതരണം െച�� പ�തി

1461. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

െച�� പ�തി �കാരം ഇ�വെര എ� െത�ി�െെതകളാണ് വിതരണം െച�െത�് ജി�

തിരി�� കണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ���, െപാ�ാനി േകാ�നില�ളിെല ബ�കളി�  െത�ി�െെതക�  ന�� പ�തി�െട

�േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ���, െപാ�ാനി േകാ�നില�ളിെല ബ�കളി�  െത�ി�െെതക�  ന�� പ�തി�െട

ഭാഗമായി മണ�ർ മ�ല�ിൽ ഇ�വെര എ� െത�ിൻൈതകൾ ന�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വി�സംര�ണ�ം വിളക�െട പരിപാലന�ം

1462. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

(എ) സം�ാന�് വി�സംര�ണ�ി�ം വിളക�െട പരിപാലന�ി�മായി �ഷി വ��് നട�ാ�ി

വ�� �തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ �ഷി ഭവ�കളി�ം വിള ആേരാഗ�േക�ം �ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) കാ�ഷിക �വ��ന��  ഏകീകരി�ക എ� ല��േ�ാെട ഒാേരാ േ�ാ�ി�ം അേ�ാ

സ�വീസ് െസ��ക� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ക ൃഷി ഭവ�ക�  കാേലാചിതമായി നവീകരി��തിനായി എെ��ാം

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



ആദിവാസിേമഖലകളിെല കാ�ഷിേകാ�പാദനം

1463. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, െക. രാജ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിേമഖലകളിെല �ഷി�ം �ാേദശികവിളക�െട വികസന�ി�മായി ഇൗ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെ�ബ� അ�ി���റിനായി �േത�ക കാ�ഷികേമഖല �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആദിവാസിേമഖലയിെല കാ�ഷിേകാ�പ����് ന�ായവില ലഭ�മാ�ക,

േപാഷകാഹാര�റവിന് പരിഹാരം കെ��ക �ട�ിയ ല���േളാെട ആരംഭി� 'മി��് വിേ�ജ്

'പ�തി സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തിക�ം െെജവമായ രീതിയി�  ഉ�പാദി�ി�� ഇൗ ഉ�പ���െട മാ���ിംഗ് സംബ�ി�

വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

1464. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്-25  ന് കീഴി�  കാ�ഷിക വികസന ക�ഷക േ�മ വ��ിെ� വിവിധ

വിഭാഗ�ളി� ഉ�െ���ി (െക.എ�.ഡി.സി. ഉ�െ�െട) മാേവലി�ര നിയമസഭ മ�ല�ി�

അ�വദി� ���ിക�െട വിശദവിവര�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െകാര�ി�ാ� സംര�ണ നടപടിക�

1465. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാര�ി-കാ���ി �ാമപ�ായ�കളി�െട കട�േപാ�� െകാര�ി�ാ� സംര�ണ നടപടിക�

ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�വദി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ത് എ�ം,  ഇനി�ം

ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ാ��ത് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാര�ി�ാ�  നവീകരണ-സംര�ണ ���ിക�െട ര�ാംഘ� ���ിക�  ഉട�

ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ അ�മതി�ം ഫ�ം സ��ാ�  ലഭ�മാ�േമാ;  വിശദവിവരം

െവളിെ���ാേമാ?



ൈജവപ��റി േ�ാ�ാഹന�ിനായി �ാേദശിക സംഘ��

1466. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജന���് വിഷരഹിതമായ പ��റിക�ം ൈജവ പ��റിക�ം ആവശ�ാ�സരണം

ലഭ�മാ��തിനായി �ാേദശിക സംഘ�� �വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം സംഘ�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക റസിഡ�സ് അേസാസിേയഷ�കെള പ�ായ�് തല�ിെല �ഷി ഭവ�ക�മായി

ബ�െ���ി ഇതിനാ�� േബാധവ��രണ�ം മ�് �വ��ന��ം നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ജീവനി പ�തി

1467. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിഷരഹിതമായ പ��റി സം�ാന�ാെക ലഭ�മാ�ാ�  ല��മി�് ജീവനി പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��കെള�ം സ��ാ�  ഓഫീ�ക�  ഉ�െ�െട�� െപാ��ാപന�െള�ം പ�തിയി�

പെ���ി��േ�ാ;

(സി) ��കളി�ം െപാ��ാപന�ളി�ം ഉ��ാദി�ി�െ��� പ��റിക�െട വിതരണം

എ�െനയാണ് നട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഷരഹിത പ��റിക�

1468. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷരഹിതമായ പ��റിക�  ലഭ�മാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പ��റികളി�  അമിതമായ േതാതി�

രാസകീടനാശിനി �േയാഗം നട�ിയി��വ േകരള�ിെ� അതി��ികളി��െ� പരിേശാധി�്

തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െെജവ പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



പ��റി �ഷിയിെല സ�യം പര�ാ�ത

1469. �ീ.എസ്.ശർ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) പ��റി �ഷിയി�  സ�യം പര�ാ�തേയാെടാ�ം വിഷ�� പ��റി��ാദനം �ടി ല��മി��

നവീന പ�തിയായ ജീവനിെയ �റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  സം�ാന��ായി�� പ��റി ഉ�ാദന

�ിതിയി� നി�് നിലവി� ൈകവരി� േന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷി ആ�യി�ാ�� ഉപജീവനമാ�ഗമാ�ി �� തല�റെയ �ഷിയിേല�് ആക�ഷി��തിന്

ഉ�ാദക ക�നിക�, �ല�വ��ിേതാ�� വ�വസായം,  ശീതീ�ത സംഭരണ േക���,

കാ�ഷിേകാപകരണ��, �തന �ഷി രീതി �തലായവ വ�ാപി�ി��തി� നട�ി വ��

�വ��ന�� വിശദീകരി�ാേമാ?

െന�ാറ മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വ��ന �േരാഗതി

1470. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല �തലമടയി� അ�വദി� മാംേഗാ ഹ�ിെ� �വ��നം ഏത്

ഘ�ംവെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാംേഗാ ഹ�ിന് ആവശ�മായ �ലം ഏെ���ാ�  േവ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാംേഗാ ഹ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം

1471. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ.  സജിേമാ�  േജ��്,  െത�വ �ാ��വീട്,  ��േവലി,  െവളിയ��  എ�യാ�

വീ�വ�വാനായി നിയമ�കാരം �മി സ�ഭാവവ�തിയാനം വ���തിന് പാലാ ആ�.ഡി.ഒ.  �്

സമ��ി� അേപ�യി�േമ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ��തിനായി െവളിയ�� �ഷിഭവനി� എ�ാണ്

നി�േദശം ലഭി�ത്;

(ബി) ഈ �മിെയ സംബ�ി� റിേ�ാ��് െവളിയ��  �ഷി ആഫീസ�  പാലാ ആ�.ഡി.ഒ.-�്

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ടിയാെ� അേപ�ാവ�  2008-െല േകരള െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമ�കാരം



ത�ാറാ�ിയ േഡ�ാബാ�ി� ടി നിയമം നിലവി� വ�േശഷം ഗസ�് വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�കാരം ഗസ�് വി�ാപനം െച�ി��താെണ�ി� അേപ�ാ വ�വിെന ടി േഡ�ാബാ�ി�

�ഷിേയാഗ�മായ നിലേമാ െന�വയേലാ ത�ീ�തടേമാ ആയി വി�ാപനം െച�ി�േ�ാ;

(ഇ) 30.05.2017-െല റവന� (പി ) വ��ിെല 34/17 ന�� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം നിലവി��

േഡ�ാ ബാ�ിെല ന�നതക�  പരിഹരി�് ത�ാറാ�ിയ �തിയ േഡ�ാ ബാ�ി�

അേപ�ാവ�വിെന നിലേമാ െന�വയേലാ ത�ീ�തടേമാ ആയി വി�ാപനം െച�വാ�

�ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ?

ആറ��ള മ�ല�ി� െന��ഷി�െട വ��ന

1472. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി�  െന��ഷി�െട

വി�തിയി� ഉ�ായ വ��ന�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  നിേയാജക മ�ല�ി�  െന��ാദന�ി�  ഉ�ായ വ�ധനവിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��നാട്, അ�� ��നാട് ഭാഗ�ളിെല െന��ഷി വിളെവ��്

1473. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ ജി�യിെല ��നാട്,  അ��  ��നാട് ഭാഗ�ളിൽ െന��ഷി വിളെവ��്

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷെ� വിളവിേന�ാ�  എ� ശതമാനം അധിക ലഭ�തയാണ് �ഷി വ��്

ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ�കാര�മി�ക�െട �ഷണ�ി� നി�് െന�ക�ഷകെര സംര�ി�വാ� സ��ാ� �ഖ�ാപി�

െച���  ��റാം മി�ിേനാട് േച��� ആ�നിക െന�് ��് മി�് �ാപി��തിെ�

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ (േഭദഗതി) നിയമം

1474. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല െന�വയ� ത�ീ��ട സംര�ണ (േഭദഗതി) നിയമം 27എ �കാരം വി�ാപനം

െച�ാ� �മി�് സ�ഭാവ വ�തിയാനം അ�വദി��തിനായി പാലാ ആ�.ഡി.ഒ.  യി� നി�ം

റിേ�ാ��ിനായി എ� അേപ�ക� െവളിയ�� �ഷി ഭവനി� ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� അേപ�ക��് െവളിയ��  �ഷി ആഫീസ�  പാലാ ആ�.ഡി.ഒ-�് റിേ�ാ��്



ന�കിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  എ� അേപ�കരാണ് വീട് വ��തിനായി �മി�് സ�ാഭാവ വ�തിയാനം

അ�വദി��തിനായി അേപ�ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െവളിയ��  �ഷി ഭവനി�  നി�ം പാലാ ആ�.ഡി.ഒ-�് റിേ�ാ��് ന�കാതിരി��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െവളിയ�� �ഷി ആഫീസി� നി�ം ഈ വിഷയം സംബ�ി�് ആ�.ഡി.ഒ-�് റിേ�ാ��ക�

ന�കിയി�െ��ി� ആയവ�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

��നാ�ിെല ജല�ി�� ലവണാംശ�ിെ� വ��നവ്

1475. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ിെല ജല�ി�� ലവണാംശ�ിെ� അളവി�  �മാതീതമായി വ��ന��ാ��െവ�

രാജ�ാ�ര കായ�  നില ഗേവഷണ പരിശീലന േക��ിെ� പഠന�ി�  കെ��ിെയ�

വാ��ക�െട നിജ�ിതിെയ�ാണ്; ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക� സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ജല�ിെല ലവണാംശ�ി�െറ വ��നവ് ��നാ�ിെല െന��ഷിെയ എ�കാരം

േദാഷകരമായി ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �തിസ�ി�് എ�കാരം പരിഹാരം കാണാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

െന��ാട��െട വി�തി വ��ന

1476. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എം. സി. കമ��ീ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് െന��ഷി െച�� പാട��െട

വി�തിയി� വ��നവ് വ�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�േ�ാളെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് അ�മതിേയാെട�ം അ�ാെത�ം പാട��  നിക��െ��ി�ം പാട��െട

വി�തിയി�ം വിളവി�ം വ��ന��ാ��തായ കണ�കളാണ് �റ�വ��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) യാഥാ��� േബാധമി�ാെത കണ�ക� ��ിെ���� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാതി ലഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നീര ഉ��ാദനം



1477. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകര ക�ഷക��് പരമാവധി ആദായം ലഭി��തി�� എെ��ാം പ�തികളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകര ക�ഷക��് �േയാജനകരമായി�� നീര ഉ��ാദനം വ�ാപകമാ��തി�� നടപടിക�

സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകരെഫഡ്

1478. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാലയളവി�  േകരെഫ�മായി ബ�െ��് കെ��ിയ അഴിമതിക�

ഏെതാെ�യാെണ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത അഴിമതിേ��കളിൽ എ� േപ�െ�തിെര വ��തല�ി� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

േചല�ര േകര ബേയാ പാ��് നി��ാണ �േരാഗതി

1479. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി �ക അ�വദി� േചല�ര േകര ബേയാ പാ��് നി��ാണ

��ർ�ിക�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അടി�ാനസൗകര� ��ർ�ിക� ���ീകരി�് േകര ബേയാ പാ��് എ�േ��് ക�ീഷ�

െച�ാൻ കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

വ�ത�� ഇനം വിളക�െട വി�് സംര�ണം

1480. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  പര�രാഗതമായി �ഷി െച�ി�� വ�ത�� ഇനം വിളക�െട വി�്

സംര�ി��തിന് �ഷി വ��ിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) കീടബാധ�ം �തി�ല കാലാവ��ം �ലം െത�ക�  നശി�ക�ം നാളിേകര ഉ�പാദനം

�റ�ക�ം െച�െകാ�ിരി�� സാഹചര��ി�  ന�െട നാ�ി�  ��ാ�കളായി �ഷി

െച�ി�� െത�ിന��െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ �േദശ�ിെ� �േത�കതക��് അ��തമായ സ�ഭാവ�� വിളക�െട വി�ിന��

സംര�ി�് ക�ഷക��് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?



േകര�ാമം പ�തി

1481. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�കളി� ഈ രംഗ�് വ�ി�� �കടമായ മാ���

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ പ�തി സം�ാനം ��വ�  വ�ാപി�ി��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പലവിധ പരസ��ളി�  ആക�ഷരായി ക�ഷക�  �ണേമ�യി�ാ� െത�ി�ൈതക�  �ഷി

െച� വ�ി�െ���ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) േകര �ഷിയി�  ഏ��ം �ധാനെ�� ആദ� �വ� വ��് െമ�െ�� െത�ി�  ൈതക�

ഉ�പാദി�ി�ക�ം വിതരണം െച�ക�ം എ��ത് െകാ�തെ�,  ലാേഭ��ടാെത ��ത

െത�ി�  ൈതക�  മാ�ം വിതരണം നട�ാ�  സാധി�� വിധ�ി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1482. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� േകര�ാമ�ളാണ് സ��ാ� അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകര�ാമ�ളി�െട നാളിേകര �ഷിയി�  എ� െഹ��  അധികവ��നവ് വ�ി�െ��ം

നിലവി�� ഉ�ാദന�ി� എ� അധികവ��നവ് വ�ി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകര�ാമ���് സ��ാ�  ഇ�വെരയായി എ� േകാടി �പ�െട സഹായ��

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1483. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കെളയാണ് േകര�ാമം പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  േകര�ാമം പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയ പ�ായ�ക�

ഏെത�ാം; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകര�ാമം പ�തിയി�െട എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

റ�� ക�ഷക��� സ�സിഡി



1484. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ��  ക�ഷക��� സ�സിഡി നി��ലാ�ി പകരം വാ� പ�തി നട�ാ�െമ� േക�

വാണിജ� മ�ാലയ�ിെ� തീ�മാനം സം�ാനെ� റ��  ക�ഷകെര എ�കാരം

ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത് വ�ഷം ��് റ��  േബാ�ഡ് നട�ാ�ി പരാജയെ��ത് �ലം ഉേപ�ി� പ�തിയാണ്

ഇേ�ാ� വീ�ം െകാ�വ��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) റ�� േബാ�ഡിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം പ�തിയായി �റ�ം റ�� േബാ�ഡിെ� �വ��നം

ഘ�ം ഘ�മായി അവസാനി�ി�വാ��� േക� സ��ാ�  നീ��ിെനതിെര സം�ാന

സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) റ�� ക�ഷക��് ആവ��ന �ഷി�് ന�കിെ�ാ�ി�� സ�സിഡി നി��ലാ�ിയത് �ലം

ഉ�ായ ��ി��് േക��ിെ� ��യി�  െകാ�വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��� േക�

�തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� �ളയ�ി� �ഷിനാശം സംഭവി�വ��� ന�പരിഹാരം

1485. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല�ം 2019-െല�ം �ളയ�ി� �ഷിനാശം സംഭവി�വ��� ന�പരിഹാരം വയനാട്

ജി�യി� ��ണമാ�ം വിതരണം െച�േതാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�െട ന�പരിഹാരം ഇതിനകം വിതരണം െച�; ഇനി എ� �പ�െട ന�പരിഹാരം

വിതരണം െച�ാ��്; വിശദമാ�ാേമാ?

��തി േ�ാഭം �േഖന �ഷി നശി� ക�ഷക��� ബാ�് വാ�

1486. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി� ��തി േ�ാഭം �േഖന �ഷി

നശി� ക�ഷക��് ബാ�് വാ� തിരി�ടവിന് ഇളവ് ലഭി��തി�ം ആ��ല���

ലഭി��തി�മായി ലഭി� അേപ�കളി�  എ� േപ��് ആ��ല���  ന�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ലഭി� അേപ�കളി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

�ണേമ��ളള വി�ക� ലഭ�മാ��

1487. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികേമഖല�െട അഭി��ി�ായി ക�ഷക��് �ണേമ��ളള വി�ക�  ലഭ�മാ��തിന്

എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) �ണേമ��ളള വി�ക� വിതരണം െച��തി�െട കാ�ഷിേകാ��ാദനം വ��ി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

�ഷി�ണികളിെല കരാ� സംഘ��

1488. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ണികളി� കരാ� സംഘ�� പിടി����തായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന��ഷി േമഖലയി�ം മ�് �ഷിയിട�ളി�ം തേ�ശീയ�െട െതാഴിലവസര��

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

കർഷക േ�മനിധി

1489. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആരംഭി� കർഷക േ�മനിധിയിേല�് അംഗത�ം ന�ി �ട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ഇത് എ�് ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗത�ം ന���തിന് നി�യി� മാനദ���, നടപടി�മ��  ഇവ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നിലവി� വ��േതാെട നിലവി� ന�കി വ�� കർഷക െപൻഷൻ എ�ാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) കിസാൻ അഭിമാൻ പ�തി അംഗ�� ഭാവിയി� ഈ പ�തി�െട ഭാഗമാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

��തി �ര��ളി� അകെ�� ക�ഷക�

1490. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തി �ര��ളി� സംര�ണം ലഭ�മാ�� ഇ��റ�സ് പ�തിയി� സം�ാനെ� എ�

െന�ക�ഷകെരയാണ് രജി�� െച�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െച��� നിേയാജകമ�ല�ി� രജി�� െച� ക�ഷക� എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ളയ�ര��ി� അകെ�� എ� േപ��് ന�പരിഹാരം ലഭി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ബാ�ി�ളള ക�ഷക��് ആശ�ാസ ധനസഹായം എ�േ��് ലഭ�മാ�ാനാ�െമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം താ��ിെല വന��ഗ ശല�ം �ല�� �ഷിനാശം

1491. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകാതമംഗലം താ��ി� കാ�ാനക� അട��� വന��ഗ��െട ശല�ം �ലം ���ഴ, പി�ിമന,

േകാ��ടി ഉ�െ�െട വിവിധ �േദശ�ളി� �ഷിനാശം വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വന��ഗ��  കാ�ഷിക വിളക�  നശി�ി��ത് തട��തിന് �ഷിവ��്

എെ��ി�ം �തിേരാധ മാ���� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വന��ഗശല�ം �ലം േകാതമംഗലം േ�ാ�ി�  ഉ�ായി�� �ഷി നാശം

എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� വന��ഗശല�ം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�വർ�് ന�പരിഹാരമായി ധനസഹായം

അ�വദി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�േപ��് ധനസഹായം ലഭ�മാ�ിെയ�ം

എ� �ക ധനസഹായം അ�വദിെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ�ര�ി�  വന��ഗ ആ�മണ�ി�  �ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��് േവഗ�ി�

ന�പരിഹാരം ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�ക� �ന�നി��ി��തിന് നടപടി

1492. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ളി� �ട��യായി ഉ�ായി�� �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി േകാതമംഗലം

മ�ല�ി� വിവിധ പാടേശഖര�ളി� ബ�ക� തക��േപാ�ക�ം �ഷി ഇറ�വാ� പ�ാ�

സാഹചര���ായ�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പാടേശഖര�ളി� തക�� േപായി�� ബ�ക� �ന�നി��ി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  �ളയ�ിെ� ഭാഗമായി തക��് േപായി�� പാടേശഖര�ളിെല ബ�ക�

അടിയ�രമായി �ന�നി��ി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ിൽ കാ�ഷികേമഖല��ായ നാശന���

1493. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  കഴി� വർഷ�ളിൽ നട� �ളയ �ര���െ�െട�� മ�

�ര���ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലേയ�ം ക�ഷകേര�ം

ഏത് രീതിയിൽ ബാധി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ �ലം ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�ഷക��ം കാ�ഷികേമഖല���ായ നാശന���  എെ��ാം

എ�ം എ� ക�ഷക�െട ജീവ�  ന�െ��െവ�ം എ� േപ�  ആ�ഹത� െച� എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ന����ം ജീവഹാനി സംഭവി� ക�ഷക ��ംബ���ം സഹായം ന�ാനായി

എെ��ാം േക�സഹായം ആവശ�െ�� എ�ം ലഭ�മായത് എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട ��ംബ സഹായ���ം �ഷിനാശ���ം േവ�ി േക� ഇ�ഷ�റ�സ്, സം�ാന



ഇ�ഷ�റ�സ് വഴി ന�ിയ��െ�െട മ�് എെ��ാം സഹായ�� ഓേരാ വ�ഷ�ം ഈ സ��ാ�

നൽകി എ�റിയി�ാേമാ; എ� ��ംബ���് /ക�ഷക��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വന��ഗശല�ം �ല�� വിളനാശ�ിന് നടപടി

1494. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� വനേമഖല�മായി ബ�െ�� �േദശ�ളി� വന��ഗശല�ം �ലം കാ�ഷിക

വിളക� നശി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ിെല കിഴ�േ�രി �ാമപ�ായ�ിെ� പരിധിയി�  വ�� ക�ഷക��്

വിളനാശം സംഭവി�തി�� ന�പരിഹാരം വിതരണം െച�ാ�  കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�ളയ�ി�ം മഴെ��തികളി�ം കാ�ഷിക രംഗ��ായ ന�ം

1495. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) 2019 �  സം�ാന��ായ �ളയ�ി�ം മഴെ��തികളി�ം കാ�ഷിക രംഗ��ായ ന�ം

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�ഷക���ായ ന�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വിശദമാ�േമാ?

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

1496. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി� 2018-19 വ�ഷ�ിെല കാലവ�ഷെ��തിയി� �ഷി

നശി� െന�ാ�ി�കര നഗരസഭ,  െപ�����, അതിയ��, തി��റം,  െച��, കാേരാട്,

�ള��  എ�ീ �ഷിഭവ�കളി�  രജി��  െച� ക�ഷക��� ധനസഹായം വിതരണം

െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് ഓേരാ �ഷിഭവനി� നി�ം ക�ഷക��് ന�േക�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിതരണം നട�ിയ ന�പരിഹാര�ക എ�െയ�് �ഷിഭവ�ക� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?



�ളയെ��തിയി� കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ നാശന�ം

1497. �ീ.എം.ഉ��

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) �ളയെ��തിയി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉ�ായ നാശന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  വിവിധ

വിളക�െട അടി�ാന�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി�ായി ക�ഷക��് ന��� സ�ിഡി

1498. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന കാ�ഷിക വിളകളായ ക�,  വാഴ,  േച�്,  േചന എ�ിവ�്

ഉ��ാദനെ�ലവിന�സരി�ി�� വില ക�ഷക��് ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം കാ�ഷിക വിളക�  ഉ�പാദി�ി�� ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സ�ിഡിേയാ��ടി �ഷി െച�ാ�  സ��ാ�  വാ� ന���േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിേകാ�����െട വില �റ�് ക�ഷക� കടെ�ണിയിലാ��ത് തടയാ� എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

പഴവ�ഗ�ഷി�ം േതാ��മി�െട പരിര�

1499. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പഴവ�ഗ േതാ����ം േതാ���െട പരിര� ന�കാ�  �ഷി വ��് സ�ീകരി� വ��

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� േതാ���  അട�കിട���ം േതാ�വിളക�െട �ട��യായ ന��ം

പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാണ�വിളക�ം പഴവ�ഗ��ം ഉ�െ��� േതാ��െള സംബ�ി�് പതിന�് ഏ�റി�

��തലായാ�ം ൈകവശം വ�ാ�� �മി�് േതാ���െട പരിര� കി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി



സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല �ഷിേയാഗ�മായ തരി� �മിക�

1500. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം മ�ല�ി� �ഷിേയാഗ�മായ എ� െഹ�� തരി� �മികളാ��ത്; ഇവ ഏെത�ാം

�ഷി ഭവ�ക�െട കീഴിലാണ്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം തരി��മിക�  ആ�െട ഉടമ�തയിലാെണ� വിവരം �ഷി ഓഫീ�ക�

േശഖരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� തരി��മികളി� �ഷിെച��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� െന��ഷി �ന��ീവി�ി��തിന് പ�തി

1501. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തരി�ായി കിട�� പാടേശഖര�ളി� െന��ഷി �ന��ീവി�ി�� പ�തി �കാരം പാല�ാട്

ജി�യി� എ� െഹ�� �ല�് �ഷി ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അത് സംബ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെ� അടി�ാന�ി�� കണ�് ന�കാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1502. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട �േയാജനം പല െച�കിട ക�ഷക��ം ലഭി��ിെ���

റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി� ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��തിന് നിലവി� സ�ീകരി�വ��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) പാടേശഖര സമിതി�െട േന�ത��ി�  വിള ഇ�ഷ��  െച��തി�പകരം ക�ഷക��്

ഓേരാ����ം ത��െട കാ�ഷികവിള േനരി�് ഇ�ഷ��  െച��തി�� സാഹചര�ം

�പെ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം

1503. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ലം നശി�� വിളക��ളള ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം

കാര��മമാ��തിന് �ാ��് കാ�ഡ് ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം ഏ�െ���വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് താ�ര�പ�ം �ണി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏെതാെ� �ാപന�ളി� നി�ം

ലഭ�മാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് �ലം ക�ഷക��് ഉ�ാ�� �േയാജന�� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷികവിളക��് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�

1504. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷികവിളക��് സ��ാ�  നട�ാ�ിയ ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാര��

ന�പരിഹാര�ക ലഭി�ാ���ലം ക�ഷക� �രിത�ിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� സാ��ികസഹായം മാ�ം ആ�യി�ിരി�� ക�ഷക��് ഇ�ഷ�റ�സ്

പരിര� ഉറ�വ���തി�ം,  ന�പരിഹാര�ക വി�രണം െച��തി�ം സത�രനടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2019-െല �ളയം �ല��ായി�� �ഷിവിളക�െട നാശന���െട കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇവ�് വിള ഇ�ഷ�റസ് പരിര��ം,  ന�പരിഹാര�ക�ം വിതരണം െച���

���ിയായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1505. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  വഴി ക�ഷക��്

എെ��ാം ആ��ല��� ന�കാ� കഴി�ി��്; വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ക�ഷക കടാശ�ാസം വഴി എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ക�ഷക��് ന�കി

വ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� ആ��ല���

1506. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� ആ��ല���  ലഭി��തിനായി വയനാട് ജി�യി�  നി�ം

ഇ�വെര എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��്;  ഇതി�  എ� അേപ�ക�  തീ��ായി;  എ�

അേപ�ക� നിരസി�; ഇനി എ� അേപ�ക� തീ��ക��ി�ാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ക�ഷക കടാശ�ാസ പ�തി �കാരം എ� േകാടി �പ�െട

കടാശ�ാസം ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ിെയ�തിെ� വ�ഷം തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� ആ��ല�ം ലഭി� ക�ഷക��്സ��ാ�  ബാ�ി�  വിഹിതം

അട�ാ�ത് കാരണം ഈ�െവ� േരഖക�  യഥാസമയം ലഭി��ി� എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ; ഇ�ര�ി� എ�

�പ വിവിധ ബാ�ക��് ന�കാ��് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െച�കിട ഇട�രം ക�ഷകെര സഹായി��തിന് നടപടി

1507. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ���പണയ കാ�ഷിക വാ�ക�  ഉടൻ തെ� കിസാൻ െ�ഡി�് കാ�ഡ്

�േഖനയാ�ണെമ�ാവശ�െ��് ഇടപാ�കാ��് ബാ�ക�  േനാ�ീസ് നൽ�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;  സം�ാനെ� െച�കിട ഇട�രം ക�ഷകെര സഹായി�ാൻ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ബാ�ക�  വാ�ക�  നൽ��ത് നി��ിവ�ക�ം േനരെ� നൽകിയ

വാ�ക��് േനാ�ീസ് നൽ�ക�ം െച��ത് കാ�ഷിക േമഖലയിൽ ��ി�ിരി�� ��തരമായ

����  പരിഹരി�വാൻ �ഷി വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിസാൻ െ�ഡി�് കാ�ഡ് വഴി ഒ� ല�ം �പ�െട വാ� ലഭി�ണെമ�ിൽ സ��ം േപരിൽ അര

ഏ��  �മിെയ�ി�ം േവണെമ� വ�വ� സം�ാനെ� പാ��ഷി�ാെര�ം െച�കിട ��്

ഫാമിംഗ് �ഷി�ാെര�ം േദാഷകരമായി ബാധി�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് �ഷി വ��്

പരിഹാരം നി�േ�ശി�േമാ?

കിസാ� െ�ഡി�് കാ��ടമക��് മാ�ം സ����ണയ �ഷിവാ� നൽകാ�� േക�സർ�ാർ

തീ�മാനം

1508. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കിസാ� െ�ഡി�് കാ�ഡ് ഉ� ക�ഷക� എ�െയ�ം കാ�ഷിക േമഖലെയ�ം

�ഷിെയ�ം ആ�യി�് ജീവി��വ� എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് നിലവി� ലഭ�മാ�� �റ� പലിശ�� വാ�ക� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാലാകാല�ളായി നൽകിവ��  4  % പലിശനിര�ി�� സ����ണയ �ഷിവാ� കിസാ�

െ�ഡി�് കാ���വ��മാ�ം ന�കിയാ�  മതിെയ� േക�സ��ാ�  തീ�മാനം

സം�ാനെ� എ� േപെര ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��തി�ര��ളി�െ��് കാ�ഷിക േമഖല ന�ം തിരി�� ഈ സാഹചര��ി�



േക�സർ�ാരിെ� ��ത ക�ഷകവി�� തീ�മാനം നട�ാ��തിെനതിെര സ�ീകരി�വ��

�ട��വ��ന�� എെ��ാം; വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ക��� േമാറ േ�ാറിയം

1509. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) 2019 ഡിസംബ� 31 വെര കാ�ഷിക വാ�ക��് േമാറ േ�ാറിയം നീ�ാ� 2019 മാ��് 5 ന്

േച�� മ�ിസഭാേയാഗം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം ഉ�രവായി ഇറ��തിന് കാലതാമസം ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ

അതി�ളള കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഉേദ�ാഗ��  ക�ഷക�െട ����  വളെര ലാഘവേ�ാെട കാ���െകാ�ാേണാ

ക�ഷകെര സംബ�ി�� ഉ�രവ് സമയബ�ിതമായി �റെ��വി�ാൻ കഴിയാെത വ�ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക വാ�ക��ളള േമാറ േ�ാറിയം വീ�ം നീ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�വെര

എ�റിയി�ാേമാ?

ൈപനാ�ി� ക�ഷക��ളള സഹായ��

1510. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈപനാ�ി� ക�ഷകെര�ം െതാഴിലാളികെള�ം സഹായി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പഴവ���ളി�  നി�ം വീര�ം �റ� ൈവ�ം മദ��ം ഉ�പാദി�ി��തിന് ൈലസ�സ്

ന�കാ�� സ��ാ�  തീ�മാന�ി�  പഴവ����െട ലി�ി�  ൈപനാ�ി�  �ടി

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ചാ��ചാ�, പറയ�േതാട് സംര�ണ �വ��ന��

1511. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ചാ��ചാ�, പറയ�േതാട് എ�ീ ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ-

നവീകരണ �വ��ന���ായി സമ��ി�ി�� അേപ�കളി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�മതി�ം ഫ�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



ക�മാ�യി� നി�ം മദ�ം

1512. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� ക�മാവ് �ഷി നട��േ�ാ; എ�ി� എ� െഹ�� �ല�ാണ്

�ഷി നട��ത്;

(ബി) ��ത േതാ��ി�  നി�ം ലഭി�� ക�മാ�യി�  നി�ം മദ�ം ഉ��ാദി�ി�് വിപണനം

നട�വാ� േകാ��േറഷ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  ��ത പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ത�ാറാ�വാ�  ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ിനായി േകാ��േറഷ� എൈ�സ് വ��ിെന സമീപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ�

നിയമ�� ഇ�ാര��ിനായി േഭദഗതി െചേ��ി വ�ം; വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ്

1513. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�� രാജ�െ� ആദ�െ� സം�ാനം

േകരളമാേണാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ�മനിധി േബാ�ഡ് വഴി ക�ഷകന് ലഭി�� ആ��ല���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െവളിയ�� �ഷി ഭവെ� േഡ�ാ ബാ�് �സി�ീകരണം

1514. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജി. ഒ. (പി) ന�� 34/17/റവന� ന�� സ��ാ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� നിലവി��

േഡ�ാ ബാ�ിെല െത�ക�  പരിഹരി�് ��തായി േഡ�ാ ബാ�് ത�ാറാ��തിന് സ��ാ�

നി�യി� സമയപരിധി�ം ദീ�ഘി�ി�് ന�കിയ സമയപരിധി�ം കഴി�ി�� സാഹചര��ി�

െവളിയ��  �ഷി ഭവെ� േഡ�ാ ബാ�് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഡ�ാ ബാ�് എ�് �സി�ീകരി�ാനാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ളയാന�രം നട�ിയ കാ�ഷിക �െ�ാ�� �വ��ന��

1515. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� �ളയാന�രം �ഷി �നരാരംഭി��തിന് �ഷി ഭവ�ക� വഴി

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല�� മ�ല�ി� �ളയാന�രം �ഷി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�ിയ കാ�ഷിക

�െ�ാ�� �വ��ന�� എെ��ാമായി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െതാ��നാട് �ഷിഭവനിെല ഉേദ�ാഗ��െട സെ��ഷ�

1516. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി�  െതാ��നാട് �ഷിഭവനി�  �ഷി ഓഫീസ�  ഉ�െ�െട��

ഉേദ�ാഗ�െര സ��ീസി�  നി�ം സെ��് െച�ാ��ായ കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െ�തിെര ഉ�യി�െ�� ���ിേ��� അേന�ഷണം നട�ിയ ഏജ�സി ഏതാണ്;

(സി) അേന�ഷണം നട�ിയ ഏജ�സി �ഷിവ��ിന് സമ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) റിേ�ാ��ി�  മേ�െത�ി�ം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര പരാമ�ശ��  ഉ�തായി വ��ിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി� അവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�കിട�� ത�ികക�

1517. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷി ഓഫീ�കളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ്

ഒഴി�കിട��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക  ൃഷിവ��ി� െ�ഷ�� ��സ്

1518. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക  ൃഷിവ��ി� െ�ഷ�� ��സ് നട�ിലാ�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക�  ���ികരി�് െ�ഷ��  ��സ് എേ�ാ�  നട�ിലാ�ാനാ�ം;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷി വ��് മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

1519. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നാളി�വെര �ഷി വ��് വിവിധ പ�തികളി� ഉ�െ���ി

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ���ീകരണ�ിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവയി�  ���ികരി�ാ��വ എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി േക�മാ�ി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല

1520. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി�  േകാ�ി േക�മാ�ി ഒ� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല  (െ�ഷ��

അ�ി���റ� േസാ�) �പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  േതാ�വിളകെള സംര�ി�ാ�ത�� രീതിയി�  ��ത േമഖല ആരംഭി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ി� �ഷിവ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1521. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� കാലയളവി� കായം�ളം മ�ല�ിെല ഭരണി�ാവ്,  െച�ി�ള�ര,  പ�ി�ർ

,���രം,  േദവി�ള�ര,  ക���  �ാമപ�ായ�കളി�ം കായം�ളം നഗരസഭാ �േദശ�ം

�ഷിവ��് വഴി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ� �പ െചലവഴിെ��ം,  പ�തിക�െട �േരാഗതി

എെ�ാെ�െയ�ം ���ിക� തരംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല �ഷി വ��് ���ിക�

1522. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

റീബി�ഡ് േകരള പ�തി �കാരം പാല�ാട് ജി�യി�  �ഷി വ��് �ഖാ�രം എെ��ാം

���ികളാണ് നട�ിലാ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�മംഗലം മ�ല�ിെല �ഷി വ��് പ�തിക�

1523. �ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ക�മംഗലം നിേയാജക മ�ല�ി� �ഷി വ��്

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട േപര്,  നട�ിലാ�ിയ മ�ല�ിെല േമഖലക�, ല��ം,  �ക എ�േപ��്



�േയാജനെ�� എ�ീ വിവര�� പ�ിക�പ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി�� േ�ാ�ാഹനം

1524. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ��  �ഷി അസി��് ഡയറ��  ആഫീസ്

പരിധി�കീഴി�  പ��റി �ഷി�� േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ�മായി �ഷി ഭവ�ക�  �േഖന

എെ��ാമാണ് ന�കിയി��ത്;

(ബി) 2016-17,  2017-18,  2018-19,  2019-20 എ�ീ നാ� വ�ഷ�ളിെല വിശദാംശം �ഷി

ഭവ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�ഷക�  വിളയി� പ��റി�െട ശരാശരി അളവ് എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

െവ�കട�ി� കാനനി��ാണം

1525. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��  പ�ായ�ിെല െവ�കട�ി�  �ഷിവ��്

2016-17 � കാനനി��ാണ�ിന് എ� �ക ആണ് അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി ���ീകരി��തിെല തട�ം എെ��് വിശദമാ�േമാ;  പ�തി�കാരം ഏെതാെ�

���ിക��് ആണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െവ�കട�ി� പ�തി ���ീകരി�ാ� സാധി�ി� എ�ി� ഭരണാ�മതി ന�കിയ �കയി�

െചലവായ �ക കഴി�് ബാ�ിവ�� �ക�് �ള��  പ�ായ�ിെല മെ�െത�ി�ം

പാടേശഖര�ിന് ഭരണാ�മതി ന�കാ� കഴി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�കാരം എ� �കയാണ് െചലവഴി�ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� െനത�ല�ഡിെ� േന��� പക��വാ� നടപടി

1526. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  െനത�ല�ഡിെ� േന��ളി�ം അ�ഭവ�ളി�ം ന��് േയാജി��വ

പക��ി നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ��റി �ഷി�െട േ�ാ�ാഹനം



1527. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഷി വ��് സ�ീകരി� വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവനി പ�തി�െട ഭാഗമായി ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ി� പ��റി ഉ�പാദന�ിനായി

ല��മി�� �വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ഡിജി�� ഫാം ക��ണി�ി

1528. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം �പീകരി� ഡിജി��  ഫാം ക��ണി�ി�െട

�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് �പീകരി�തിന് േശഷം കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ മാ���  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട െ�ാേമാഷൻ

1529. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സംര�ണ വ��ി� ഫീ�ഡ് അസി��് ത�ികയിേല�് െ�ാേമാഷൻ ന���തി��

സീനിേയാരി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഈ ലി�ി� എ�േപർ ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ��് വർഷ�ിനിടയി�  ഈ സീനിേയാരി�ി ലി�ി�  നി�് എ� േപർ�് ഫീ�ഡ്

അസി��മാരായി െ�ാേമാഷൻ ന�കിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2016 �ത� 2019 വെര ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016  �ത�  2019  വെര ഉ�ായ ഒഴി�കളിേല�് നാളി�വെര ഫീ�ഡ് അസി��മാരായി

െ�ാേമാഷൻ ന�കാതി��തിന് കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�� ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട െ�ാേമാഷൻ ത�ികകളിേല�് എ�േ��്

െ�ാേമാഷൻ നടപടിക� �ർ�ിയാ�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വ��മായി സീനിേയാരി�ി ലി�ം ഫീ�ഡ് അസി��മാ�െട ഒഴി�ക� ഉ�ായി�ം െ�ാേമാഷൻ

നടപടിക� �ർ�ിയാ��തിന് ഉേദ�ാഗതല�ി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?

േകാ��ലി� കാ�ഷിക േകാേളജ്

1530. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ചടയമംഗലം നിേയാജക മ�ല�ിെല േകാ��ലിെല �ഷി ഫാമി�  കാ�ഷിക

സ��കലാശാല�് കീഴി�  ഒ� കാ�ഷിക േകാേളജ് �ാപി�ണെമ� ആവശ�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േഹാ��ിക���  പഠന�ിനായി ഒ� കാ�ഷിക േകാേളജ് ഇവിെട ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

സം�ാന�് ആരംഭി�ി�� �തിയ െവയ�ഹൗ�ക�

1531. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം �തിയതായി െവയ�ഹൗ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ എവിെടെയാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവയ�ഹൗ�ക�  �തിയതായി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി� എ� െവയ�ഹൗ�ക� ഉെ��് അറിയി�ാേമാ?

െപാ� സ��ീസ് �പീകരണം

1532. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�്,  നഗരസഭ,  �ാമവികസനം എ�ീ ��് വ��കെള സംേയാജി�ി�് ഏകീ�ത

െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��തിെ� നിലവിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി അതത് വ��ക�െട ജീവന�ാ�െട സ��ീസ്

സംഘടനക� ഉ�യി�ി�ളള ആശ�ക� പരിഹരി�ി�േ�ാ; അവ സംബ�ി�ളള വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��തിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  �പീകരി� ക�ി�ിയി�ളള

അംഗ��െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ക�ി�ി നാളിത് വെര നട�ിയ �വ��ന��െട ഭാഗമായി വ�ി�ളള െചല�ക� ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

�� ജന�തിനിധിക��് േ�മനിധി

1533. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ��  ജന�തിനിധിക��് േ�മനിധി ഏ�െ����ത്

സംബ�ി� വിശദാംശ��  ത�ാറാ�ി ന���തിന് �പീകരി� ഉപസമിതി�് റിേ�ാ��്

സമ��ി��തിന് കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ;



(ബി) കാലാവധി നി�യി�ി�ി� എ�ി�  കാലാവധി നി�ണയി�് തീ�മാനെമ��േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളിെല െപ�േഫാമൻസ് ഓഡി�് നി��ലാ�ാ�� തീ�മാനം

1534. �ീ.െക. രാജ�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന�ളിെല െപ�േഫാമൻസ് ഓഡി�് നി��ലാ��േതാ��ടി ഓേരാ മാസ�ം

നട�� �ത�മായ ഓഡി�ം സ�ൈ�സ് ഓഡി�ം ഇ�ാതാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഡി�ക� നി��ലാ�ിയാ� �ാമപ�ായ�കളിെല പ�തി �വ��ന��ം നി�തി

സമാഹരണ �വ��ന��ം �ത�മായി വിലയി��ാൻ കഴി�േമാ;

(സി) െപ�േഫാമൻസ് ഓഡി�് നി��ലാ��േതാെട പ�തി നി�വഹണ�ിൽ പിേ�ാ�ം നിൽ��

�ാമപ�ായ�കളിൽ ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�ം �വ��ന േമഖലക� കെ��ി പരിഹാരം

കാ��തി�� സാധ�ത എ�േ�ാളമായിരി�െമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) െപ�േഫാമൻസ് ഓഡി�് ഇ�ാതാ��േതാെട േ�മപ�തിക�െട �ണ��ം ആ��ല���ം

യഥാ�� �ണേഭാ�ാവിന് തെ� ലഭി�െമ�് ഉറ�വ��ാൻ കഴി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തേ�ശ �ാപന�ളിെല െപ�േഫാമൻസ് ഓഡി�് നി��ലാ��േതാ��ടി എ� ജീവന�ാെര

�ന�വിന�സിേ��ി വ�െമ�് വ��തമാ�േമാ?

വാ�ഡ് വിഭജന ഓ�ഡിന�സ്

T 1535.�ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അനി� അ�ര

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഡ് വിഭജനം നട�വാ� സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ അതി�� സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� തിരെ���ിന് ഒ� വ�ഷം ��് തെ� വാ�ഡ്

വിഭജനം ���ിയാ�ണെമ�് സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏ�ദിവസെ� മ�ിസഭാ േയാഗ�ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത ഓ�ഡിന�സിന് ഗവ�ണ�  അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�സംബ�ി�്



അേ�ഹം എെ��ി�ം വിശദീകരണം ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) വാ��ക�െട എ�ം ���തി�െട നിലവി�� വാ��ക�െട പരിധിയി�  മാ�ം ഉ�ാകാൻ

ഇടയാകിേ� എ�ം ഇത് 2020 � നട�� െസ�സസ് നടപടികെള േദാഷകരമായി ബാധി��

സാഹചര�ം ഉ�ാ�കയിേ� എ�ം വ��മാ�േമാ?

പക�വീട് പ�തി

T 1536.�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പക�വീട് പ�തി�െട �ഗമമായ നട�ി�ിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) വേയാജന���ായി ഭ�ണം,മ��് �ട�ിയവ ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈത��ം ��പാലം

1537. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018െല മഹാ�ളയ�ി�  തക��് �വ��നരഹിതമായ കാ���ി �ാമപ�ായ�ിെല

ൈത��ം ��പാലം അ����ണിക�  നട�ി �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നി��ാണ ഏജ�സിയായ  'െക�' �ഖാ�രം സമ��ി�ി�� എ�ിേമ�ിന്

�ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ാ��തിന്

അ�മതി�ം ഫ�ം ലഭ�മാ�േമാ ?

�റേ�ാ�് േകാളനി നിവാസികെള ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

1538. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �റേ�ാ�് േകാളനിക�  ഉെ��ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;  ഇ�രം േകാളനി നിവാസികെള ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

�നരധിവസി�ി��തിന് �േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �റേ�ാ�് േകാളനി നിവാസികെള സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�്

െകാ�വ�വാ�  തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?



വാ��ക� വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം

1539. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�ണെമ�് സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപനം ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�് വിഭജി�ണെമെേ�ാ ��സി�ാലി�ിയായി ഉയ��ണെമേ�ാ സം�ാനെ�

ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനം ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വാ��ക�െട �ന�നി��യം

1540. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ��ക�െട അതി�ക�

�ന�നി��യി�ാ�� തീ�മാന�കാരം  2015-�  സം�ാന�് �തിയതായി �പീകരി�

�നിസി�ാലി�ികളി�ം േകാ��േറഷ�കളി��� വാ��ക�െട അതി�ക�  �ന�നി��യിേ��

സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) 2021-െല െസ�സസ് നടപടിക�െട ഭാഗമായി വീ�ം ��ത �ാപന��െട വാ��ക�

�ന:�മീകരിേ��ി വ����ലം ജന���് ഉ�ാ�� ��ി��ക�ം ഭരണപരമായ

�തിസ�ിക�ം പരിഗണി�് വാ�ഡ് വിഭജന നടപടിക�  ഒഴിവാ�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ�

1541. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഐ.െക.എം.-െന െസാൈസ�ീസ് രജിേ�ഷ�  ആ�് �കാരം സ�യംഭരണ

�ാപനമാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.െക.എം.  െസാൈസ�ി�െട ഭരണനി��ഹണ സംവിധാന��  എ�െനയാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ�െട അധികാരം എെ��ാം കാര��ളിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഐ.െക.എം.-െ� ൈബലാ �കാരം എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട ഘടനയി�  ജന�തിനിധിക�െട

േനാമിേനഷ�  �ത�മായി പാലി��േ�ാ;  േയാഗ��  എ�മാസ���ിടയി�  �ടിയിരി�ണം

എ�ാണ് നി��ഷി�ിരി��ത്;  കഴി� ��് വ�ഷ���ിടയി� േയാഗം �ടിയ തീയതിക�

അറിയി�ാേമാ;



(ഡി) ഐ.െക.എം.  െസാൈസ�ിയിെല െമ��മാ�  ആെര�ാമാണ്;  െമ��ഷി�് ഫീ ഇന�ി�

2013-14  �ത�  2019-20  വെര തേ�ശ�ാപന��  ഐ.െക.എം-ന് ന�േക� �ക

എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഐ.െക.എം. െമ��ഷി�് ഫീസ് സംബ�ി�് �റ�ിറ�ിയ സ��ാ� ഉ�ര�ക�െട പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ി�് ഉ�����് ബദൽ ഉ����

1542. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ി�് നിേരാധനം ക�ശനമായി നട�ിലാ�ിയ സാഹചര��ി�  �ാ�ി�്

ക�ാരി ബാ�ക� ഉ�െ�െട�� �ാ�ി�് ഉ����� പകരം ബദ� ഉ���� വിപണിയി�

ഇറ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി�ം �ചിത� മിഷ�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ സംവിധാനെ� വ�ാപകമായി �േയാജനെ���ി �ാേദശികമായി എ���ി�

ലഭ�മായി�� അസം�ത വ���  ഉപേയാഗെ���ി ബദൽ ഉ����െട നി��ാണ�ം

വിപണന�ം വ�ാപകമാ��തി�ം ജനകീയമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െതര െ���ിന് �േ�ാടിയാ�� നടപടിക�

1543. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-െല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� േവാ�� പ�ികയി� േപ� േച���തി��

മാനദ���, അേപ�ാ രീതി �ട�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ തേ�ശ �ാപന�ി�ം ഇതിന് േവ�ി �േത�കം �മതല ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

ആ�െ��ാം, അവ�െട �മതലക� എെ��ാം �ട�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േവാ��പ�ികയി� േപര് േച���തി�� അേപ� നിരസി�െ��ാ� അേപ� ന���തി��

അ�ീ� അേതാറി�ിക� ആെര�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2020-െല തേ�ശസ�യംഭരണ െതര െ���ി�� വാ�ഡ് വിഭജന നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) മല�റം ജി�യിെല മല�റം,  െകാേ�ാ�ി,  അരീേ�ാട് േ�ാ�് പ�ായ�കളി�ം അവ�െട

കീഴി�� �ാമപ�ായ�കളി�ം വ��ി�ാ�  സാധ�ത�� വാ��ക�െട എ�ം

അറിയി�ാേമാ?

പരസ�േബാ��ക� നീ�ം െച��തിന് നടപടി



1544. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിേയാര�ളിെല അനധി�ത േബാ��ക�ം �ള�ക�ം നീ�ം െച�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി

ഉ�രവായി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് നട�ിലാ��തിൽ അമാ�ം ഉ�ാ��തി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാരിെ� അെസ�ഡ്  2020െ� േപരി�  �ാപി� പരസ�േബാ��ക�  േപാ�ം നീ�ം

െച�ാ�തി� േകരള ൈഹേ�ാടതി അ��ി േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േറാ�ക�െട വശ�ളി�ം വള�കളി�ം ജം�ഷ�കളി�ം കാ� തട�െ����

പരസ�േബാ��ക�  വാഹനാപകടം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി�  അവ അടിയ�രമായി നീ�ം

െച��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

ജനന സ��ിഫി��ി� തി���ക� നട��തി�� നടപടി�മ��

1545. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജനന സ��ിഫി��ിെല േപര്, പിതാവിെ�/മാതാവിെ� േപര് എ�ിവ തി���തിന് കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഗസ�് േനാ�ിഫിേ�ഷ� �കാരം തി��ിയ പിതാവിെ� േപര് ജനന സ��ിഫി��ി� തി��ി

ന���തിന് വ�വ��േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജനന സ��ിഫി��ിെല തി���ക�  സംബ�ി�് നിലവി�� വ�വ�ക�  വിശദമാ��

ഉ�ര�ക�െട�ം സ��ല�ക�െട�ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ.-എസ്.ഡി.എഫ്., എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എസ്. ���ിക�

1546. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �േഖന തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിയ എം.എ�.എ.-എസ്.ഡി.എഫ്.,

എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എസ്. ���ിക�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ���ീകരി�വ,  ���ീകരി�ാ��വ എ�ി�െന േവർതിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ���ീകരി�ാ�� ���ിക�െട ���ീകരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ ക�ാരി ബാ�ക�



1547. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�  നിേരാധി� സാഹചര��ി�  ഇവ�് ബദലായി പ�ായ�ക�െട

േന�ത��ി� �ണിസ�ിക�ം മ�് ൈജവ സ�ിക�ം നി��ി�ാ� പ�തി ഉേ�ാ; ഉെ��ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�  ഉ�െ�െട�� വനിതകെള ഉ�െ���ി പ�ായ�് േതാ�ം

ഇ�ര�ി�� ൈജവ ക�ാരി ബാ�ക�  നി��ി�� �ണി�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െച�കിട സംരംഭ�� ആരംഭി�ാ� േവ� സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള �നഃനി��ാണ പ�തിയി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

1548. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള �നഃനി��ാണ(റീ ബി�ഡ് േകരള) പ�തിയി� ഉ�െ���ി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ാമപ�ായ�കളിെല േറാ�ക�  നവീകരി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വിശദമാ�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി

1549. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

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

(ബി) ��ത പ�തി�െട നിലവിലെ� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

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

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

സാധി�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട കീഴി�  വിവിധ ���ിക��ായി ക�സ���സി കരാ�  ന�കിയി��

�ാപന�� ഏെതാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

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

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

േന��ളാണ് പ�തി നട�ി�ി� െെകവരി�ാ� കഴി�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ?



ഫ�് െഡേ�ാസി�് െച� ന���തിെല കാലതാമസം

1550. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന നിധിയി�  ഭരണാ�മതി ന�കെ�� പ�തിക�െട �ക

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നി�ം പ�തി�െട നി��ഹണ �മതല�� െപാ�മരാമ�്

വ��ിേല�് െഡേ�ാസി�് െച�് ന���തിന് ദീ�ഘമായ കാലതാമസം ഉ�ാ��ത്

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ചീഫ് എ�ജിനീയ��്  18.01.2020-�

പ�നാ�രം എം.എ�.എ.  ന�കിയ ക�് സ��ാരിെ� ��യി�

െകാ�വ�ക��ായി�േ�ാ എ�ം ഇതിേ��  സ��ാ�  തല�ി�ം ചീഫ് എ�ജിനീയ�

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

(സി) എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എസ്.(MLA-ADS)  പ�തിക�  നി�ിത കാലാവധി��ി�  ���ി

ആരംഭി�് ���ീകരിേ��താണ് എ�് ഭരണാ�മതിയി��െ� വ��മായി

നി��ഷി�ിരിെ�,  ഫ�് െഡേ�ാസി�് െച� ന�കാ�  മാസ�േളാളം

കാലതാമസ��ാ��തിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമ പ�ായ�ക��് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം

1551. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18, 2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� തി�വന��രം ജി�യിെല വിവിധ

�ാമ പ�ായ�ക��് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം,  െമയി�ന�സ് �ാ�് എ�ിവ എ�

വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അതി� ഓേരാ �ാമപ�ായ�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

1552. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം തേ�ശ വികസന പ�തിക�  ആകമാനം

�ംഭനാവ�യിലായിരി�� �ിതിവിേശഷം നിലവി�െ��ി� ആയത് പരിഹരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 883 േകാടി �പ�െട ബി�ക� �ഷറി ക�വി� ആയതിനാ� കരാ�കാ� വ��ക� ഏെ���്



നട�ാ�  ത�ാറാകാ��ം നിലവി�� വ��ക�  നി��ിവേ��ി വ�ിരി���മായ

��തരമായ �ിതിവിേശഷ�ിന് പരിഹാരമായി സ��ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഗണ�മായ �റവ് വ��

സാഹചര�െ��റി�് പരിേശാധി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷറി നിയ�ണം�ലം ബി�ക� മാറി ന���ി�ാെയ� പരാതി

1553. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതലപ�ായ�ക�െട�ം നഗരസഭക�െട�ം പ�തി�വ��നം ���ിയാ�ി സമ��ി�

ബി�ക�േപാ�ം �ഷറി നിയ�ണം�ലം മാറി ന���ി�ാെയ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2020 െഫ�വരി ഒ�വെര ഇ�കാരം എ�േകാടി�പ�െട ബി�ക� മാറി ന�കാ� ഉെ��്

അറിയി�േമാ;

(സി) 2019  മാ��്  31-ന് നഗരസഭക�െട എ�േകാടി �പ�െട ബി�ക�  ആണ് ക�വി�

നി��ിയെത�ം ഇതി� എ� േകാടി �പ�െട ബി�ക� മാറി ന�കിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2020 െഫ�വരി ഒ�് വെര �ാമ-േ�ാ�്-ജി�ാ പ�ായ�ക�, നഗരസഭക� എ�ിവ�െട

പ�തി െചലവിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െടപ�തി വിഹിത�ിൽ ഭി�േശഷി�ാ��ായി നീ�ിവ�ി�� �ക െചലവഴി�ൽ

1554. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന���ായി അ�വദി�� ബജ�് വിഹിത�ി�  ഭി�േശഷി�ാ��ായി

വകയി��ിയി�� �ക�െട െചലവഴി�� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2019-20  സാ��ികവ�ഷ�ി�  പ�തി �ക�െട എ�ശതമാനമാണ് ��ത

വിഭാഗ�ിനായി നീ�ി വ�ി��ത്;  അതി� എ� ഭാഗം െചലവഴി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

അതത് തേ�ശ �ാപന�� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ക�ശന നി�േദശം ന�കിയി�ം ഭി�േശഷി�ാ��ായി നീ�ിവ�ി�� �ക

െചലവഴി�ാ� തേ�ശ �ാപന��െട അ�� വ�ഷെ� മ�് പ�തിക��� വിഹിത�ം

െവ�ി���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ഏകീ�ത നിര�ി�  ഭി�േശഷി�ാ��ായി �ക അ�വദി��തിന് പകരം അതത്

തേ�ശ �ാപന��െട പരിധിയി� ജീവി�� ഭി�േശഷി�ാ�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി

പ�തി വിഹിതം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ല�ിടി െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസിന് പ�ായ�് ഫ�ി� നി�് വാടക



1555. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ല�ിടി �ാമപ�ായ�ി�  �തിയതായി ആരംഭി��

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട ല�ിടി െസ��  ഓഫീസി�േവ�ി വാടക�് എ��� െക�ിട�ിന്

പ�ായ�് ഫ�ി�  നി�് വാടക ന���തിനായി അ�വാദം ആവശ�െ��് ��ത �ാമ

പ�ായ�് ഭരണസമിതി സമ��ി� �േ�ാസ� സ��ാരി� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �േ�ാസലി�േമ� നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

��ബൻ മിഷ� പ�തി�െട �േരാഗതി

1556. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം സം�ാന�് ��ബൻ മിഷ� പ�തി �കാരം

ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ���ക� അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആരംഭി� ��ബൻ മിഷ�  പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട നി��ാണ �േരാഗതി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ബൻ മിഷ� പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ���ീകരി�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി�� ���ക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം

1557. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18,  2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  വ��ല നിേയാജക

മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ�വദി� പ�തി വിഹിതം, െമയി�ന�സ്

�ാ�് എ�ിവ എ�വീതെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി�  നി�ം ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ം െചലവഴി� �ക എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന���് ലഭ�മാ�� േക� / സം�ാന ഫ�ക�

1558. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ായി ഓേരാവ�ഷ�ം എ�

േക�സഹായം ആവശ�െ��; എ� �ക ലഭ�മായി; ലഭ�മായ �കയി� തേ�ശഭരണ �ാപന��



(വിഭാഗം തിരി�്) എ� �ക െചലവാ�ി; എ� �ക ലാ�് ആയി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� തേ�ശഭരണ �ാപന���്  (വിഭാഗംതിരി�്) വികസന�വ��ന��

ഉ�െ�െട�� �വ��ന���ായി അ�വദി� �ക എ�; അതി� എ� െചലവാ�ി; എ�

ലാ�് ആയി; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ജീവന�ാ�  സം�ാന തേ�ശഭരണ �ാപന���് ലഭ�മാ�� േക�  /സം�ാന

ഫ�ക�  യഥാസമയം വിനിേയാഗി�ാ�തായി കെ��ി;  എ� ജീവന�ാ�െട േപരി�

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക��് ലഭ�മാ�� ഫ�ക�  ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി�ാ�ം അവ�െട അഭി�ായ�െള തിര�രി�� ഉേദ�ാഗ�െര ശി�ി�ാ�ം േവ�ി

എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് പ��ല�് െെവദ�ത �ശാനം

1559. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� പ�ാ�ല�് ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െെവദ�ത �ശാനം നി��ി���മായി

ബ�െ��് തേ�ശസ�യംഭരണവ��് ഡി.ബി3/249/18 ന�� ഫയലി�േമ� അ�ിമ ഉ�രവ്

ലഭ�മാ��തിന് കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഫയലി�  മതിയായ റിേ�ാ��ക�  ഉ�ായി�ം ഒ�രവ�ഷമായി അ�ിമ ഉ�രവ്

ലഭ�മാ�ാ�തി� ഉേദ�ാഗ�തല�ി� വീ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ വിഷയ�ി� അ�ിമ ഉ�രവ് എ�േ��് ന��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മേ�െത�ി�ം മ�ല�ിേല�് സമാനവിഷയ�ി�  ഇതി���പ് സ��ാ�  ഉ�രവ്

ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി

1560. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ� �രിതാശ�ാസ �വ��ന��െട ഭാഗമായി ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�

തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �ഖാ�രം നട�ിലാ�� ���ിക�െട നിലവിെല

�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മായവ�െട െട��  നടപടിക�  ���ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ�



1561. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ�  േകരള മിഷ�  എ�ാണ് �പീകരി�ത്;  ഇതിെ� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇ��കാരം സം�ാന ആ��ണ േബാ��മായി ഏ�െ�� ധാരണാപ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഫ�േമഷ�  േകരള മിഷെ� ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാണ്;  ഇവയി�  എെ��ാം

മാ��ളാണ് പി�ീട് വ��ിയത്; ഇവ�െട വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) 1999 �ത� 2007 വെര എ� സ��ാ� അംഗീ�ത ത�ികക� ഐ.െക.എ�ി� ഉ�്; ��ത

ത�ികക� ��ി�തിെ� സ��ാ� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 1999 �ത� 2007 വെര�� കാലയളവി� എ� ജീവന�ാ� ഐ.െക.എ�ി� ഉ�ായി��;

��ത നിയമന���് ഐ.െക.എം.  ഇം�ിെമേ�ഷ�  ക�ി�ി�െട അംഗീകാരം

ഉ�ായി��േവാ; ഉെ��ി� ക�ി�ി തീ�മാന�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ.ഉ(ആ�.�ി)  നം.  3865/2008/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  തീയതി.03.11.2008  �കാരം

ഐ.െക.എ�ി�  എ� സ��ാ�  അംഗീ�ത ത�ികക�  ഉ�്;  ഈ ത�ികകളിേല�്

ഐ.െക.എം എ�ിക��ീവ് െചയ�മാ�  &ഡയറ��  നിേയാഗി� ജീവന�ാ�െട വിവര��

ന�കാേമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� െസാൈസ�ി�െട �വ��ന��

1562. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� െസാൈസ�ിെയ തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� െമാ�ം േസവന

ദാദാവ് (�ി.എസ്.പി.) ആ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2016 ആഗ�് �ത� 2020 ജ�വരി 31 വെര തേ�ശ �ാപന�ളി� ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള

മിഷ� വികസി�ി�് വിന�സി� േസാ�്െവയ�കളിേ�� എ� പരാതിക� രജി�� െച�; എ�

പരാതിക�  പരിഹരി�ാ��്;  വിശദമാ�േമാ;  ഓേരാ േസാ�്െവയ�കളിേ��ം ലഭി�

പരാതിക�െട മാസ�ം വ�ഷ�ം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഐ.െക.എം. വികസി�ി� േസാ�്െവയ�ക� ഏെത�ാം; വിശദമാ�േമാ; ഇതി� എ�ാ തേ�ശ

�ാപന�ളി�ം ഉപേയാഗി�ാ�� എ� േസാ�്െവയ�  ഉ�്;  ഇതി�  ഓ�ൈല�

േസവന�� ന��� േസാ�്െവയ�ക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �റ�് ഇറ�ിയ സം�ാന സ��ാറിെ�

വികസന റിേ�ാ��ി�  ഐ.െക.എം-െ� േന���  �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ഐ.െക.എം.  തേ�ശ�ാപന���് േവ�ി വികസി�ി� എ�ാ േസാ�്െവയ�ക�െട�ം

നിലവിെല ഇം�ിെമേ�ഷ� �ാ�സ് തേ�ശ�ാപനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?



തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ബി.ഒ.ടി വ�വ�യി� പ�തിക�

1563. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട ബി.ഒ.ടി.

വ�വ�യി� പ�തിക� ആരംഭി�ാ� നിലവി� വ�വ��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���ം സാ��ിക പരിമിതി കാരണം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്,

ഫിഷ് മാ���് �ട�ിയ പ�തിക�  ഏെ���ാ�  സാധി�ാ� സാഹചര��ി�  സ�കാര�

പ�ാളി�േ�ാെട ഇ�രം പ�തിക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശ��

സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭ��  ആരംഭി��തിന് ബി.ഒ.ടി.  സംവിധാനെ��റി�് സ��ാ�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

തേ�ശ�ാപന�� വഴി നട�ിലാ�� പ�തിക�

1564. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ിയാ�വാ�  ഒ� വ�ഷ�ി�  ��ത�  സമയം േവ�ിവ�� പ�തിക�  അ��

സാ��ിക വ�ഷം �ത�  തേ�ശ�ാപന��െട പ�തിയി�  ഉ�െ�ാളളിേ�� എ�്

നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�ളള �േത�ക സാഹചര�ം എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ�� വ�ഷെ� വികസന പ�തിക�െ�ാ�ം പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി,  േകാ��േറഷ�

തല�ി�  �ര�മാേന�െമ�് �ാ�ക�  ത�ാറാ�വാ�  നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ടയി� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക�

1565. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി�  എം.എ�.എ ആ�ി വികസനഫ�്,  �ാേദശിക വികസനഫ�്

എ�ിവ ഉപേയാഗി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാെമ�്

പറയാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ�ാപന�െള �ാേദശിക സ��ാ�കളാ�ി മാ�വാ� നടപടി



1566. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നവ നി��ാണ ��ിയയി�െട തേ�ശഭരണ�ാപന�െള �ാേദശിക സ��ാ�കളാ�ി

മാ�വാ�ം ആയത് വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ േമഖലക�െട വികസന�ം പരി�ിതി സംര�ണ�ം

�ചിത�ം ഉറ�ാ�ാ�ം ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� �വ��ന��െട സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േക�/സം�ാന സ��ാ� പ�തിക� ഏേകാപി�ി�് ഫ�ക� ലാ�് ആ�ാെത ഫലവ�ായി

ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ� േവ�ി സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാം; അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം തേ�ശഭരണ�ാപന���്

(േകാ��േറഷ�/�നിസി�ാലി�ി/പ�ായ�്)  സ��ാ�  അ�വദി� �ക  (േക�/സം�ാന

ഫ�ക�)എ� എ�ം എ� െചലവാ�ി എ�ം േമഖല തിരി� വ��മാ�േമാ?

ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗം

T 1567.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നിർ�ാണം നട�വ�� �ള�കാട് േറാഡിെ� നിലവിെല �േരാഗതി

വ��മാ�ാേമാ; ��ത ���ി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി നട�ിലാ��തി� എെ��ി�ം തട���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിക�

1568. �ീ.സജി െചറിയാ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െക. ആ�സല�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട 2019-20 സാ��ിക വ�ഷെ� വാ�ഷിക

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

(ബി) പ�തി നി��ഹണം ��ത�  കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം മാ��നി�േ�ശ�ളാണ്

�റെ��വി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി

���ിയാ��തിന് എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് സ��ാ�  നട�ിവ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക� നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ



1569. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട�വ�ഷം �ാമപ�ായ�ക�  നട�ിലാ�ിയ പ�തികളി�െട എ� �കയാണ്

െചലവഴി�െത�് ജി� തിരി�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി പ�തിക�  ���ീകരി��തിന് സ��ാ�  ന�കിയി�� നി�േ�ശ��

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

T 1570.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല നാല് �ാമപ�ായ�കളി�ം ര�് നഗരസഭകളി�മായി

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയി�െട എ� ��ംബ���ാണ് വീട് നി��ി� ന�കാ�

തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൻകീഴിൽ എ� വീ�ക�െട നി��ാണമാണ് �േരാഗമി� െകാ�ിരി��െത�ം

എ� വീ�ക�െട നി��ാണമാണ് ഇതിേനാടകം ���ീകരി�െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

1571. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം ഓ�ിറ േ�ാ�് പ �ായ�ി�ം ക�നാഗ��ി നഗരസഭയി�ം

എ� ഭവന�� ���ീകരി� ൈകമാ�ം നട�ിെയ�ം എ� ഭവന�� ഇനി�ം ഈ പ�തി

�കാരം ���ീകരിേ���െ��ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ആ��ല�ം ലഭി��തിന് അ�ഹരായവ�െട പ�ികയി�  ഉ�െ��

എ�ാവ��ം പ�തി നട�ിലാ�� കാലഘ��ി� തെ� വീട് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ� ലി�് വി�ലെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

1572. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ി� സം�ാന�് എ� വീ�ക� ���ിയായി��്;

ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക �ാേദശിക ഭരണ�ട��  െചലവഴി�ി��്;  എ� �ക സ��ാ�

െചലവഴി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;



(സി) പ�തി�ായി സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� വാ� ബാ�കളി�  നി�് ലഭ�മാ�ി

ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വാ�ാ തിരി�ടവ് ���മാ�ം സ��ാ�  തെ� വഹി��തിന്

ഉേ�ശി�ി�േ�ാ;  എ� �കയാണ് ഇ�ര�ി�  തിരി�ടവിനായി േവ�ി വ��ത്;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട ലി�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�ി

പ�പാതപരമായി�ാണ് പ�ിക ത�ാറാ�ിയി��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷൻ സ�ർ� പാർ�ിട �ര�ാ പ�തി

T 1573.�ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷൻ സ�ർ� പാർ�ിട �ര�ാ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം അ�വദി�

വീ�ക� എ�െയ�ം അവയി� �ർ�ീകരി�വ എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  കായം�ളം മ�ല�ി�  മാ�ം അ�വദി� വീ�ക�  എ�െയ�ം �ർ�ീകരി�വ

എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

T 1574.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �കാരം സം�ാന�് എ� േപ��് �മിവാ��തി�ം വീ�വ��തി�ം

ധനസഹായം അ�വദി�െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� ഒ�ിേലെറ �ാവശ�ം �മി വാ��തി�ം വീട് വ��തി�ം ധനസഹായം അ�വദി��മായി

ബ�െ�� �മേ�ട് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1575. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �േഖന നാളി�വെരയായി എ� ഭവന��/ഭവന സ��യ�� ���ിയായി��്;

ജി� തിരി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� �മിയി�ാ� എ� ആ�ക��് �മി വാ�ി വീട് നി��ി�് ന�കിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക നാളി�വെരയായി െചലവഴി�ി��്; േക� സം�ാന വിഹിത�� എ�

വീതമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;



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

പ�തിയി� ഉ�െ��ി�ം വീട് ലഭി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം ഇളവ് അ�വദി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട കീഴി�  ഭവന സ��യ��  നി��ി��തി�� േ�ാജ�്

ക�സ���സികെള െതരെ���ി�േ�ാ എ�ം െട�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�ം

അറിയി�േമാ;

(എഫ്) േക� സ��ാരി�  നി�ം ൈലഫ് പ�തി �േഖന�ളള ഭവന പ�തിക��ായി എ� �ക

ഇ�ാലയളവി� ലഭി�ി��്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ജി) ഏറനാട് മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�കളി� എ� ആ�ക��് ��ത പ�തിയി� വീട്

അ�വദി� ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

1576. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ��ായി�� �രഹിത ഭവനരഹിത�/�മി�ളള

ഭവനരഹിത�/അന�സം�ാന� നി�ം വ�ഷ�ളായി സം�ാന�ളള ഭവനരഹിത

��ംബ��  എ�ിവ എ� എ�ം അവരി�  എ� േപ��് ഈ സ��ാ�  നാളി�വെര വീ�

ന�കേയാ/വീ�വ�വാ�ളള സഹായം ന�കേയാ െച� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ത �വ��ന��  നട�� ൈലഫ് മിഷ�  വഴി ഈ സ��ാ�

കാലയളവി�  നട�ിയ �ധാന �വ��ന��  എെ��ാെമ�ം എ� േപ��് ഇ�വഴി

വാസേയാഗ�മായ വീ�ക� ലഭ�മായി എ��ളള വിശദാംശം വ�ഷം,ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇനി�ം സ��മായി വീടി�ാ�വ�  എ�െയ�ം അവ��് വീട് ന�വാനായി

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ�ാെ�യ ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �വ��ന���ായി സ��ാ� ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�െയ�ം

എ� േക�സഹായം അഭ���ി�െവ�ം എ� ലഭ�മായി എ��� വിവര�� വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1577. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി (പി.എം.എ.ൈവ. -അ�ബ�, പി.എം.എ.ൈവ.-�ാമീ�)

വട�േകാട്-����രിശ് �ാമപ�ായ�ി� ഉ�െ�� അ�ല�ക� അ�ത�ടീരം േകാളനിയിെല

124 ��ംബ���് വീ�ക� നി��ി��തി�ളള ഫ�് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) വീ�ക�  നി��ി��തി�ളള െട��  നടപടിക�  ���ികരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ിൽ



കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1578. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� അ�് െസ�ി�  താെഴ �മി�� നി��ന വിഭാഗ�ി�� ആ�ക�െട

�ല�ിന് െക.എ�.�. ഇ�ാ�തിനാ� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി� ഉ�െ���ാ� കഴിയാ�

�ിതി�െ�� വിഷയം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ി��വെര ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  സ��ാ�  അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി �കാരം നി��ി�� ഭവന��

1579. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി സം�ാന�് എ� വീ�ക�  നി��ി�ാനാണ്

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

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

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

(സി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�ാനാണ്

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

(ഡി) ക�� ജി�യിെല പ�വം �ാമപ�ായ�ിെന ൈലഫ് മിഷ� ഭവന സ��യം നി��ി�� ലി�ി�

ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്  26/10/2019-െല

എ�.എസ്.ജി.ഡി.-DB1/101/2019-എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ന��  ക�ിന് ൈലഫ് മിഷ�

ഒാഫീസി� നി�ം മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� �ാ�ക�

1580. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  നി��ി�ാ�  തീ�മാനി� �ാ�കളി�  എ�െയ�ം പണി ���ിയായി എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� �ണേഭാ�ാ���് അദാല�്



1581. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� ഭവന നി��ാണ പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ��െട ��ംബ സംഗമം/ അദാല�്

സംഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അദാല�ി�െട എെ�ാെ� വിഷയ�ളാണ് പരിഹരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അദാല�ക��ായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��െത�ം ഏത് ഫ�ി�

നി�മാണ് ഇത് െചലവഴി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�െ��വ�

1582. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറഷ�  കാ�ഡ് ലഭി�ാ�തിനാ�  പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തിയി�  നി�ം

ഒഴിവാ�െ��വ�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�തിനാ� ഒഴിവാ�െ��വെര ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ����തി��

നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ി�� വീ�ക�

1583. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� വീ�കളാണ് നി��ി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2020 ജ�വരി മാസം വെര എ� വീ�ക� ���ിയാെയ�ം, ഇേ�ാ� നി��ാണ�ിലിരി��

വീ�ക� എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ി�� വീ�ക�െട ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാണ്

സ��ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) സം�ാനെ� വീടി�ാ�വ��ായി എ� �ാ�് സ��യ�ളാണ് സ��ാ�

നി��ി�ാ�േ�ശി��ത്; ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവനനി��ാണ പ�തി

1584. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



ൈലഫ് ഭവനനി��ാണ പ�തി�കാരം ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ

പ�ായ�ി�ം എ� േപ��് വീ�ം �ല�ം ന�കി എ�് െവളിെ���േമാ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തി

1585. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�െട എ� വീ�കളാണ് ���ീകരി�ി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ� വീ�കളാണ് സ��ാ�  അ�വദി�ി�ളളത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ�ം

1586. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി� ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയ കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഭവനസ��യ നി��ിതി�ായി എ� ഏ�� �ലമാണ് കെ��ിയി�ളളെത�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ��ാം ഘ��ി�  വീടിന് അ�ഹതെ�� എ�േപ�െ��ാണ് സ�േ�യി�

കെ��ിയെത�ം അതി�  എ�േപെരയാണ് �ണേഭാ� ലി�ി�  ഉ�െ���ിയെത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ീഫാബ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�ാേണാ �ാ�ക�  നി��ി��ത്;  എ�ി�  അതിെ�

�േത�കത എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ക�സ���ിെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ആെരയാെണ�ം അവ��് ക�സ���സി ഫീസ് ഇന�ി�  എ�് �കയാണ്

ന�കിയെത�ം െവളിെ���ാേമാ?

��� ജി�യിെല ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

T 1587.�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട ഭാഗമായി ���  ജി�യി�  എ� വീ�ക�െട നി��ാണം

���ിയായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി�  ഈ പ�തി�െട ��ാം ഘ�ം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?



വികലാംഗരായ േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

1588. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വികലാംഗരായ

�രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ േകാളനി നിവാസികെള �നരധിവസി�ി��തിനായി ���റയി�

രേ���  �ലം നഗരകാര�വ��ിന് െെകമാറിയി��േവാ;  എ�ി�  വീ�ക�  നി��ി�ന�കി

ഇവെര �നരധിവസി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 'െെലഫ് മിഷ�' പ�തിയി��െ���ി വികലാംഗരായ ഭവനരഹിത േകാളനി നിവാസിക��്

വീ�ക� നി��ി� ന�കണെമ�ാവശ�െ��് സ��ാരിന് സമ��ി� നിേവദന�ി� എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിേവദനം ന�കി ��് വ�ഷ��  പി�ി� സാഹചര��ി�  പ�തി ���ീകരി�വാ��

നടപടിക� സ�ീകരി�വാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ച�നാേ�രിയി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1589. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി �നിസി�ാലി�ിയി�ം പായി�ാട് പ�ായ�ി�ം,വീ�ം �ല�ം ഇ�ാ�വ��്

ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീട് ന��വാ�� നടപടിക�  ഏ�ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�സംബ�ി�് ച�നാേ�രി �നിസി��  ടൗണി�  േപാേ�ാട് ഭാഗ�് ഭവന നി��ാണ

പ�തി�േവ�ി �േയാജനെ���ാ�� �ലം ലഭ�മാ��തിന് �നിസി�ാലി�ിയി�  നി�ം

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

(സി) ച�നാേ�രിയി�  ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി തീ��വാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� വഴി വീട് നി��ി��തി�� മാനദമ���

1590. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

�പ�് വീട് നി��ി�് ന�കിെയ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തി �കാരമാണ് ഇ�ര�ി� വീട് ന�കിയെത�ം ഇതിനാവശ�മായ ഫ�ിെ�

േ�ാത�് ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വീ�ക� നി��ി�് ന�കാ� സ�ീകരി� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) ഓേരാ പ�ായ�ി��� ഭവനരഹിതരായ ആ�ക�െട കണ�് സ��ാരിെ� പ��േ�ാ;

എ�ി�  എ� േപ�  ഇനി�ം സ��മായി വീ�ക��േവ�ി കാ�ിരി��െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴ നഗരസഭയിെല അ�യേക���

1591. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ നഗരസഭയി� നിലവി� എ� അ�യേക��� �വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ;

�തിയ േക��� �ട��തിെ� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി അ�യേക���  ആരംഭി��തിന് വി�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വി�ാപന�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആല�ഴ നഗരസഭയി�  ��തായി അ�യേക���  ആരംഭി��തിനായി ആെര�ാം

അ�യേക�ം ജി�ാ ഓഫീസി�  അേപ�ക�  ന�കിയി��ായി��െവ�ം അതി�

ആ�െടെയ�ാം അേപ� നഗരസഭ കൗ�സിലിെ� അ�മതി�ായി സമ��ി�ി���ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�യേക�ം ആരംഭി��തിനായി ആല�ഴ നഗരസഭ�് എ� അേപ�ക�

ലഭി�ി��ായി��; ആെര�ാമാണ് അേപ�ക� സമ��ി�ത്; അ�യേക��ി� നി�ം ലഭി�

അേപ�ക��ാേണാ നഗരസഭാ കൗ�സി� അ�മതി ന�കിയെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) േകരള സ��ാ�  വിവരസാേ�തികവിദ�  (സി)  വ��ിെ�  30/10/2019-െല സ.ഉ.(ൈക)നം.

24/2019  �കാരം �തിയ േക���  ആരംഭി��തിന് തേ�ശ �ാപന��െട അ�മതി

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഉ�രവിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) ആല�ഴ നഗരസഭ ��തായി അ�യേക��� ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�നിസി�� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�ം ആ��ല���ം

1592. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിരമി�� േവളയി� �നിസി�� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�ം മ�ാ��ല���ം ന���തിനായി

ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം െപ�ഷ� വിഹിതം ഈടാ�ി വ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് ഏത് അ�ൗ�ിേല�ാണ് വരവ് വ��െത�ം വിരമി�േ�ാ�  ഈ അ�ൗ�ി�

നി�മാേണാ നിലവിൽ ആ��ല��� ന���െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ െചലവിന�ി�� �ക ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തന� ഫ�ി�

നി�ം െചലവാ�ണെമ�് സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ക സ��ാ�  എ�േ��ാണ് തിരി�് തേ�ശ�ാപന���് നൽ��െത�ം



ഈയിന�ി� നിലവി� സർ�ാരിന് എ� �ടി�ിക��് എ�ം വിശദമാ�േമാ?

�തിയ പ�ായ�ക�െട �പീകരണം

1593. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി പ�ായ�ക�  �പീകരി��തിേനാ നിലവിെല പ�ായ�ക�

വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�ക�  �പീകരി��തിേനാ സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  ഏെതാെ� പ�ായ�ക�  �പീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��തവിഷയം സംബ�ി� ഫയ�  നടപടിക�െട ഇേ�ാഴെ� ഘ�ം എ�ാെണ�്

അറിയി�േമാ?

�ാമപ�ായ�് �ടിെവളള വിതരണം

1594. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20 വ�ഷ�ി� വര��ാ കാല�് ഒ� �ാമപ�ായ�ിന് �ടിെവളള വിതരണ�ിന്

െചലവഴി�ാ�� പരമാവധി �ക  11  ല�മാ�ി സ��ാ�  നി�യി�ി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പതിനായിര�ി� താെഴ ജനസംഖ��� �ാപന���ം  60000� ��ത� ജനസംഖ��ളള

�ാപന���ം ഒേര നിര�ാേണാ നി�യി�ത്;

(സി) വര�� ��മായതിനാ� വലിയ പ�ായ�കളി� അധിക �ക െചലവഴിേ��ി വ�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� അധിക�ക െചലവഴി� എ� �ാമപ�ായ�ക� േമ��ക െചലവഴി��തി�ളള

സ��ാരിെ� ഭരണാ�മതി�ായി സമ��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) എ� �ാമപ�ായ�ക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�് ഉേദ�ാഗ���് ഏകീ�ത െഎ.ഡി. കാ�ഡ്

1595. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് ഉേദ�ാഗ���് വ��ിെല ജി�/സം�ാന ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാർ��ത്

േപാെല ഏകീ�ത െഎ.ഡി. കാ�ഡ് വിതരണം െച�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) മ�് വ��കെള േപാെല എ�ാ ജീവന�ാ��ം ഏകീ�ത െഎ.ഡി.  കാ�ഡ് വിതരണം െച��



കാര�ം പരിഗണി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജനസംഖ�ാടി�ാന�ി� വാ�ഡ് വിഭജനം

1596. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ�  78  �ാമപ�ായ�കളി�  15000-�  താെഴ ജനസംഖ� മാ��ളള െചറിയ

�ാമപ�ായ�കളിെല നിലവി�ളള 13 വാ��ക� നിലനി���തിന് പകരം ഒ� വാ�ഡ് �ടി

വ��ി�ിേ���േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വാ�ഡിെല പരമാവധി ജനസംഖ�  2500  ആയതിനാ�  35  വാ��കളായി

�നഃ�മീകരി�െ�േട� സം�ാനെ� ഏ��ം ��ത�  ജനസംഖ��ളള �ാമപ�ായ�ായ

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഒളവ�യി�  നിലവിൽ  24  വാ��ക�  മാ�മാണ്

�പീകരി�െ��ി��െത� വിഷയം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  24-�  അധികം

വാ��ക�  �പീകരിേ��  56  �ാമപ�ായ�ക�  സം�ാന��ായിരിെ� വലിയ

�ാമപ�ായ�ക� വിഭജി�െ�ടാ�തിെല അശാ�ീയത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) 2011-െല െസ�സസ് �കാരം  2015-�  �നഃ�മീകരി� സം�ാനെ�  24

�നിസി�ാലി�ികളിെല�ം ക��  േകാ��േറഷനിെല�ം ബ�െ�� േ�ാ�്,  ജി�ാ

പ�ായ�കളിെല�ം വാ��ക�  അേത ജനസംഖ�ാ കണ�് �കാരം വീ�ം

�നഃ�മീകരിേ���േ�ാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���ി�� േവാ�� പ�ിക

T 1597.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.പി.സജീ��

,, അ�വ� സാദ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015  -െല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െതരെ���ി�  2014  -െല േലാകസഭ

െതരെ���ിെല േവാ�� പ�ികയാേണാ സം�ാന െതരെ���് ക�ീഷ� ഉപേയാഗി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത േവാ��  പ�ിക വാ�ഡ് തിരി�് ത�ാറാ�ിയാേണാ സം�ാന െതരെ���്

ക�ീഷ� അ�് ഉപേയാഗി�ത്;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�് 2020-� നട�� െതരെ���ി� 2019-� നട�

േലാകസഭ െതരെ���ിെല േവാ�� പ�ിക ഉപേയാഗി��തിന് പകരം 2015-െല േവാ��പ�ിക

ഉപേയാഗി�വാ� തീ�മാനി�ത് ഏ�സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�് വ�ഷം ��ളള േവാ��പ�ിക ഉപേയാഗി��തി�െട അ�ഹരായ േവാ��മാ��് അവ�െട

േവാ�വകാശം വിനിേയാഗി�വാ�  അവസരം ഇ�ാതാ�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�



�ന:പരിേശാധന നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വികലാംഗ െപൻഷൻ

1598. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികലാംഗരായ  60  വയസ് കഴി�വ��് വാ��ക� െപൻഷ�ം വികലാംഗ െപൻഷ�ം

നൽ��തിന് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് �കാരം ര�് െപൻഷ�ം അേപ� നൽകിയി�് ആ�െ��ി�ം ഇ�ര�ിൽ

ര�് െപൻഷൻ നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ിൽ അ�രം ആ�ക�െട തി�വന��രം ജി�യിെല പ�ായ�് തിരി�� ലി�്

നൽകാേമാ?

െത��നായ ശല�ം

1599. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നായ ശല�ം വ��ി�വ�� എ� പരാതി സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�  ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അപകടകാരികളായ െത��നാ�െള െകാ��തിന് സം�ാന�് എെ��ി�ം വിധ�ി��

നിേരാധനം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  അപകടകാരികളായ െത��നാ�െള ഇ�ാ� െച��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന���് ന�കിയി�� അധികാര��  /�മതലക�  സംബ�ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഖര മാലിന�സം�രണ�ിന് നടപടി

1600. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഖര മാലിന�സം�രണ�ിനായി ��തായി

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േമ�േനാ��ി� മാലിന�സം�രണ പ�തിക��് പരമാവധി

െപാ�ജന പ�ാളി�ം ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) െെജവ-അെെജവ മാലിന���  വീ�കളി�  നി�ം �സ�ഫീ�െട അടി�ാന�ി�  ��ംബ�ീ

�േഖനേയാ അെ��ി�  ഹരിത ക�മേസന �േഖനേയാ േശഖരി�് സംഭരി��തി�ം

സം�രി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ഡി) വ�േതാതി� മാലിന��� ഉ�ാ�� ച�ക�, അറ�ശാലക�, കല�ാണമ�പ��, വ�കിട

േഹാ��ക�  എ�ിവിട�ളി�  മാലിന� സം�രണ�ിന് എെ��ാം �മീകരണ��

ഏ�െ���ാനാണ് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ��ല�ളി�  മാലിന�ം നിേ�പി��വ��ളള പിഴ�ം ശി��ം വ��ി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) േകരള�ി� എവിെട�ാമാണ് ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�യി� �വ��ി�� െെജവ-അെെജവ

മാലിന�സം�രണ �ാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�ളളത്; െവളിെ���ാേമാ?

�ചിത� മിഷ� മാലിന� സം�രണ േ�ാജ�ക�

1601. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-2020 സാ��ിക വ�ഷം �ചിത� മിഷ� മല�റം ജി�യി� എ� മാലിന� സം�രണ

േ�ാജ�ക� ���ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബേയാഗ�ാസ് �ണി�ക�, ബേയാബി�, മ�ിര കേ�ാ�്,  റിങ് കേ�ാ�് എ�ി�െന

വിവിധയിന�ി�� േ�ാജ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

നഗര�ളിെല മാലിന� ����

1602. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, പാറ�� അ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര�ളിെല മാലിന� ����െട പരിഹാര�ിനായി എെ��ി�ം ആ�നിക

സംവിധാനം ഒ��വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഹരിത േകരള മിഷ� പ�തിക�

1603. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷെ� ഭാഗമായി മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് വകയി��ിയ �ക എ�െയ�് വിവരി�ാേമാ;



(സി) ��ത ���ിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തികളി�  മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ജലേ�ാത�ക�

ഉ�െ���ിയി�െ��് െവളിെ���ാേമാ?

മാലിന�സം�രണ േമഖലയി� നഗരസഭക��് ആ�നിക സംവിധാനം

1604. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭക��് മാലിന�സം�രണ േമഖലയി�  ആ�നിക

സംവിധാനെമാ���തിനായി േലാകബാ�ി� നി�് 1950 േകാടി �പ കടമായി എ���േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക�െട �െട സം�ാന വിഹിത�ം �ടി േച��് പ�തി�െട എ�ിേമ�്

�കെയ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗര�� േനരി�� മാലിന� സം�രണ ��ം പരിഹരി�ക എ�താേണാ പ�തി�െട ല��ം;

എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�  നഗരസ�ഭാവ�� പ�ായ�കെള �ടി ഉ�െ����തിന്

ആവശ�െ��ക��ാേയാ ; േലാകബാ�് ��ത നി�േ�ശം നിരസി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

T 1605.�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�ാ�ിക് നിേരാധനം ഏെത�ാം തര�ി��വ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് റീൈസ�ി� �ണി�ക�

1606. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് റീൈസ�ി�  െച�� എ� �ണി�ക�  സം�ാന�് നിലവി��് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� ��ൈകെ���് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട അ�രം

�ാ�ിക് റീൈസ�ി� �ണി�ക� �ട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ാ�ി�് നിേരാധനം

1607. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �ാ�ി�ിെ� അമിത ഉപേയാഗം �ലം ഉളവായി�� �����് പരിഹാരം

കാ��തിനായി ഒ�തവണ ഉപേയാഗ�ി�� �ാ�ി�് നിേരാധി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേരാധനം ഫല�ദമായി നട�ിലാ��െവ�് ഉറ�വ���തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) നിേരാധന�ി� നി�ം ഏെത�ി�ം വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി� കാരണെമെ��്

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, േകര െഫഡ്,  മി�മ,  ജല അേതാറി�ി എ�ിവ ഉൽ�ാദി�ി�

വിപണനം നട��തായ ഉ����െട �ാ�ിക് ��ിക�ം കവ�ക�ം തിരിെ����തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ഇ) �ാ�ിക് ബാ�ക��് ബദലായി ബേയാ ഡി േ�ഡബി� ബാ�ക� ഉ�ാദി�ി�� �ണി�ക�

ആരംഭി��തിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ�ാെ�

േ�ാ�ാഹന�ളാണ് നൽ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേദശികതല�ിെല �ര�നിവാരണ �വർ�ന��െട ഏേകാപന �മതല

1608. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാേദശികതല�ിെല �ര� നിവാരണ �വ��ന��െട ഏേകാപന �മതല

തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിന് ന�കിെ�ാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ആയതിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ര�നിവാരണ, �തിേരാധ �വ��ന�� നട��ത് �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�ം അതിെ�

േമ�േനാ� �മതല റവന� വ��ി�മായിരിെ� ഇ�കാരം ഒ� സംവിധാനം ഏ�െ���ക വഴി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�കീഴി�� �ാേദശികസംവിധാന��ം റവന� വ��ി�കീഴി��

ഏജൻസിക�ം ത�ി�� ഏേകാപനം എ�കാരം �മീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഡ് വിഭജനം

1609. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഡ് വിഭജനം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ വാ�ഡ് വിഭജന�ിനായി സ�ീകരി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

വാ��ക�െട �നഃസംഘടന



1610. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വാ��ക�െട �നഃസംഘടന�ായി

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  െസ�സസ് നടപടികെള ഇത് ഏെത�ാം തര�ി�

ബാധി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(ബി) വാ��ക�െട �നഃസംഘടന െസ�സ�മായി ബ�െ�� വീ�ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ലിെന�ം

വീ�ന�രിെല മാ��� െസ�സസ് നടപടികെള�ം ബാധി�ാനിട�െ��് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�  വാ��ക�െട �നഃസംഘടന കാരണം െസ�സസ് നടപടികളി�  മെ�െ��ാം

തട��ളാണ് ഉ�ാകാനിട��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആ�ി രജി�റിെല വിവര��െട അവ��ത ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

1611. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ �ാപന��െട ആ�ി രജി�റി�  േറാ�ക�െട േപ�കളി�  ഇര�ി�് ഉ�ായി��

സാഹചര�ം കണ�ിെല��് �ലപരിേശാധന നട�ി ��ത രജി��ക�  ��മ�താ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന��െട ആ�ിയി�െ�� േറാ�ക� തിരി�റിയ��വിധം അവ�െട േപ�ക�

എ�തി �ദ�ശി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എം.എൽ.എ. ഫ�്, എം.പി. ഫ�്, �ര�നിവാരണ ഫ�് �തലായവ അ�വദി�േ�ാ� ആ�ി

രജി�റിെല വിവര��െട അവ��ത,  ഇര�ി�് എ�ിവ വലിയ േതാതി�  ����ാ��

സാഹചര���തിനാ� ആയത് പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് �നഃനി��ി��തിനായി സമ��ി� അേപ�

1612. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2018-െല മഹാ �ളയ�ി� തക�� േമ�� �ാമപ�ായ�ിെല െവ�കടവ് - കാലടി കേ�ള

േറാ�ം െകാര�ി �ാമപ�ായ�ിെല പാല�ി�ി  - െന�േ�ാ� േറാ�ം �നഃനി��ി��തിനായി

സമ��ി� അേപ� പരിഗണി��തി�ം , അ�മതി�ം ഫ�ം ലഭ�മാ��തി�ം സ��ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നഗരസഭ, പ�ായ�് േറാ�ക�

1613. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി� എ� നഗരസഭ, പ�ായ�് േറാ�ക� ഉെ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട േപ�ം കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി�  ��ത േറാ�ക��േവ�ി

െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ��ം അ����ണി തീെര നട�ാ��മായ േറാ�ക�  ഉേ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക േശഷിയി�ാ�യാണ് േറാ�ക�െട

േശാചനീയാവ��് കാരണെമ�ി�  അ�രം േറാ�ക�  െമ�െ����തിന് സ��ാ�

സഹായം ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക� �ന�നി��ി��തിന് നടപടി

1614. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക� �ന�നി��ി��തിനായി �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�ം എ�

േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നവീകരി�ാ�േ�ശി�� േറാ�ക�

ഏെതാെ�യാെണ�് പ�ായ�് തിരി�് ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1615. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് കഴി� വ�ഷ�ളി��ായ കന� മഴയി�ം �ളയ�ി�ം തക�� �ാമീണ

േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;  ഇതിനായി വകയി��ിയി�� �ക�െട ജി� തിരി�� കണ�കൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസർേഗാഡ് ജി�യിെല പി.എം.ജി.എസ്.പ�തി

1616. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസർേഗാഡ് ജി�യി� നി�ം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ-� (പഴയ േറാ�കൾ അഭി��ിെ����)

ഉ�െ���ി എ� േറാ�കളാണ് അ�മതി�ായി സമർ�ി�ി��ത്;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏ�വെരയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?



േറാ�ൈസഡ് �റേ�ാ�ി� താമസി��വ��� �നരധിവാസം

1617. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  ���ി��് േകാടി �പ �ട�ി�  കി�ബി നി��ി��

ച�നാേ�രി-കവി��  േറാഡിന് നി�ിത അളവി�� വീതി ��േ�ാ� ച�നാേ�രി ടൗണി�ം

പായി�ാട് �ാമപ�ായ�ി�ംെ�� ��ത േറാ�ൈസഡ് �റേ�ാ�ി�  താമസി��വ��്

�നിസി�ാലി�ി�ം പ�ായ�ം �മി�ം വീ�ം ന��വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം നട���െകാ�് ഭവനരഹിതരാ�� ഇവെര അടിയ�രമായി

�നരധിവസി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണം

1618. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന���ി�ായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��വഴി എ� േകാടി �പ

െചലവഴി�ി�െ��ം ഇതി�െട എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡ് �നർനിർ�ി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാസർേഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ� േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണ�ിനായാണ് ഫ�്

അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

നില�� എൽ.എ.സി. യിെല �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�കൾ

1619. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ന�  നി��ി�വാ�

ഉേ�ശി�� നില��  എൽ.എ.സി.  യിെല �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട

വിവര��ം, അ�വദി� �ക�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2019-െല �ളയ�ി� തക�� നില�� നിേയാജകമ�ല�ിന് �േത�ക പരിഗണന ന�കി

��ത� �ക അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നില�� മ�ല�ിെല വിവിധ പ�ായ�ക� േമ� പ�തിയിേല�് സമ��ി� േറാ�ക�െട

െ�ാേ�ാസ�ക� പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ിട�്-കേ�ാ�്-��-ഒളരി േറാഡിെ� �ന�നി��ാണം



1620. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���-മണ��  മ�ല�െള ബ�ി�ി�� െവ�ിട�്-കേ�ാ�്-��-ഒളരി േറാഡിെ�

െചയിേനജ്  6/500  �ത�  10/000  വെര�� ഭാഗം റീ ബി�ഡ് േകരള  /�ാമീണേറാഡ്

�ന��ാരണ പ�തിയി� ഉ�െ���ി നവീകരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  ആ��ണ സാ��ികകാര� വ��്  03.01.2020-െല

ആ�.െക.ഐ.3/37/2019 ന�� ക�ിെല നി�േ�ശ�കാരം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് േ�ാജ�്

മാേനെ��് �ണി�് ഡയറ�� സ��ാരിന് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ��� നഗരെ��ം െവ�ിട�് പ�ായ�ിെന�ം ബ�ി�ി�� ഏ��ം െെദ�ഘ�ം �റ� ഈ

േറാഡിെ� �ന�നി��ാണം സാധ�മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1621. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�  ന�ാ��തിന് നാളി�വെര

സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയി� നി�് വയനാട് ജി�യിെല �ളയ�ി� തക�� �ാമീണ

േറാ�ക� ന�ാ��തിന് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ �ക ഉപേയാഗി�് നവീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� വയനാട് ജി�യിെല േറാ�ക�െട

പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈട�ഫാ�റി-കാ�ി�വിള-കാരിേയാട് േറാഡ് �ന�നി��ാണം

1622. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െച��  പ�ായ�ിെല ൈട�ഫാ�റി-കാ�ി�വിള-

കാരിേയാട് േറാഡ് റീ ബി�ഡ് േകരള എ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഫ�് അ�വദി�ണം

എ�് ആവശ�െ��് �ലം എം.എ�.എ.  23/12/2019-�  ന�കിയ നം.

എ�.എസ്.ജി.ഡി./06/2019  എ� നിേവദന�ിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി�െട �രിതാശ�ാസ നിധിയിെല ഫ�്

ഉപേയാഗി�് �ളയ�ി�  തക�� േറാ�ക�െട നി��ാണം നട��തിന് ഏെതാെ�

പ�ായ�കളിലാണ് ഫ�് അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െച��  പ�ായ�ിെല ൈട�ഫാ�റി-കാ�ി�വിള-കാരിേയാട് േറാഡ് �ഖ�മ�ി�െട



�രിതാശ�ാസ നിധിയി�  നി�ം ഉപേയാഗി�� ഫ�ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�

േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി�െട ഏജ�സി ആയി

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1623. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എം. നൗഷാദ്

,, പി. ഉ�ി

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�� േറാ�ക� ആവ��ി��ായ കന� മഴയി�ം

അതിതീ� �ളയ�ി�ം തക��ത് �ന��രി��തിന് �േത�കം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.യി� ഉൾെ���ി �തിയ

േറാ�ക��് അ�വാദം ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ��ത േറാ�ക�െട നിർ�ാണം ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(സി) േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം അവ�െട �ന��ാരണ�ി�ം എ�.എസ്.ജി.ഡി.

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�� �വ��ന�ിെ� കാര��മത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

2018-െല �ളയ�ി� ��ിേ�ായ പ�ായ�് േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി� ��ിേ�ായ പ�ായ�് േറാ�ക� �ന��രി�ാ� എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) മഹാ�ളയ�ി�  ഒ�മി� �ല��ം ��ിേ�ായ അയി��, േകാ�ാ��  പ�ായ�കളിെല

ഏെതാെ� േറാ�ക�  ആണ് ഇ�ര�ി�  തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം

�ന��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ത്;

(സി) അയി��, േകാ�ാ�� പ�ായ�കളിെല േറാ�ക� �ന��ാരണ പ�തിയി� ഉ�െ�ടാെത

േപായതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ��ത േറാ�ക��ടി പ�ികയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി എെ�ാെ� കാര��ളാണ് െചേ��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

�വം-ന���വ� േറാഡിെ� �ന��ാരണം



1625. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  മാട��ി േ�ാ�ി�  പായി�ാട് പ�ായ�ി�

�വം-ന���വ�  േറാഡിെ� �ന��ാരണം സംബ�ി�് മ�ി വിളി�േച�� ഉ�തതല

േയാഗ�ി�െറ തീ�മാനം അ�സരി�് േറാഡ് ടാറിംഗ് നട��തി�� നടപടിക�

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� േശാച�ാവ� പരിഗണി�് േറാഡ് നി��ാണ�ി�� നടപടിക�

ത�രിതെ���േമാ?

�ീര ക�ഷക��് െതാഴി�റ�പ�തി

T 1626.�ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ീേരാ�പാദക സഹകരണ

സംഘാംഗ�ളായ �ീരക�ഷകെര െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �റ് ദിവസെ�

േവതനം സ��ാ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� �ീേരാ�പാദന േമഖലക� േക�ീകരി�് ��ത� �േദശ�ളി� പ�തി വ�ാപി�ി�േമാ

എ�് വ��മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

1627. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി 2019-20 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േക� �ാമവികസന

മ�ാലയം എ� െതാഴി� ദിന�ളാണ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-20 സാ��ിക വ�ഷം െതാഴി�റ�് �തിഫലമായി എ� �ക േക� സ��ാ� അ�വദി�

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് �തിഫലം ന���തി� �ടി�ിക�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി�റ� പ�തിയിെല േസാഷ�� ഓഡി�്

1628. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം തട��തി�ം �താര�ത ഉറ�ാ��തി�ം

ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� എെ��ാമാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േസാഷ�� ഓഡി�് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;



(സി) േസാഷ��  ഓഡി�് ഡയറ�െറ കാലാവധി ���ിയാ��തിന് ��് ത��ാന�് നി�ം

മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1629. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയിെല ജന��െട ഉപജീവന�ി�ം വ�മാനവ��നവി�ം ഏെറ

സഹായകരമാ�� മഹാ�ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി ��ബലെ���ാ�ളള

േക�സ��ാരിെ� നീ��ിെനതിെര എെ��ാം ശ�മായ ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) പ�തി�ാ�ളള ബജ�് വിഹിതം െവ�ി�റ�തിെനാ�ം െതാഴി� ദിന�ളി� �റവ് വ��ിയ�ം

�ലി യഥാസമയം ന�കാെത �ടിശിക വ����ം പ�തി നട�ി�ി�  എെ��ാം

�തിസ�ികളാണ് സം�ാന�് ��ി�ി�ളളത്;

(സി) ഇൗ പ�തി ��ത� ഉ�ാദനപരമാ�ി മാ��തിനായി പര�രാഗത േമഖലകളിെല േജാലിക� �ടി

ഇതി�  ഉ�െ���ണെമ�് േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ  ;  അതിന് അ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ ; അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം തട��തിന് നടപടി

1630. �ീ.എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല അഴിമതി�ം �മേ��ക�ം തട��തി�ം �താര�ത ഉറ�ാ��തി�ം

േവ�ി ഏ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി േസാഷ�� ഓഡി�് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാലാവധി ���ിയാ��തി� ��് േസാഷ��  ഓഡി�് ഡയറ�െറ ത��ാന� നി�ം

മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട േവാ�� പ�ിക

1631. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഇല��േവ�ി ത�ാറാ��ത് 2015-െല

േവാ��  പ�ികയാെണ� െതരെ���് ക�ീഷെ� തീ�മാനം സ��ാ�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2019-െല പാ�ലെമ�് െതരെ���ി�േവ�ി ത�ാറാ�ിയ േവാ��  പ�ിക നിലവി� ഇരിെ�

2015-െല േവാ�� പ�ിക എ��ാ� വീ�ം നാ��ത് ല�േ�ാളം േപ� േവാ�� പ�ികയി� േപര്

േച��ാ� അേപ��മായി ഓഫീ�ക� കയറിയിറ�ി നട�ണെമ� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അേപ��മായി അ�യ/ഇ�ഫ�േമഷ� േക�ം/തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േപായി

�തിയ അേപ�ക� ന�കിയാ� മാ�േമ �തിയ പ�ികയി� േപര് േച��വാ� കഴി�ക��

എ�ത് പരിേശാധി�്  2019-െല പാ�ലെമ�് ഇല��േവ�ി ത�ാറാ�ിയ പ�ിക

സ�ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നാ��ത് ല�േ�ാളം േപ� േവാ�� പ�ികയി� േപര് േച���തിന് വലിയ �ക െചലവാ�െമ�

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തി

1632. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തികളിെല സം�ാന ഗവ�െമ�ി�� വിഹിത�ി�  �റവ് വ�തിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തിയി� 2016 മാ��്  31- ന് േശഷം ഇ�വെര എ� കിേലാമീ��

േറാഡ് നി��ി�ാ�  അ�മതി ലഭ�മാെയ�ം ഇതിന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�െവ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇതിന് �റെമ എം.പി.മാ�െട �ാമ�� ദെ���� പ�തിയി� എ� കിേലാമീ�� േറാ�ക�

അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല ഇള�ക�

1633. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ പരിപാലന നിയമ�ി�  േക�സ��ാ�  ഏ��ം ഒ�വി�  വ��ിയ േഭദഗതിക�െട

പ�ാ�ല�ി�  സം�ാന സ��ാ�  െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  ഏെ��ി�ം ഇള�ക�

വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കട�, കായ�, നദിക�, േതാ�ക� എ�ിവ�് സമീപം നി��ാണ �വ��ന�� നട��ത്

സംബ�ി�് നിലവി�� നിയ�ണ��െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി േതടിെ�ാ�� അേപ�ക� തീരേദശ പരിപാലന അേതാറി�ി



��ാെക െക�ി�ിട�കയാണ് എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���ാേമാ?

ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�ി� വീട് പണി��തി�� അ�മതി

1634. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�ി�  റീസ�െ�  126-െ� സബ്

ഡിവിഷ�കളി�െ�� �ല�ളി�  വീട് പണി��തിനായി ആെര�ാം ��ത പ�ായ�ി�

അേപ� സമ��ി�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.വി.രാമച��, മാളവിക,  �േ��  പി.ഒ എ� വ��ി�് വീട് പണി��തിന് അ�മതി

ന�കിയ �ല�ിെ� റീസ�െ� ന�� ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� വ��ിയി� നി�് ഒേര റീസ�െ�യി�െ�� �ലം വാ�ിയവരി� ഒരാ��് വീട് പണിയാ�

അ�മതി ന��ക�ം അ�� ആ��് അ�മതി ന�കാതിരി�ക�ം െച�തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�ിെ� െക�ിടാ�മതി

1635. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിെല ൈവ�ിരി �ാമപ�ായ�ിെ� സി1/10495/2010  ന��  ഫയ�

�കാരം െക�ിടാ�മതി ലഭി��തിനായി മാന�വാടി റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസ��് ക�്

അയ�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�് എ�കാരം എ�യെ�� വ��മാ�േമാ;  ��ത ക�് അയ� െഡ�ാ�്

രജി�റിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ിന് മാന�വാടി റവന� ഡിവിഷണ� ഓഫീസി� നി�ം മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�് മാന��/മാന�� ഓഫ് ഓഫീസ് േ�ാസീജിേയ�് എ�ിവ �കാരം ��ത ക�ിേ��

എെ��ാം �ട�നടപടികളാണ് ഓഫീസ് സ�ീകരിേ��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

അ�കാര�� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��തി� വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട �വ��നം

1636. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �റ� വില�് ഉപേഭാ�ാ���് �ാ�ക�ം വി�ക�ം ലഭ�മാ�വാ�  ല��മി�് നട�ാ�ിയ

റിയ� എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി, രജിേ�ഷ� ഇന�ി� സം�ാന�് ഈടാ�� �ക

എ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�െള�ാ�  ഏകേദശം അ�ിര�ി രജിേ�ഷ�  ഫീസ് സം�ാന�്

ഈടാ��തി�� സാഹചര�ം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി റിയ� എേ��് ഏജ�മാരി� നി�ം രജിേ�ഷ� ഇന�ി� എ�് �കയാണ്

ഈടാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ നിര�് ഉയ��താകയാ�  റിയ�  എേ��് ഏജ�മാ�  �തിസ�ിലാെണ� പരാതി

ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

അനധി�ത �ളാ�് െപാളി� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം

T 1637.�ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല അനധി�ത �ളാ�് െപാളി� �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം ഓേരാ �ളാ�്

സ��യ�ി�ം �ളാ�ക�  വില�് വാ�ി രജി��  െച� �ളാ�ടമക��് ലഭി��തിന്

അ�ഹത�േ�ാ;

(ബി) �ളാ�് െപാളി� �ല�് നിലവി�ളള ച���െട അടി�ാന�ി� അ�മതി േതടി �തിയവ

പണി�വാ� സാധി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ളാ�് ഉടമക��് സം�ാന സ��ാ�  ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത

ന�പരിഹാര�ക അനധി�തമായി �ളാ�് നി��ി� നി��ാതാ�ളി�  നി�ം ഈടാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�� െക�ിട നി��ാണം

1638. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കന�ാ�ള�ര സി.എ�്.സി.�് െക�ിട നി��ി��തിന് 2018-2019 സാ��ിക വ�ഷെ�

എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�് ഒ� േകാടി നാ���ിയ�് ല�ം �പ

അ�വദി�് ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭ�മാ�ിയി�ം ��ത ���ി

നാളി�വെരയാ�ം ആരംഭി�ി�ി� എ� വ�ത സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

കാലതാമസം േനരി��തി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി നി��ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം,  എ�േ��് നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ാനാ�െമ�ം

വ��മാ�േമാ?



എളവ�ി സ��ാ� ഹയ� െസ��ഡറി �� െക�ിട�ിെ� നി��ാണം

1639. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിെ�

േമ�േനാ��ി� നി��ി�� മണ�� മ�ല�ിെല എളവ�ി സ��ാ� ഹയ� െസ��ഡറി

��  െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ി കരാ�കാര�  നി��ിെവ�ി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ ���ി�െട കരാ�  കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  കരാ�

കാലാവധി��ി�  നി��ാണം ���ീകരി�ാനാ�േമാ;  ഇ�ാര��ി�  കരാ�കാരെ�

ഭാഗ�നി�ം വീ� ഉ�ായി�േ�ാ; അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ളിെ� െക�ിട നി��ാണം �നരാരംഭി�് എ��ം േവഗം ���ീകരി�ാ� േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19,  വ�ഷ�ളിെല

എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ��

���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെത�ാം ���ിക�  ���ീകരി�ി�െ��ം േശഷി�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ിയാ�വാ�  േശഷി�� ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി�ം അവ എ�േ��്

���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ���ിക� അടിയ�രമായി ���ീകരി�വാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ഐ.െക.എം. െസാൈസ�ി ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം

1641. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.െക.എം.-െന �ന:സംഘടി�ി�് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം പരി�രി�ാൻ തീ�മാനി�് സ��ാ�

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ാണ് ഈ ഉ�രവ് ഇറ�ിയത്;

(ബി) സ��ാ�  ഉ�രവ് �കാരം എ�ാണ് ജീവന�ാ��് ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ�ിയത്;

സ��ാ� ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;



(സി) ഐ.െക.എം.  ത�ാറാ�ിയ ജീവന�ാ�െട കരട് ശ�ള പരി�രണ പ�ികയിൽ പ�ായ�്

ഡയറ�� പരിേശാധി�് മാ��� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ; എ�ാണ് ഈ നി�േ�ശ�� നൽകിയത്;

ഇതിൽ നാളി�വെര ഐ.െക.എം. മാേന�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണ അേനാമലിക� പരിഹരി�ാൻ േവ�ി എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി എ��

തീ�മാന��  എെ��ാെമ�ം,  എ�ാണ് ഈ തീ�മാനം എ��െത�ം ഇതിേ�ൽ

ഐ.െക.എം. മാേന�െമ�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ അേനാമലിക� പരിഹരി��തിേല�ായി 2018 ജ�വരി �തൽ

സ��ാരിൽ നി�് ഐ.െക.എം.-േല�് നൽകിയ ക�ക�െട വിശദാംശ��  നൽ�േമാ;

ഇതിേ�ൽ ഐ.െക.എം. സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഐ.െക.എം. ജീവന�ാ�െട ലീവ് സറ�ർ

1642. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സർ�ാർ ക�് ന�ർ.ഐ.ബി1/188/2016/LSGD, ഐ.ബി1/78/2018/LSGD �കാരം

ലീവ് സറ�ർ വിഷയ�ി�  സർ�ാർ ഐ.െക.എ�ിന് ന�കിയി�� നിർേ�ശ��

എെ��ാമാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഐ  .െക  .എം.  ,  ഇ.ഡി.  �െട ഓഫീസ് ഓർഡർ നം.1162/E1/2018 �കാരം എ�ാണ്

നിർേ�ശി�ിരി��ത്എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഐ .െക .എം. �ചിക ഫയ� ന�ർ: 2721/2018 െ� �റി�്/നട�് ഫയലിെ� ശരി പകർ�്

ലഭ�മാ�േമാ;  ലീവ് സറ�ർ �ൻകാല �ാബല��ി�  ആവശ�െ��് എ� അേപ�കൾ

ഐ.െക.എ�ി� ലഭി�; ഇവ�െട പകർ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ.ജി. �െട 2016-17, 2017-18 ഓഡി�് റിേ�ാർ�ി� ആർ�ിതാവധി സംബ�ി� പരാമർശം

എ�ായി�� എ�് അറിയി�ാേമാ; ഇതി� ഐ .െക .എം. സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ;

എ.ജി. �െട 23/10/2019 െല ഓഡി�് എൻക�യറി റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ; ഇത്

�കാരം എ.ജി. �് ന�കിയ മ�പടി ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2011  �ത�  ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം ഐ.െക.എ�ി�  നട�ിയ പരിേശാധനാ

റിേ�ാർ�ക�െട പകർ�ം, അത് �കാരം ഐ.െക.എ�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ?

െഹൽ�് സാനി�റി ഇൻെ��ർ േയാഗ�ത��വ�െട നിയമനം

1643. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ിതല പ�ായ�ക�ം �നിസി�ാലി�ിക�ം േകാർ�േറഷ�ക�ം നട��

മാലിന�നിർമാർജന പ�തികൾ കാര��മമാ��തിന് ഈ േമഖലയിൽ സാേ�തിക പരി�ാനം

േനടിയി�� െഹൽ�് സാനി�റി ഇൻെ��ർ േയാഗ�ത��വെര�ടി നിയമി�� കാര�ം

സർ�ാർ പരിഗണനയിൽ ഉേ�ാ;



(ബി) ഇതര സം�ാന�ളിൽ മാലിന� നിർ�ാർ�ന �വർ�ന�ൾ�് വിവിധ ത�ികകളിൽ

നിയമി�െ��� ജീവന�ാ�െട �ധാനെ�� േയാഗ�ത െഹൽ�് സാനി�റി ഇൻെ��ർ

ആെണ�ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല മാലിന�നിർമാർജന�മായി ബ�െ��് അതാത്

�ാപന�ളിൽ �ിരേമാ താ�കാലികേമാ ആയ �േത�ക ത�ികകൾ നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ ത�ികകളിേല�� നിയമന�ളിൽ െഹൽ�് സാനി�റി ഇൻെ��ർ ഒ� േയാഗ�തയായി

പരിഗണി�് വ��േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ� ത�ിക

1644. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ�മാ�െട എ�

ത�ികക� െവ�ി�റ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ�മാ�െട �ീ-സ��ീസ് പരിശീലനം ഇ�-സ��ീസ് ആ�ിയേ�ാ�

ഉ�െ���ിയി�� മാ��� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ഇത് സംബ�ി� സ��ാ�

ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) വി.ഇ.ഒ.  മാ�െട പരിശീലന സിലബസ് പരി�രി��തിന് നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

��ത നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) വി.ഇ.ഒ.  മാ�െട പരീ�ാ റിസ��് �ഖ�ാപി��തിന് സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ആെരാെ�യാണ് അംഗ�െള�ം സമിതി അവസാനമായി േയാഗം േച��െത�ാെണ�ം

��ത േയാഗ�ിൽ ആെരാെ� പെ���െവ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� �ന:സംഘടന റിേ�ാ��്

1645. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഐ.െക.എം.  �ന:സംഘടന�ം ശ�ള പരി�രണ�ം സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം

ഓേരാ ജീവന�ാ��ം ഐ.െക.എം.  എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ന�കിയ നിയമന ഉ�രവിെ��ം

ശ�ള ഫിേ�ഷ� ഉ�രവിെ��ം പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 31.08.2017  -െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.).176/17/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  �കാരം ഐ.െക.എം.

എ�ിക��ീവ് ഡയറ�� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  ക�് ന��  ഐ.ബി.1./6/2019/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  �കാരം എെ�ാെ�

വിശദാംശ�ളാണ് ഐ.െക.എം.േനാട് ആവശ�െ��ത്;  ഈ ഫയലിേ��  എ� ക�ക�

സ��ാ� ഐ.െക.എം.േല�് ന�കിയി��്;ഇതിേ�� ഐ.െക.എം. സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ഡി) ഐ.െക.എം. ജീവന�ാ�െട വിഷയ�മായി ബ�െ��് 2018 ജ�വരി �ത� 2020 ജ�വരി

വെര സ��ാ�  ഐ.െക.എം.ന് ന�കിയ ക�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  അ��കാരം

ഐ.െക.എം.� നി�് വ� മ�പടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ��ാ� ന��� ക�കളി� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��തിെല ഐ.െക.എം.െ� വീ�ക�

പരിഹരി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� െസാൈസ�ി നിയമന��

1646. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� െസാൈസ�ി�െട ൈബേലാ  & ��സ് �കാരം ജീവന�ാ�െട

നിയമനം സ��ാരിെ� അധികാരപരിധിയി�  വ��താേണാ;  എ�ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഐ.െക.എം. െസാൈസ�ിയിെല ജീവന�ാ��് െ�ഷ�� ��സ് നിലവി� ഉേ�ാ; െ�ഷ��

��സ് റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ാ� സ��ാ� ഐ.െക.എം.-േനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഐ.െക.എം.  െസാൈസ�ിയിെല കരാ�  നിയമന���് ധനകാര� വ��ിെ� ജി.ഒ.(പി)നം:

27/2016/FIN dt.26/02/2016 ഉ�രവ് ബാധകമാേണാ;  കരാ� ജീവന�ാ��് വാ�ഷിക

ഇ��ിെമ�ിന് അ�ഹത�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഐ.െക.എം.  െസാൈസ�ിയി�  സ��ാരി�  നി�് നി�ബ�മാ�ം അംഗീകാരം വാേ��

കാര���  എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇ�ാര���  പാലി�െ���േ�ാ എ�ത്

പരിേശാധി�ാ�� സ��ാ� സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�കളിെല തസ് തികകൾ

1647. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� പ�ായ�് വ��ി� ഒഴി�് കിട�� ത�ികക�െട വിവര�� ഓേരാ ത�ികക�െട

അടി�ാന�ി�� പ�ിക സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 ഡിസംബ� 31 വെര വിരമി�� ജീവന�ാ�െട വിവര�� ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�കളി�  അസി.  െസ��റി ഇ�ാ� എ� പ�ായ�ക�  ഉ�്;  ഇ�രം

പ�ായ�കളി� ��ത ത�ിക ��ി�വാൻ സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�ക�െട േജാലിഭാരം കണ�ിെല��് �ാഫ് പാേ�ൺ ����ത് സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം നടപടിക� വ��് തല�ി� സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

െഷാ��� മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�� ഒഴി�ക�



1648. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െഷാ���  മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിൽ

നിലവി�  എ� ഒഴി�ക��്;  ത�ിക�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ം തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; അറിയി�ാേമാ?

ഇറ�ി മാലിന� സം�രണ ക�നി�് എതിെര േക�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയിെല േകാഴി ഇറ�ി കടകളി�  നി�ം മാലിന�ം േശഖരി��തിന്

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� കരാ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  അത് ഏത് ക�നിെ��ം കരാ�  �ക എ�െയ�ം ��ത സ�കാര� ക�നിെയ

എ�കാരമാണ് െതരെ���െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി�് ഇറ�ി മാലിന�ം സം�രി��തിന് നിലവി�  സംവിധാന�േ�ാെയ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മാലിന�ം വഴിയി� ത�ിയതിന് ��ത ക�നിെ�തിെര ശാ�ാംേകാ� േപാലീസ് േകെസ��

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) േശഖരി�� മാലിന�ം വഴിയി�  ത�ാെത ക�നി ശാ�ീയമായി സം�രി��െവ�് ഉറ�്

വ���തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െകാ�ി നഗരസഭ�െട അ�ത് പ�തി

1650. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരസഭ�െട  15,  16,  17  ഡിവിഷ�കളി�  അ�ത് പ�തിയി�  സ�ീവേറജ്  &

െസ�േ�ജ് മാേന�െമ�് െസ�റി�  44.56  േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി�ം  42.95  േകാടി

�പ�് സാേ�തികാ�മതി�ം ന�കിയി�� ഡിെസ��ൈല�ഡ് സ�ീവേറജ് പ�തി�െട

നിജ�ിതി വ�ക�ാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട െട�ർ നടപടിക�  �ർ�ിയാേയാ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ��

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി എ�േ��് ആരംഭി�ാൻ സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ി നഗരസഭയി� സ�യ ഇ-ഗേവണൻസ് നട�ിലാ�ാ� നടപടി



1651. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗരസഭ മാ�ം സ�കാര� ഏജൻസി�െട േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി���കാരണം

സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നട�ിലാ�ിയ സ�യ ഇ-ഗേവണൻസ്

പ�തി�െട നി�തി ഓൺൈലൻ ആയി അട����െ�െട�� �േയാജനം െമേ�ാ നഗരമായ

െകാ�ി നിവാസിക��് ലഭ�മാകാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാൻ എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഖരമാലിന� സം�രണ �ണി�ക�

1652. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളിഡ് േവ�് മാേനജെമ�് ��സിെ� 22 -� ച��കാരം തേ�ശ ഭരണ �ാപന�� 2019

ഏ�ി�  18  ന് ��പ് ഖരമാലിന� സം�രണ�ി�� �ണി�ക�

�ാപിേ���േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം തി�വന��രം,  ���  േകാ��േറഷ�ക�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഖരമാലിന� സം�രണ�ി��ായ വീ��് തി�വന��രം നഗരസഭ�് 14.59 േകാടി �പ�ം

���  നഗരസഭ�്  4.56  േകാടി �പ�ം നാഷണ�  �ീ�  ൈ��ണലിെ� പരി�ിതി

േകാ��േസഷ� െപനാ��ിയായി സം�ാന െപാ�ഷ� ക�േ�ാ� േബാ�ഡ് �മ�ിയി�േ�ാ;

��ത �ക നഗരസഭക�  അട�ി�േ�ാ  ;ഇെ��ി�  എ�െകാെ��� വിവരം

െവളിെ���ാേമാ?

ത�ാ�� �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന് ഇ�നിലെക�ിട നി��ാണം

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ത�ാ��  �ാഥമികാേരാഗ� േക��ിന്

ഇ�നിലെക�ിടം നി��ി�ന���തിനായി  1.20  േകാടി �പ�െട എ�ിേമ�് െപാ�മരാമ�്

വ��് ത�ാറാ�ക�ം ആദ�ഘ�െമ� നിലയി�  2016-17  സാ��ിക വ�ഷെ� ആ�ി

വികസന �ീമി�  നി�ം  60  ല�ം �പ അ�വദി�ക�ം ഒ�ാംഘ�ം നി��ാണ�ിനായി

2017-� ഭരണാ�മതി �റെ��വി�ക�ം െച�് ര� വ�ഷം കഴി�ി�ം െട�ഡ� നടപടിക�

സ�ീകരി��തിന് തി�വന��രം നഗരസഭ െപാ�മരാമ�് (െക�ിട വീഭാഗം) വ��ിന് അ�മതി

ന���ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) അ�മതി ന���ത് സംബ�ി� വിഷയം നഗരസഭാ കൗൺസിലിെ�

പരിഗണനയിലാെണ�റിയി�ി�ം ഇ�ാര��ി�  യാെതാ� നടപടി���ാകാ�തിെല കാരണം



വ��മാ�േമാ;

(സി) �ക ലാ�ായി േപാകാതിരി��തി�ം ഇനി�ം കാലതാമസം ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം

സാധാരണ�ാ�െട ആവശ��ിനായി നി��ി�� പി.എ�്.സി. െക�ിടം യാഥാ���മാ��തിന്

നഗരസഭ�െട അ�മതി എ��ം േവഗം ലഭ�മാ��തി�ം സ��ാ�  അടിയ�ിര നി�േ�ശം

ന��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

�ി��് മ�ര�ിനിടയിെല �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘനം

1654. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ീ�ഫീ�ഡ് േ�ഡിയ�ി� നട� ഇ��-െവ�ി�ഡീസ് �ി��് മ�ര�ി�

�ീ� േ�ാേ�ാേ�ാൾ ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മ�ര�ി�  ഭ�ണവിതരണ�ിന് ൈലസ�സ് എ��ി�� ഏെത�ി�ം �ാപനം

�ീ� േ�ാേ�ാേ�ാൾ ലംഘി�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത �ാപന�ിെനതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത് എ�റിയി�ാേമാ?

ടാ��കളി� വിതരണം െച�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം

1655. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  �ടിെവ� ടാ��കളി�  വിതരണം െച�� ജലം �ണനിലവാരം

ഇ�ാ�താെണ�് േകാ��േറഷ� െഹ��് വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മലിനജലം വിതരണം െച�� ടാ��കെള നിയ�ി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ജലം വിതരണം െച�� ടാ��ക��് ൈലസ�സ് ഏ�െ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഇ�രം ടാ��കളി� �േളാ മീ�� ഘടി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

���രെ� മാലിന� �ാ�്

1656. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന��ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� �ാ�് ���ര�് �ാപി��തി��

നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�് �ാപി��തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകാ��ഹി� സ് �ളിെല പഴയ െക�ിടം െപാളി�മാ��തിെല കാലതാമസം.



1657. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല വ�ത�ാട് ഗവ. േകാ��ഹി� �� �ീൈ�മറി ടീേ��്

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

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

ഭരണാ�മതി നൽകിയ ���ി ആരംഭി��തിന് പഴയ െക�ിടം നഗരസഭ െപാളി�മാ�ി ൈസ�്

�ിയ�  െച�് ന�കണെമ�് െപാ�മരാമ�് വ��് അറിയി�ിരി�� സാഹചര��ി�

ഇതിനാ�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട പഠന സൗകര��ം ഭൗതിക സാഹചര���ം െമ�െ����തിനായി ��ത

െക�ിട��െട നിർ�ാണം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തിന് തി�വന��രം നഗരസഭ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിന് �ാ��് സി�ി പ�തി

1658. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ��് സി�ി പ�തി �കാരം തി�വന��രം നഗര�ിന് എ� േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ്

അ�വദി�കി�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ�േകാടി�െട എ� പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി�ളളത്;

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� പ�തിക�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ീകരി� പ�തിക�െട�ം

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

(ഡി) നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ി� അ�ത് പ�തി

1659. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

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

അ�വദി�കി�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അതിൻ �കാരം എ� േകാടി �പ�െട എ� �വർ�ികൾ�ാണ് അ�മതി നൽകിയി��ത്;

�വർ�ിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ� �വർ�ിക�െട െടൻഡ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��്;  ���ീകരി� �വർ�ിക�െട�ം

നി��ഹണം ആരംഭി�ി�� �വർ�ിക�െട�ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി നാളി�വെര എ�് �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?



തി�വന��രം നഗരസഭയി� നി�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� കാലതാമസം

1660. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നിേയാജകമ�ല�ിെല 16 �േദശ�ളി� ആ�ി വികസന �ീമി� നി�ം �ക

െചലവഴി�് പരി�ിതി സൗഹാ�� ബ�്കാ�ിരി�േക���  നി��ി��തിന്

27.02.2016� ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കി ��രവ�ഷം പി�ി�ി�ം നഗരസഭയി�നി�ം ഇ�വെര അ�മതി

ലഭി�ി�ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  27.02.2016�  നഗരസഭ�് ഉ�രവിെ� പക��്

സ��ാ� ൈകമാറിയി�ം ��രവ�ഷ���േശഷ�ം തീ�മാനം ൈകെ�ാളളാ� കഴിയാ�തിെല

കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം നടപടിക�  ൈവ���െകാ�് ജന���് ലഭിേ�� േസവന��  യഥാസമയം

ലഭി�ാെത േപാ�ക�ം �ക ലാ�ായി േപാ�ക�ം െച�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നി��ാണ �വ��ന�� എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിനായി നഗരസഭയി� നി�ം അ�മതി

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാം�ാരികസംഘടന�ായി �ലം വി�ന���തി�� അ�മതി

1661. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഗീതസംവിധായക� �ീ.എം.െക.അ��ന� മാ�� േന�ത�ം ന��� പ�ിമെകാ�ിയിെല

ആശ എ� സാം�ാരികസംഘടന�് ഓഫീസ് െക�ിടം നി��ി��തിന് െകാ�ി േകാ��േറഷ�

വക ��െസ�് �ലം വി�ന���ത് സംബ�ി�� 143/ആ�സി4/2018/എ�എ�ജിഡി

ന�� ഫയലി� അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  ��ത അ�മതി ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണെമെ��ം

എ�േ�� ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം നഗരസഭയി� അത�ാ�നിക ൈവദ�ത�ശാനം

1662. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കായം�ളം നഗരസഭയി�  അത�ാ�നിക രീതിയി�� ൈവദ�ത�ശാനം

നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പിഴല - കണ�ിവി�ി േറാഡ് നിർ�ാണം



T 1663.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിഴല - കണ�ിവി�ി �ത� പിഴല �േദശം വെര�� 350 മീ�ർ േറാഡ് നിർ�ി��തിന് ഏത്

ഏജൻസിെയയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  �ഖ�മ�ി വിളി� േചർ� േയാഗ�ി�േശഷം ജിഡ സ�ീകരി� �ടർനടപടി

എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മരടി� െപാളി� �ാ�ക�െട അവശി��� നീ�ം െച��

1664. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി�  െപാളി� �ാ�ക�െട അവശി���  എ���,  അ��  �ാമപ�ായ�കളി�

ഒ��ിയി�� യാ�കളി� നിേ�പി�ാനാേണാ തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാലിന�ം നീ�ം െച��തി�� കരാ�  ഏത് ക�നി�ാണ് ന�കിയി��ത്;  എ� ല�ം

�പയാണ് കരാ� �ക; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) അ��  പ�ായ�ി�ം എ��� പ�ായ�ി�ം യാ�ക�  �ാപി��തിന് ��ത

പ�ായ�ിെ� അ�മതി േതടിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�ക�െട അവശി�ം ��ത പ�ായ�കളിേല�് നീ��തിെനതിെര ര�് പ�ായ�ക�ം

എെ��ി�ം എതി��് അറിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് ഇടെപട�കളാണ് ഇതിനകം

നട�ിയത്; വിശദമാ�േമാ?

കാ�� പ�ായ�ിെല പാല�ിെ� �ന�നി��ാണം

T 1665.�ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  െല �ളയ�ിൽ ആ�വ നിേയാജകമ�ല�ിെല കാ��  പ�ായ�ിെല

പാ�ിപാല�ം അേ�ാ�് േറാ�ം തക��േപായ കാര�ം സ��ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാലം �ന�നി��ി�വാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന നിധി

1666. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



പ�നാ�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന നിധിയി�

17.10.2019-�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�� ചാലിയ�ര േതാടി� ��െക�� േകാ�േവ

നി��ാണം,  �ളി�ിമാ� കടവ് പാലം വീതി വ��ി�ി�� എ�ീ ���ിക��� �ക തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��ി� നി�ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് െഡേ�ാസി�് െച� ന��വാ� െകാ�ം

ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിക��ീവ് എ�ജിനീയ� 19.12.2019-� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ചീഫ്

എ�ജിനീയ��് അയ� റിക�ിസിഷ�, െ�ാസീഡിം�സ് എ�ിവയിേ��  എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�േമാ?

���നാട് പ�ായ�ിെ� �റേ�ാ�് �ലം

1667. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���നാട് പ�ായ�ിെ� �റേ�ാ�് �ലം വി�െകാ��െകാ�് ഇ�േഫാപാ��ി� ഒ�

േഗ�് �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ കാലതാമസ�െ��ിൽ അതി�� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക����ി �ാമപ�ായ�ിെല വികസന പ�തികൾ

1668. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക����ി �ാമപ�ായ�് ഏെ��� �ലം വിവിധ ആവശ����ായി

അ�വദി���മായി ബ�െ��് ബ�ഃതേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി�െട അ���തയി�

03.04.2018-� േച�� േയാഗ�ി�േശഷം ഉ�ായി�� �ട�നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� ഫയ�  ഇേ�ാ�തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ആർ സി െസ�നി�േ�ാ;

ആയതിെ� നിലവി�� അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാമപ�ായ�ിെല െെലഫ് മിഷ� �മി അ�വദി��തി�േവ�ി  03.04.2018-െല

മീ�ിംഗിെ� �ട��യായി ക����ി പ�ായ�് ക�ി�ി തീ�മാനം ന�കിയി�േ�ാ

എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) േപാളിെട�ി�ിെ� ബാ�ി�� �ലം വിവിധ സ��ാ� ഓഫീ�കളായ അംഗ�വാടി, േഹാമിേയാ

ഡിെ��സറി, ഫയ� േ�ഷ� എ�ിവ� ന�കാെമ� പ�ായ�് ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ി�

സ��ാ� ഇ�വെര എ� നിലപാട് സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഒ� ഫയ� ര�വ�ഷ�ാലമായി തീ�മാനമാകാെത കിട��തിെ� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(എഫ്) 03.04.2018-�േശഷം എൽ.എസ്.ജി.ഡി ആർ സി 4 സീ�ി� �ലംമാ�ം ലഭി� വ�വെര�ാം

��ത ഫയലിെന�റി� േചാദി�േ�ാ�  അറിയി� എ� മ�പടി നൽകിെകാ�ിരി��

സാഹചര��ിൽ ഇ� സംബ�ി� മാന�� ഫയ� നിലവി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;  ആർ സി

4/137/2017 എ� ഫയ� േ�ാസ് െച�ി�േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ?



എള���ഴ �ാമപ�ായ�് വിഭജനം

1669. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല എള���ഴ �ാമപ�ായ�് വിഭജി�ണെമ�് ആവശ�െ��് െകാ�്

ൈഹേ�ാടതി ��ാെക��  WP(C)14852/2019(F)  ന��  േകസിെ� വിധി

എ�ായി��െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െസ�സസ് നടപടിക�  നട��തിനാ�  തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വാ�ഡ് വിഭജനം

നട�വാ�  ആകി�ാെയ� നിലപാട് സ��ാ�  അഭിഭാഷക�  േകാടതിയി�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അത് സ��ാരിെ� നിലവി�� നിലപാടിന്

അ��തമായി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േകസി�  സ��ാ�  ൈഹേ�ാടതിയി�  ന�കിയ സത�വാ��ല�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ാറ�ട് പി.ഡ��.ഡി റ�് ഹൗസിന് �മി

1670. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ�ട് പി.ഡ��.ഡി റ�് ഹൗസി�േവ�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� അധീനതയി�ളള  18.0186  െസ�് സ��ാ�  �മി

ൈകമാ��തിന് ആ�.സി .1/24/2019/ത.സ�.ഭ.വ നം. ഫയ� �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �മി ൈകമാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് സ�തപ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) സ�തപ�ം ന�കിയി�െ��ി� അതിെ� േരഖ ന�കാേമാ;

(ഡി) ന�കിയി�ി�ാെയ�ി� എ�ാണ് കാരണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരാതി��ിയി� ത�കടക�െട വ�ാപനം

1671. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരാതി��ിയി� ��പാ�് കേ�റി�ം, െപാ��ലം കേ�റി�ം ത�കടക�

വ�ാപകമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇടനില�ാ�െട സഹായേ�ാെടയാണ് ഇ�രം ത�കടക�  വ�ാപകമാ��െത�ത്



പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�നട യാ��ാർ�് ��ി���ാ�� തര�ി�� ത�കടക� ഒഴി�ി��തിന് അടിയ�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?

റി�യ� െച� ജീവന�ാ�െട േ�ാവിഡ�് ഫ�്

1672. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നഗരസഭകളി� നി�ം റി�യ� െച� ജീവന�ാ� േ�ാവിഡ�് ഫ�് �ക സംബ�ി�്

കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� എ� േക�ക� ഫയ� െച�ി��്;

(ബി) ഇ�രം േക�ക��് വ�താവിവരണം ന���തിനായി േകാടതിയി� നി�ം േനാ�ീസ് ലഭി�

തീയതി,  വ�താവിവരണം ന�കിയ തീയതി,  േകസ് ന��  എ�ിവ സംബ�ി� വിവര��

ന�കാേമാ;

(സി) വ�താ വിവരണം ന�കാ� കാലതാമസം ഉ�ാ���െകാ�് ജീവന�ാ��് ��ത� പലിശ

ന�േക�ി വ�� �ിതി ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഐ.െക.എം. ജീവന�ാ�െട ശ�ളപരി�രണം

1673. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.ഒ.(ആ�.�ി.)നം.3867/08/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  തീയതി  03.11.2008  �കാരം

ഇൻഫർേമഷൻ േകരളം മിഷെന തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�െകാ�് വരാൻ നിേയാഗി�

സമിതി സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�ം അതിേ�� സ�ീകരി� �ടർ നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.ഒ.(ആ�.�ി.)നം.2653/11/എ�.എസ്.ജി.ഡി. തീയതി 14.11.2011 �കാരം ഐ.െക.എം.

ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണ ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�ം അതിൻേമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജി.ഒ.(ആ�.�ി.)നം.2971/2013/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  തീയതി  04.12.2013  �കാരം

ഐ.െക.എം. ജീവന�ാർ�് െ�ഷ�� ��സ് & സാലറി ഘടന സംബ�ി� ക�ി�ി റിേ�ാർ�ം

അതി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജി.ഒ.(ആ�.�ി.)നം.3116/15/എ�.എസ്.ജി.ഡി.  തീയതി  13.10.2015  �കാരം �പീകരി�

എ�്േപർ�് ക�ി�ി റിേ�ാർ�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

ഇതിേ��  എെ��ാം ഉ�ര�ക�  �റ�ിറ�ിയി��്;  ഇവ �കാരം സ�ീകരി� നടപടിക�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഐ.െക.എം.  �ന:സംഘടന�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ിേ��

(രസീതി ന�ർ;  2135565/2018/സി.എം.-സി.ഒ.എം.പി./െഎ.ബി.െഎ./10/2018

/എ�.എസ്.ജി.ഡി.)സർ�ാ�ം ഐ.െക.എ�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?



തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���്

1674. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-� നട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���ിന് ബാല�് േപ��

ഉപേയാഗി�് െതരെ���് നട��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാജ��് ഇലേ�ാണിക് േവാ�ിംഗ് െമഷി�ക� ഉപേയാഗി�് നട� െതരെ���ി� േവാ�ിംഗ്

�മേ�ട് ഉ�ായി��തായ വാ��ക� �ചരി�െകാ�ിരി��തിെ� പ�ാ�ല�ി� അ��

വ�ഷെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ിേല�� െതരെ���് ���മാ�ം ബാല�് േപ��

ഉപേയാഗി�് നട��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  തീ�മാനി�് സം�ാന െതരെ���്

ക�ീഷെന �മതലെ���വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� ബാല�ിേല�് മാ��തിന് എെ��ി�ം നിയമ തട�ം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വളാേ�രി നഗരസഭയിെല ൈബലാ േഭദഗതി

1675. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ിെല വളാേ�രി നഗരസഭയിെല ൈബലാ േഭദഗതി�മായി

ബ�െ��് നഗരസഭ അധി�ത�  സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�  െസ�േ�റിയ�ിെല

(ആ�.ഡി)െസ�നി� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസ�  സ��ാ�  പരിേശാധി�തി� േശഷമാേണാ വീ�ം അ�ബ�  അഫേയ�്

ഡയറ���് ൈകമാറിയത്;

(സി) അ�ബ� അഫേയ�് ഡയറ�േറ�ിെല ഫയലിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ; ��സി�ാലി�ി ന�കിയ

െ�ാേ�ാസ� ഡയറേ��ി� പരിേശാധി�തി� േശഷമാേണാ സ��ാരിന് ന�കിയത്;  എ�ി�

വീ�ം ഡയറ�േറാട് പരിേശാധി�വാ� ആവശ�െ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈബലാ േഭദഗതി�മായി ബ�െ�� ഫയലി�  അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�് ��ം

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കരാ�കാര�� േബാണസ്

1676. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ വ��ിെ� ���ിക�  ���ീകരണ കാലാവധി� ��തെ� ���ീകരി�ാ�

നി��ഹേണാേദ�ാഗ��ം കരാ�കാര�മാ�� ഉട�ടി �കാരം േബാണസ് ന��� നടപടി

വ��ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) എ�ി�, എ� �ക ഏ� മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ന�കിവ��ത്;



വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) നി��ഹേണാേദ�ാഗ��ം കരാ�കാര�ം ത�ി�� ഉട�ടിയി�  േബാണസ് ന�കാ�

വ�വ���ായി�ം കാസ�േഗാഡ് ജി�ാ പ�ായ�ിെ� കീഴി�  ���ീകരണകാലാവധി�

��തെ� ���ി ���ീകരി� വിദ�ാനഗ�-നീ��ാ�-������ േറാഡ് െമ�ാഡം ടാറിംഗ്

ഫ�്  &  െസ��ഡ് റീ�ക�  ���ിയാ�ിയ കരാ�കാരന് േബാണസ് �ക

ന�കാതിരി�ാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് ഒ� വ��ാ��തിന് നടപടി

1677. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ�ായ�്, �ാമവികസനം, നഗരകാര�ം, നഗരാ��ണം, തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ്

വിംഗ് എ�ീ വിവിധ വ��കെള ഏേകാപി�ി�് ഒ� വ��ായി �പീകരി��തി��

നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െപ�മിസിവ് സാം�ഷൻ

1678. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�� �ല�് �റിസം വ��ിെ��ം മ�്

വ��ക�െട�ം നി��ാണ�ം മ�ം നട��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് 2019 മാ��് �ത�

2020  ജ�വരി വെര എ� ���ിക��് െപ�മിസിവ് സാം�ഷൻ അ�വദി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� ���ിക��ാണ് െപ�മിസിവ് സാം�ഷൻ അ�വദി�ി��െത�ം ആയതിെ�

പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ിെല RC4/13/2018/LSGD ന�ർ ഫയ�

1679. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല RC4/13/2018/LSGD ന�ർ ഫയലിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഫയ� തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��് മ�ി�െട ഓഫീസി� ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�ാണ് ന�കിയത്;  മ�ി�െട ഓഫീസ് ഫയ�  ഒ�ി�് സ�ീകരി� േപജിെ� പകർ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി� ഫയലി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയലി�  േകാടതി വിധിെ�തിെര അഡ�േ��് ജനറ�  ഓഫീസിെ� അഭി�ായം



േരഖെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ?

ദാരി�� ല�കരണ �ണി�് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

1680. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി� ദാരി�� ല�കരണ �ണി�് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ട�� വിഷയം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മേ�െത�ി�ം ജി�യി� ദാരി�� ല�കരണ �ണി�് ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ട�� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ� ജീവന�ാരായ ഇവ�െട ശ�ളം �ട��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശ�ളം �ട�ം �ടാെത ജീവന�ാ��് ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ?

ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

1681. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല ജീവന�ാ��് മാസ�ളായി ശ�ളം ലഭി��ി� എ�

കര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാമാജിക�െട ആ�ി വികസന ഫ�് �കാര�� പ�തിക�  അട�ം നട�ിലാ��

എ.ഡി.സി.  ഓഫീ�കളി�  േജാലി ഭാരം അധികരി�ിരി��തിനാ�  ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല

ജീവന�ാെര എ.ഡി.സി.  ഓഫീ�കളി� �ന�വിന�സി�� കാര�ം സ��ാ� അടിയ�രമായി

പരിേശാധി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി�െട സമ� ആഡി�്

1682. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി�െട സമ� ആഡി�് നട�ിയി�േ�ാ;  അതി�� സംവിധാനം

എ�ാണ്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�്  152  േ�ാ�ി�ം സമ� ആഡി�ിന് റിേസാ�് േപ�െണ നിയമി�വാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; അതിനായി അേപ� �ണി�ി�േ�ാ;െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ ഇതിനകം എ�േപെര റിേസാ�് േപ�ണായി നിയമി�;

അവ��് നൽ�� േവതനം എ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട േസാഷ�ൽ ആഡി�് ഡയറ�െറ �ലം മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി��



കാരണം എെ��ം, ഏത് ത�ികയിേല�ാണ് മാ�ിയെത�ം വ��മാ�േമാ?

പി. എം. ജി. എസ്. ൈവ. പ�തിയി�െ�� ���ിക�

1683. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.  എം.  ജി.  എസ്.  ൈവ.  പ�തിയി�െ���ി െകാ�ാര�ര,  െവ�ി�വല േ�ാ�്

പ �ായ�കളി�  നി�ം അ�മതി�ായി സമ��ി�ി�� േറാഡ് ���ിക�െട േപ�വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� അ�മതി ലഭ�മാ��തിെ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി�് നി��ാണ�ിലിരി�� ���ിക�െട വിശദാംശ��ം നി��ാണം നാളി�വെര

ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� ���ിക�െട വിശദാംശ��ം ന�കാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

1684. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ര�് വ�ഷ�ളിെല �ളയ�ളിൽ തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട

�ന�നി��ാണ�ിനായി �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം എ� �ക

അ�വദി�െവ�് ജി� തിരി�� കണ�് നൽകാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ���  ജി�യിൽ �ന�നി��ിേ�� �ാമീണ േറാ�ക�െട പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ��ത പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാര�� േറാഡ് നി��ാണ ���ിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ജ�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ േറാഡ് േ�ാജ�്

1685. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല പണി ���ീകരി�ി���ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി���മായ

ക��ാ�്-െവ�ിം�ട� ഐല�് പാല�ിന് സമീപ�നി�ം ആരംഭി�് �ീ�� െട�ി� േറാഡ്

വെര�� േറാഡിെ� േ�ാജ�് െകാ�ി നഗരസഭയി� നി�ം റിേ�ാ��് െച�ത് അ�സരി�്

ജ�ം പ�തിയി� ഉ�െ���ിയത് ഏത് വ�ഷം ആയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ാജ�് കാലാവധി��ി�  നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാതി��തി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?



െക�ിട നി��ാണ ച���

1686. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ ച��ളിൽ സ��ാ� സമ�മായ േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ�വിന് ��ി�െട േറാഡ് ഉെ��ിൽ ��് െസ�് �േളാ�കാ�ം  3  മീ��  ഒഴി�ിടണെമ�

േഭദഗതി െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) മാളിക നി��ി��വ�ം, ��് െസ�ിൽ െകാ� �ര നി��ി��വ�ം ഒേര ച�ം പാലി�ണെമ�

വ�വ� സാമാന� നീതി�് നിര�ാ�താകയാൽ ��ത േഭദഗതിയിെല സാധാരണ�ാെര

ബാധി�� കാര��ളിൽ ഇളവ് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;  വിശദവിവരം

െവളിെ���ാേമാ ?

േകരള സ��കലാശാലയി� േമാഡേറഷ� മാ��്ന�കിയതി�� �മേ�ട്

1687. �ീ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 സ��കലാശാലയി�  േമാഡേറഷ�  മാ��് ��ിന�കിയതി�  �മേ�ട് നട�തായി

ൈ�ം�ാ�് അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മേ�ട് േസാ�് െവയ� തകരാ� �ലമാെണ�് �ണിേവ�ി�ി നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇത് സംബ�ി� വിദ� സമിതി�െട അേന�ഷണം ���ിയാേയാ;

(സി) േസാ�് െവയറി��ായ തകരാറാണ് �മേ�ടിന് കാരണെമ�ി� േകരള �ണിേവ�ി�ി നട�ിയ

മെ��ാ പരീ�കളി�ം ഇ�രം ��ം ഉ�ാേക�തേ�;

(ഡി) എ�ി�, അ�കാരം ഉ�ാകാ� സാഹചര��ി�  ഇ�സംബ�ി�് സമ�മായ അേന�ഷണം

നട�ി ���ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�തിയ ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക�

1688. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് സ��ാ�  േമഖലയി�  �തിയ

ആ��സ് ആ�ഡ് സയ�സ് േകാേള�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� േകാേള�ക�െട േപ�ം

ഇവ ഓേരാ�ം �വ��നം ആരംഭി� തീയതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േകാേള�കളി�  എ�െയ�ം സ��ം െക�ിട�ി�  �വ��ി�് വ��െ��ം എ�

േകാേള�ക� വാടകെ��ിട�ി� �വ��ി��െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ േകാേള�ക�  ആരംഭി��തിനായി �തിയ ത�ികക�  ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�



വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗം ശ�ിെ���ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�

1689. �ീ.���ര ര�ാകര� : 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 രംഗം ശ�ിെ���ാൻ ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ആരംഭി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��

ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭാവിയി�  ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ഏെതാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �തിയ �ാപന��  ആരംഭി��തിന് േക�

സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�തിയ സ��ാ� േകാേള�ക� അ�വദി��ത്

1690. �ീ.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� സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളിലാണ് �തിയതായി സ��ാ�

േകാേള�ക� അ�വദി�ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ര മ�ലം ഉ�െ��ി��േവാ; എ�ി� അവിെട സ��ാ� േകാളജ് �ാപി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ�വ�കളിലാണ് േകാേള�ക� അ�വദി�ി��ത്;  ടി േകാേള�ക�േ�തിെന�ി�ം

�ലം ലഭ�മാവാ� അവ� നിലവി�േ�ാ;  ��ത േകാേള�ക��് �ലം ഏെ���്

ന���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ േകാേള�ക��് അഫിലിേയഷൻ

1691. �ീ.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) മിക� രീതിയി�  �വർ�ി���ം �ല സൗകര����മായ സഹകരണ േകാേള�ക��്

േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകളി� അഫിലിേയഷൻ ന���തിന് സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ��് ഓ�ൺ ��  മാ�കയി�  സം�ാന സഹകരണ േകാേള�കെള ഉ�െ���ി ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി� �പീകരി�വാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?



വയനാട് ജി�യിെല േകാേള�കളി� �തിയ േകാ�ക�

1692. �ീ.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) അ�� അധ�യനവ�ഷാരംഭ�ി�  വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം േകാേള�കളി�  �തിയ

േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക��� ഗവ.  േകാേളജി�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി�� �തിയ േകാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ടി

േകാ�ക� എ�ാരംഭി�ാനാ�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

��തി�ര�നിവാരണം ബി�ദ തല�ിൽ പാഠ�വിഷയമായി ഉ�െ���വാ� നടപടി

1693. �ീ.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) ��തി�ര�നിവാരണം എ� വിഷയ�ിൽ കാലടി �ീ ശ�രാചാര� സം�ത സ��കലാശാല

നാ�റൽ ഹസാ��സ് ആൻഡ് ഡിസാ��  മാേനെ��് എ� േപരിൽ സ��ിഫി��് േകാ�്

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം നൽകാേമാ;

(ബി) ��തി�ര���  �ട��ഥയാ�� �തിയ സാഹചര��ിൽ ഇവെയ�റി�ം �ര��െള

അതിജീവി�വാൻ മ�ഷ�സാധ�മായ അറിവ് സ�ഹ�ിൽ വ�ാപി�ി��തി�ം ഇ�രം േകാ�ക�

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ര� നിവാരണം ബി�ദ തല�ിൽ ഒ� നി�ബ� പാഠ� വിഷയമായി ഉ�െ����തിന്

സ��കലാശാലക��് നി�േ�ശം നൽ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാേളജ് �ണിയ� െചയ�മാ�ാ��് ല�നി� പരിശീലനം

1694. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല �ണിയ�  െചയ�മാ�ാെര ല�നി�

പരിശീലന�ിന് അയ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ല�നിെല ഏ� സ��കലാശാലയിലാണ് ഇവെര പരിശീലന�ിന് അയ��െത�ം ��ത

�തിനിധികെള െതരെ����തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പരിശീലന പരിപാടി�ായി എ�േകാടി �പ െചലവ് വ�ം; ഇതിനാ�� ഫ�് എ�കാരമാണ്

കെ��കെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സാ��ിക �തിസ�ി കണ�ിെല��് ��ത പരിശീലനപരിപാടി�ായി

േകാടിക� �ട��തി�� ന�ായീകരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?



ആ��സ് & സയ�സ് േകാേള�കളിെല �തിയ േകാ�ക�

1695. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഏെത�ാം സ��ാ�/എ�ഡഡ് ആ��സ്  &

സയ�സ് േകാേള�കളി�  എ� �തിയ േകാ�ക�ം എ� �തിയ ത�ികക�ം

അ�വദി�ി�െ��തിെ� ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) പ�ിരിപാല ഗവ�െമ�് ആ��സ്  &  സയൻസ് േകാേളജി�  �തിയ േകാ�ക�ം �തിയ

ത�ികക�ം അ�വദി��ത് സംബ�ി� കാര��ി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�െട �േരാഗതി

എ�ാെണ� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� േകാേള�ക��െ�െട�� േകാേള�ക��് സ�യംഭരണാവകാശം

1696. �ീ.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�ാന�് സ�കാര� േകാേള�ക��െ�െട�� േകാേള�ക��് സ�യംഭരണാവകാശം

ന�കാ�� നി�േ�ശം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത നടപടി�െട മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ഇേ�ണ� അസെ��ിെ� മിനിമം മാ��് നിബ�ന േവെ�� തീ�മാനം

1697. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  േകരള സാേ�തിക സ��കലാശാല�് കീഴി��

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല�ം സം�ാനെ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ്

േകാേള�കളിെല�ം ഇേ�ണ�  അസെ��ിന് നി�യി�ി�� മിനിമം മാ��് നിബ�ന

േവെ��് വ�വാ�  തീ�മാനി�ി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  ��ത തീ�മാനം ഏ��തിെ�

സാഹചര�െമ�ായി��;വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�തയി�ാെത അ�ാഡമിക് കാര����ായി അ��ാപക� വിേദശ

യാ� നട�േ�ാ�  സ��ാരിെ� ����ി�� അ�വാദം വാേ��തി�ാെയ�്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനെ� നിയമപഠനം ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തിന് നടപടി



1698. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

സം�ാനെ� നിയമപഠനം ഒ� �ട�ീഴി� െകാ�വ��തിനായി നിയമ സ��കലാശാലേയാ

നിയമവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറേ�ാ �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ക�ാ��് കൗ�സി� �പീകരണം

1699. �ീ.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�ാനെ� േകാേളജ് ക�ാ��കളി�  വിദ�ാ��ിക�െട പരാതി േക���തി�ം തീ��്

ക�ി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം എ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ�ഥികെള വിലയി��വാ� അ��ാപക��് അവസരം ന���ത് േപാെല അ��ാപകെര

വിലയി��വാ� വിദ�ാ��ിക��ം അവസരം ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അ��ാപക�, വിദ�ാ��ിക�, പി.�ി.എ. �തിനിധിക� എ�ിവ� ഉ�െ�� ക�ാ��് കൗ�സി�

�പീകരി�് അവ�െട അംഗീകാരേ�ാട് �ടി മാ�ം ക�ാ��കളി� നിയമ��ം നിയ�ണ��ം

നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) വിദ�ാ��ിക��് പഠനേ�ാെടാ�ം പാ��് ൈടം േജാലി െച��തിന് അവസരം ഒ��വാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� ഏെതാെ� േമഖലകളി� എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��ാ� േകാേള�കളി� ഇൗവനിംഗ് �ാ�ക�

1700. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ��കാല�ളി�  ഉ�ായി���േപാെല സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ഇൗവനിംഗ്

�ാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  േജാലി�ളളവ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം േന��തിന് സഹായകമായ ഇൗവനിംഗ്

�ാ�ക� ആരംഭി��ത് പരിഗണി�േമാ;വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

(സി)

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിദ�ാ��ി രാ�ീയം

1701. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) െസ�ഫ് ൈഫനാ�സ് �ാപന�� ഉ�െ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� വിദ�ാ��ി

രാ�ീയം അ�വദി��തിന് നിയമനി��ാണം നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനാ�� കരട്

ബി�ിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;



(ബി) ക�ാ�സ് രാ�ീയം നിേരാധി�െകാ�� ��ീംേകാടതി�േട�ം േകരള ൈഹേ�ാടതി�േട�ം

ഉ�ര�ക�  നിലനി��േ�ാ�  അ��ടി പരിഗണി�ി�ാേണാ ഇ�കാര�� നിയമനി��ാണം

െകാ�വ��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത നിയമനി��ാണ�ിെനതിെര െമേ�ാമാ�  �ീ.ഇ.  �ീധര�  വ�ീ�  േനാ�ീസ്

അയ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ണി�റ ആ�.എ�.വി. േകാേളജിെല വനിതാ േഹാ�� നി��ാണം

1702. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ ആ�.എ�.വി.  േകാേളജി�  വനിതാ േഹാ��  നി��ി��തി�� നടപടിക�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ാവശ�മായ ബാ�ി �ക �ാൻ ഫ�ി� നി�ം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വിദ�ാ��ി �തിനിധിക�െട വിേദശയാ�

1703. �ീ.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) വിദ�ാ��ി േനതാ��േ�ാ വിദ�ാ��ി �തിനിധിക�േ�ാ വിേദശ രാജ��് ഏെത�ി�ം

തര�ി�� പരിശീലനം ന���തിന് സ��ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാമാണ് പ�തി�െട ഉേ�ശ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പരിശീലന പരിപാടി�ായി ഏെത�ാം േകാേളജിെല ഏെത�ാം വിദ�ാ��ികെളയാണ്

െതരെ���ി�ളളത്;  വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �തിനിധിക�  എ� നിലയി�  െതരെ���്

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ; ഓേരാ വിദ�ാ��ി�ം ഏകേദശം എ� �പ

വീതം ആെക എ� �പയാണ് െചലവ് �തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരിശീലനപരിപാടി സംഘടി�ി���മായി ബ�െ��് ധനകാര� വ��ി�  നി�ം

സാ��ിക അ�മതി ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ധനകാര� വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി��

തട���  ഉ�യി�ി�േ�ാ;  ഈ വിഷയ�ി�  ധനകാര� വ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

ന�കിയി�� നി�േ�ശെമെ��് അറിയി�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ആവി�രി� �തന പ�തിക�

1704. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. �േകഷ്

,, വി.െക.�ശാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം



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

(എ) സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നിലവാരം ഉറ�് വ���തിന് ഇൗ സ��ാ�

ആവി�രി� �തന പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  േ�ാസ് എ�േറാ�െമ�് േറേഷ�ാ  (GER)  േദശീയ

ശരാശരിേയ�ാ� ഉയ�� നിലയി� എ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പരീ�ക�  �ത�സമയ�് തെ� നട��തി�ം പരീ�ാഫല��  യഥാസമയം

�സി�ീകരി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� ജനാധിപത�വ��രണ�ം സാ�ഹ�വ��രണ�ം ഉറ�ാ��തിന്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

കായിക�മത�ായി �.ജി.സി. നി�േ�ശ��

1705. �ീ.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) ആേരാഗ�കരമായ ജീവിത ൈശലി ല��മി�് േകാേള�കളി�ം മ�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�ം സ��കലാശാലകളി�ം വിദ�ാ��ിക��് കായിക�മതാ

�വ��ന���ായി നാ�പ�ിയ�് മിനി�് സമയം നീ�ി വ�ണെമ�് �.ജി.സി.

നി��ഷി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിന് �റെമ കായിക�മത�ായി മ�് ഏെത�ി�ം നി�േ�ശം �.ജി.സി. ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത �.ജി.സി.  നി�േ�ശ��  സം�ാന�് നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന�കാേമാ?

മാന�വാടി മ�ല�ി� '�സ' പ�തി �കാരം ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� സ��ാ� േകാേളജ്

1706. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ി� '�സ' പ�തി �കാരം ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� സ��ാ� േകാേളജിെ�

�വ��നം �ട��തിന് എെത�ി�ം തര�ി�� തടസ�� ഉേ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജ് എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ��ത േകാേളജ് ആരംഭി���മായി ബ�െ��് നിലവി�  നട�വ�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േകാേളജ് െക�ിട��െട നവീകരണം

1707. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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 സ��ാ�  േകാേള�ക�െട െക�ിട��

നവീകരി��തി�ം �തിയ െക�ിട��  പണി��തി�ം കി�ബി �ഖാ�ിര�ം അ�ാെത�ം

അ�വദി� �ക�െട കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) എ� േകാേള�കളി� ഇ� �കാര�� ���ിക� ആരംഭി�ി��്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇതി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കണ�ക� �േത�കം ന�കാേമാ?

��ണി�റ സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജിെ� വികസന പ�തിക�

1708. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ണി�റ സ��ാ� ആ��സ് േകാേളജിെ� വികസന�ിനായി കി�ബി �േഖന നട�ിലാ��

പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�േ��് ഇതിെ� നി��ാണം ���ീകരി�ാനാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

മലയാളം ല�റ� നിയമനം

T 1709.�ീ.െക. രാജ� : 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��ി�  മലയാളം ല�റ�  നിയമന�മായി ബ�െ��് റാ�് ലി�്

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� േപ��് ��ത ലി�ി� നി�ം നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റി�് െപ�ീഷേ�� െെഹേ�ാടതി �റെ��വി� ഉ�രവ്

1710. �ീ.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) മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ിയി�  അസി��് ത�ികയി�  നിയമിതയായ േമ�ി ടി.  വ��ീസ്

�ത�േപ�  െെഹേ�ാടതിയി�  സമ��ി�  WP(C)  No.9832  of  2016  റി�് െപ�ീഷേ��

െെഹേ�ാടതി �റെ��വി� ഉ�രവ് സ��ാ� നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് നട�ാ�ിയി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

ല�റ� ഇ� േബാ�ണി ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

1711. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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��ാ� േകാേള�കളി� ല�റ� ഇ� േബാ�ണി ത�ികയി� നിലവി�

എ� ഒഴി�ക��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.� റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഏെതാെ� സ��ാ�  േകാേള�ക�  ��ത ത�ികക�

അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��് െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയത് അ�വദി�� വിഷയം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി�, നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�േമാ?

മ�ാനിയ ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെല അധ�ാപക നിയമനം

1712. �ീ.േ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) പാേ�ാട് മ�ാനിയ ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി� േകാേമ�് വിഭാഗ�ി� നിലവി�ളള

7 ത�ികക���റേമ  5 അധ�ാപക ത�ിക �ടി ��ി�ണം എ�േപ�ി�െകാ�് േകാേളജ്

ഡി4/25697/18  തീയതി:  5/03/2019  �കാരം ന�കിയ അേപ�യി�േമ�  േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജി�  േകാൺ�ാ�് അധ�ാപകരാണ് ഇേ�ാ�  പഠി�ി��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയ���തിന് േവ�ി ഇേ�� പഠി�ി�� േകാൺ�ാ�് അധ�ാപകർ�്

പകരം �ിരം അ��ാപകെര നിയമി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സ�കാര� േകാേള�കളിെല �ാഫ് പാേ��

1713. �ീ.െ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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  കീഴി�ളള സം�ാനെ� സ�കാര�

േകാേള�കളിെല �ാഫ് പാേ��  ���ി നി�യി��തിന് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഇതി� ��് സ�കാര� േകാേള�കളി� �ാഫ് പാേ�� നി�യി�ത് എ�ാണ്;

അതിൻ�കാര�� വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ���ി നി�യി�ി�ളള �ാഫ് പാേ�� �കാരം നിലവി� ത�ികക� അധികമാെണ�്

കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈ�വ�് എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട േസവന വ�വ�ക�

1714. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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



(എ) ൈ�വ�് എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട േസവന വ�വ�ക�

ബ�െ�� സ��കലാശാല�െട �ാ���് �കാരമാേണാ നി�യി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ���് �കാരം �ാസ് േഫാ� ജീവന�ാ�െട െ�ാേബഷ� നി��ഷി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഈ വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�  ഒ� വ�ഷം േസവനം ���ിയാ�ിയാ�  മാ�െമ

�േമാഷന് അ�ഹത�ള�െവ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ഏത് വ�വ� �കാരം എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാസ് േഫാ�  ജീവന�ാ��് െ�ാേബഷ�  നി��ഷി�ി�ി�ാ�തിനാ�  നിലവി�� ലാബ്

അസി��്/ൈല�റി അസി��് ത�ികകളിേല�് �േമാഷ�  നിയമനം നട�ാെമ�

ൈഹേ�ാടതി വിധി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  ഓഫീസ് അ��ഡ�മാ��് ലാബ്

അസി��്/ൈല�റി അസി��് ആയി �േമാഷ� ന�കാ� ലഭി�ി�� അേപ�യി� എ�്

തീ�മാനം എ��ാ� ഉേ�ശി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�� ലാബ് അസി��്/ൈല�റി അസി��് ത�ികക� താ��ാലികമായി ഓഫീസ്

അ��ഡ� ത�ികയിേല�് തരം താ�ണെമ� അേപ� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് തീ�മാനെമ��ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�വ�്,എ�ഡ ഡ് േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട ത�ിക

1715. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) അ� േകാ�ക�ം അ�റി�  താെഴ ��ിക��� ൈ�വ�്,  എ�ഡ ഡ് േകാേള�കളിെല

അനധ�ാപക ജീവന�ാെര ഏ� േ�ഡിലാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�രം േകാേള�ക�െട അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട എ�ം  15-�  നി�ം  8  ആയി

പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിന് അടി�ാനമായ പഠന�ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം േകാേള�കളി�  ശാ� വിഷയ��  പഠി�ി��െ��ി�ം ലാബ് അസി��മാ�െട

ത�ിക ന�കാ�തിനാ� േകാേള�ക� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം േകാേളജിെ� പരാതി ഇ�ാര��ി�  സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�

തീ�മാനം എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം േകാേള�കളി�  ലാബ് അസി��മാ�െട ത�ിക നിലനി��വാ�  എെ��ാം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളിെല �ാഫ് പാേ�� േ�ഡിംഗ്

1716. �ീ.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) 5 േകാ�ക�� േകാേള�കളിെല �ാഫ് പാേ�� 'ഡി' േ�ഡി� നി�് 'ഇ' േ�ഡാ�ി മാ��ത്

േകാേള�ക�െട െെദനംദിന �വ��ന�െള സാരമായി ബാധി�െമ� കാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാേള�കളിെല അനധ�ാപക നിയമന�ി�  േ�ഡ് മാ��ി�െട സ��ാ�  മാനദ���

മാ��ത് ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 01.09.2019-െല സ.ഉ.(എം.എസ്)308/2019/എ�്.ഇഡി.എ�. ഉ�രവിറ��തിെ�

�േ�ാടിയായി സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേളജ് മാേനെ��ക�മാേയാ അനധ�ാപക

സംഘടനാ �തിനിധിക�മാേയാ ച�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ത�ിക നി��യ�ി�� േ�ഡ് മാ��ിെല അപാകത പരിഹരി��തിന് േവ�ി 5 േകാ�ക�ം,

500 വിദ�ാ��ിക��� േകാേള�കെള  'ഡി'  േ�ഡി� തെ� ഉ�െ���ാ� സ��ാ� നപടി

സ�ീകരി� വ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അനധ�ാപക �ാഫ് പാേ��  േ�ഡിംഗി�  സ��ാ�  േകാേള�ക��ം എ�ഡഡ്

േകാേള�ക��ം ഒേര നിബ�നക�ം മാനദ���മാേണാ സ�ീകരി� വ��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) �� �ത�  അ�് വെര േകാ�ക�� സ��ാ�  േകാേളജ് ഓഫീസിെല ഏ��ം ഉയ��

���െെവസറി ത�ിക ഏതാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

�തിയ പി.ജി. േകാ�ക�

1717. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ��രി�� മ�ല�ിെല എേളരി��് ഇ.െക.നായനാ�-െമേ�ാറിയ� ഗവ�െമ�് േകാേളജി�

�തിയ പി.ജി. േകാ�ക��ായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �� �ഖ�മ�ി�ം,��രി�� എം.എ�.എ.�മായി�� ഇ.െക.നായനാ�െട �രണാ���� ഈ

�ാപന�ി� ഈ വ�ഷം �തിയ പി.ജി.  േകാ�് അ�വദി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

ഇല�� ആ��സ് ആ�് സയൻസ് േകാേളജ് നി��ാണം

1718. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ആറ�ള മ�ല�ി� ��തായി അ�വദി� ഇല�� ആ��സ് ആ�് സയൻസ് േകാേളജിെ�

�ലെമ��് ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് കി�്േകാ�െട ഡി.പി.ആ�. കി�ബി അംഗീകരി�് അ�മതി

നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത നടപടിക� എ� സമയം െകാ�് ���ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അംേബ��� െമേ�ാറിയ� ആ��സ്& സയ�സ് േകാേളജ്



1719. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േഡാ.ബി.ആ�.അംേബ��� െമേ�ാറിയ� ആ��സ്& സയ�സ് േകാേളജിെ� ര�ാംഘ� െക�ിട

നി��ാണ�ിനായി എ� േകാടി �പയാണ് അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജ് െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ി എേ�ാ�  �ട�ാനാ�െമ�ാണ്

ക���ത്;ഇതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി ഗവ�െമ�് ആ��്സ് & സയ�സ് േകാേളജ ിെ� �വ��നം

1720. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  �വ��ി�� ഗവ�െമ�് ആ��്സ്  &  സയ�സ്

േകാേളജി�േവ�ി െക�ിടം നി��ി��തി�� �ലം ഏെ���� നടപടി�െട �േരാഗതി

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ േകാേളജി� നിലവി� എ� �ിരം ജീവന�ാെര നിയമി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവിേട�ാവശ�മായ അനധ�ാപക�െട ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േകാേളജിെ� �വ��ന�ിനാവശ�മായ അനധ�ാപക ത�ികക� ��ി�് അടിയ�രമായി

നിയമനം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�േ�ാ�കാവി� സ��ാ� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

1721. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല �േ�ാ�കാവി�  ഒ� സ��ാ�  ആ��സ്  &  സയ�സ്

േകാേളജ് ആരംഭി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  എ�ാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ത്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത െ�ാേ�ാസലി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� അധ�യന വ�ഷാംരംഭ�ി� േകാേളജ് �വ��ി�� തര�ി� ഭരണാ�മതി�ം മ�ം

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ആദ�ഘ��ിൽ ഏെത�ാം േകാ�ക� ആരംഭി�ം എ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ജ�ിസ് ദിേനശ� ക�ീഷ� റിേ�ാർ�ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�

1722. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സ�ാ�യ േകാേളജ് ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക� സംബ�ി� ജ�ിസ് ദിേനശ�

ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ�� ശിപാ�ശക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഏെതാെ� ശിപാ�ശക�  ഇതിനകം നട�ാ�ിെയ�ം േശഷി��വ നട�ാ��തിന്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാലയിെല എം.േകാം. ൈവവ പരീ�യിൽ മാ��് ദാനം

1723. �ീ.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) എം.ജി. സ��കലാശാലയിെല സ�ാ�യ േകാേള�കളിെല എം.േകാം. ൈവവ പരീ�യിെല മാ��്

ദാനം സംബ�ി�് പരീ� േബാ�ഡ് െചയ�മാെ� നിലപാട് എ�ായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എം.േകാം. ടാേ�ഷൻ പരീ�യിൽ സിലബസിലി�ാ� േചാദ�ം വ�തിെന�ട��് പരീ� റ�ാ�ി

�തിയ പരീ� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പരീ��െട ഫലം േബാ�ഡ് െചയ�മാൻ ഒ�വ�് അംഗീകരി�ാെത െവബ് ൈസ�ിൽ

�സി�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരീ� ഫലം പിൻവലിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാേയാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) പരീ�ാ േബാ�ഡ് െചയ�മാെന തൽ�ാന�് നി�ം മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതി��

കാരണെമ�ാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി� ആ��സ് & സയ�സ് േകാേളജ്

T 1724.�ീ.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) കാ�ാ�ട നിേയാജക മ�ല�ി� ��ാ�ിര�ര�് േദവസ�ം േബാ�ഡിെ� കീഴി� ആ��സ്

& സയ�സ് േകാേളജ് ആരംഭി��തി�ളള നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേളജിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം തട��ളാണ് നിലവി�ളളത്;  ഈ

അധ�യനവ�ഷം േകാ�ക� ആരംഭി�� തര�ി� േകാേളജി�ളള അ�മതി ലഭ�മാ�ാനാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�.ജി, പി.ജി. േകാ�ക�െട ഉ�രകടലാ�ക�െട �ല�നിർ�യം

1725. െ�ാ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� എസ്.എസ്.എ�.സി,  �സ് � �ട�ിയ േകാ�ക�െട ഉ�രകടലാ�ക�െട

�ല�നിർ�യം േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�കളി� മാ�ം വളെര ഗൗരവ�ർ�ം നട�േ�ാ�

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല �.ജി,  പി.ജി.  �ട�ിയ േകാ�ക�െട ഉ�രകടലാ�ക�െട



�ല�നിർ�യം നട��തിന് അ��ാപകെര �ണിേവ�ി�ി ക�ാ�കളിേല�് വിളി�് ഉ�ര�ടലാ�്

െക�കളാ�ി വീ�കളിേല�് െകാ��യ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) പാ��് ഓഫ് ഡ��ി എ� തലെ��ി�  അ��ാപകർ വീ�ി�  െകാ�േപായി ഉ�ര�ടലാ�്

�ല�നിർ�യം നട��ത് �.ജി,  പി.ജി.  േകാ�ക��് എസ്.എസ്.എ�.സി,  ��

േകാ�ുകെളേ�ാെല �ാധാന�ം അർഹി��ി� എ��ത് െകാ�ാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വീ�കളി� െകാ�േപായി ഉ�ര�ടലാസ് �ല�നിർ�യം നട��തിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്

ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം �ണിേവ�ി�ികളി� ഇ�ര�ി� വീ�ി� െകാ�േപായി �ല� നിർ�യം

നട�ിയ�മായി ബ�െ��് പരാതിക� ഉ�ായി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഗ�് അ��ാപകർ ഇ�ര�ി� േപ�ർ വീ�ി� െകാ�േപാ��േ�ാ;  എ�ി� ഇതി� പരാതി

ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) 2010  ജ�വരി �ത�  �ല� നിർ�യ�മായി ബ�െ��് സർ�ാരി�  ലഭി� പരാതിക�െട

വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ��് ആ�് പ�ിേ�ഷ� െസാെെസ�ി�് ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

T 1726.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള ��് ആ�് പ�ിേ�ഷ�  െസാെെസ�ി�് വിവിധ വ��കളി�  നി�ം

അ�ടി�ലിയിന�ി�ം മ�ം ലഭിേ�� �ക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ; ഇതിെ� വ��് തിരി��

കണ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ��ാരി� നി�ം ലഭിേ�� ഫ�് കി�ാ�തിനാ� പാഠ��കം അ�ടി���മായി ബ�െ��

���ിക�ം മ�ം �ട�� സാഹചര�ം സംജാതമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അടിയ�രമായി െക.ബി.പി..എസ്.  -ന് ന�േക� �ക ലഭ�മാ�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� േകാ��േറഷ� വഴി ന��� വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ക�

1727. �ീ.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) േകരള സം�ാന ന�നപ� ധനകാര� േകാ��േറഷ� വഴി വിദ�ാഭ�ാസ വാ�ക� ലഭി��തി��

മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക ഈയിന�ി� അ�വദി�ി��്;  ജി�ാ തിരി�� കണ�

ലഭ�മാ�േമാ?

േകാേളജ് �ണിയൻ ഭാരവാഹിക��്പരിശീലന പരിപാടി



1728. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, സി.മ��ി

,, 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) സം�ാനെ� സർ�ാർ,  എ�ഡഡ് േകാേളജ് �ണിയൻ ഭാരവാഹിക��് ല�നിെല

കാർഡിഫ് സർ�കലാശാലയി�  ഒരാ� നീ� നി��� േന�ത� പരിശീലന പരിപാടി

സംഘടി�ി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരിപാടി�െട ല��െമെ��ാമാണ്;  ഇതി���് േകാേളജ് �ണിയൻ ഭാരവാഹിക��്

സം�ാനതല�ി� എെ��ി�ം പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാേളജ് �ണിയൻ ഭാരവാഹിക��് സം�ാന�് �ിരമായി േന�ത� പരിശീലന പരിപാടി

സംഘടി�ി�� കാര�ം ആേലാചനയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകാേളജ് �ണിയ� െചയ�മാ�മാ��ളള വിേദശപരിശീലന പ�തി

1729. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��ാ�  േകാേള�ക�, സ��കലാശാലക�  എ�ിവിട�ളിെല �ണിയ�

െചയ�മാ�മാെര ഇം��ിെല ഏെത�ി�ം �ണിേവ�ി�ിയി� പരിശീലന�ിനായി അയ��തിന്

സ��ാ� എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം എ� �ണിയ� െചയ�മാ�മാ��് യാ��് അ�മതി ന�കിയി��്;

ഇവ�െട വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �ണിയ�  െചയ�മാ�മാ�  അ�ാ�വെര യാ�യി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട

വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) �ണിയ�  െചയ�മാ�മാെര �ടാെത അധ�ാപക�ം ��ത യാ�ാസംഘ�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇവ�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഇ) ��ത യാ��് െചലവഴി�� �ക എ�യാണ്;  ഏത് ഫ�ി�  നി�ാണ് ��ത �ക

െചലവഴി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യി� സിവി� സ�വീസ് േകാ�ിം�െസ��

1730. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

വയനാട് ജി�യി� സിവി� സ�വീസ് േകാ�ിംഗ് െസ�� ആരംഭി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?



െന�ാ�ിൻകര ആറാ�ം�ട് �.െഎ.�ി. െസ�റിന് �മി

1731. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െന�ാ�ിൻകര ആറാ�ം�ട് �.െഎ.�ി. െസ�റി�േവ�ി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ൈകവശം

ഉ� ഊ��കാലയിെല �മി ൈകമാ��തിെ� നടപടി�മ��  �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020 മാർ�ിന് �ൻപ് �.െഎ.�ി.  െസ�റിന് �മി ൈകമാ�ം െച�ാൻ കഴി�േമാ;  ഇെ��ി�

അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �.െഎ.�ി. െസ�റിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നിലവി� എ� െസ�് �ലമാണ് ൈകമാ��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം �ണിേവ�ി�ി േകാേളജിെല സംഘ�ഷം

1732. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഷാഫി പറ�ി� : 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�ി�ി േകാേളജി� �ട��യായി നട�� സംഘ�ഷ��ം

നിയമലംഘന��ം �ലം ഉളവായി�� �ിതിവിേശഷം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പഠി�് �ട�ിയ �തിപ� അ��ല വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��കെര സ�െപ�്

െച�ണെമ�് ആവശ�െ��് ഭരണപ� അ��ല വിദ�ാ��ി സംഘടനാ �വ��ക� േകാേളജ്

�ി�സി�ലിെന മണി��കേളാളം തട�് വ�ക��ാേയാ;

(സി) േകാേളജി��ായ ക�ി��് സംഭവ�ിന് േശഷം േകാേളജി�  ഏ�െ���ിയ േപാലീസ്

സംര�ണം പി�വലി�ക��ാേയാ;  എ�ി�  ആ�െട സ���ഫലമായി�ാണ് ഇവെര

പി�വലി�ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േകാേളജി�  ഒ� വിദ�ാ��ിനി ഭരണപ� അ��ല വിദ�ാ��ി സംഘടന�ാ�െട

മാനസിക പീഢനം �ലം ആ�ഹത��് �മി� സംഭവെ��ട��് വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��

ന�കിയ റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യായി��െവ�ം അവ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി� എ�െകാെ��ം അറിയി�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ഇടെപട�ക�

1733. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���



,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ഷാഫി പറ�ി� : 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 േമഖലയി�  സം�ാനം കാലകാല�ളായി ഉ�ാ�ിെയ�� േപരി�ം

െപ�മ�ം വിശ�ാസ�ത�ം േകാ�ം ത�� നടപടികൾ ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�

ഉ�ായതായ ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ര�ിൽ ഏെതാെ� ഇടെപട�കളാണ് ഉ�ായത്;

(സി) എം.ജി.  സ��കലാശാല�െട ബി-െടക് പരീ�യി�  േതാ� വിദ�ാ��ിനിെയ വിജയി�ി�

വിഷയ�ി� ചാ�സല� വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ൈവസ് ചാ�സല�,  ചാ�സല��് വിശദീകരണം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സ�യംഭരണ �ാപനമായ സ��കലാശാലക� അദാല�് ദിവസം ഫയ�ക� മ�ി�് േനരി�്

ന�കണെമ�ം അദാല�ി� തീ��ാ�ിയ അേപ�ക�െട വിശദാംശം അേ� ദിവസം തെ�

മ�ി�് ന�കണെമ�ം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം നി�േ�ശം ന�കിയതി��

സാഹചര�ം എ�ായി��; വ��മാ�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട മാലദ�ീപ് സ��ശനം

1734. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസവ��് മ�ി�െട േന�ത��ി�� ഉ�തതല സംഘം  2019  നവംബറി�

മാലദ�ീപ് സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സംഘ�ി�  ആെരാെ� ഉ�െ��ി��െവ�ം സ��ശന�ിെ� ഉേ�ശം

എ�ായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ശനം �ലം ഉ�ായ േന��� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ശന�ിന് ആെക എ�് �ക െചലവാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഐ.എ�്.ആ�.ഡി. േകാേള�ക�െട �വ��നം

1735. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  േകാേള�കളി�  ആവശ�മായ �ലം ലഭി�ാെത

�ട��വ��ന���് തടസം േനരി�െകാ�ിരി��വ ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ിര��ിയിൽ ഐ.എ�്.ആ�.ഡി.  േകാേളജ് അ�വദി�േ�ാ�  ��ത േകാേളജിന്

ആവശ�മായ �ലം ആര് ലഭ�മാ�ണെമ�ായിരി� വ�വ� െച�ി��ായി��ത്;

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� തേ�ശ �ാപന�ിന് ആവശ�മായ �ലം വാ��തിന് പരിമിതി��

പ�ം ��ത േകാേളജ്എ�െന ��േപാ�് െകാ�േപാകാനാണ് സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ആവശ�മായ അ�് ഏ�� �ലം ലഭി�ാെത അഫിലിേയഷ� �ടരാ� സാധ�മെ�� എം.ജി

�ണിേവ�ി�ി�െട അറിയി�് ലഭി�ി�� സാഹചര��ി�  �ലം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സാേ�തിക �ാപന��  ഒ�മി�ാ� �േദശെമ� നിലയി�  ��ത സ��ാ�  �ാപനം

കാ�ിര��ിയി�  തെ� നിലനി���തിന്  5  ഏ��  �ലെമ� മാനദ��ി�  ഇളവ്

വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം

1736. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� പ�തിേയാളം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��്

നിലവാരമി�ാെയ�് അ�ാദമിക് ആഡി�് റിേ�ാ��ി� ��ി�ാണി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയ�േ��തിെ� ആവശ�കത േബാധ�െ���വാ� എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജ് �ി�സി�ി�മാ�െട േയാഗം വിളി�േച��വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) തീെര നിലവാരമി�ാ� സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ�  �ട��

കാര��ി� േകരള സാേ�തിക സ��കലാശാല എ�് തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകാേള�ക��് നിലവാരമി�ാെയ� റിേ�ാ��് േബാ�ഡ് ഓഫ് ഗവേണ�് േയാഗം

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ആഡി�്

1737. �ീ.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�് 140 എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� സാേ�തിക സ��കലാശാല അ�ാഡമിക്

ആഡി�ിംഗ് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�ം എ� അ��ാപക�െട േസവനം

വിനിേയാഗി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ആഡി�ിംഗി�  സം�ാനെ� പല സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�ം

��ിെല�ിെയ�ം പഠന മികവി�  ��ി�് നി��� സം�ാനെ� സ��ാ�/എ�ഡഡ്

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��് അ�ഹമായ �ാനം ലഭി�ി�ാെയ�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത ആഡി�് റിേ�ാ��് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്?



എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം

1738. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

എ�ജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് എ��വരി� വിജയി�ാ� 69% േപ� പഠി� വിഷയ��

വി�് േവെറ േമഖലക�  േതടി േപാ��തിനാൽ അവർ�് �േത�ക സംര�ണം ന�കി

നി�ിതേമഖലയി�  വിജയി��തിന് �േത�ക പ�തി ആവി�രി��ത് സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ?

�തിയ േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�

1739. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വികസനം ല��മാ�ി സം�ാന�് സ��ാ�  േമഖലയി�  ��ത�

േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക� ആരംഭി�ാ�� നി�േ�ശം സ��ാ� ��ാെക�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയതായി എ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�  �ട�ാനാണ് സ��ാ�

ആേലാചി��ത്; ജി� തിരി�� കണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സ��ാ� േമഖലയി� േപാളിെട�ി�് േകാേളജ് നിലവിലി�ാ� െകാ�ം താ��ി� �തിയതായി

ഒ� സ��ാ�  േപാളിെട�ി�് േകാേളജ് ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം പരിഗണി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

ഉ�ത, സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശ�ിെ���ൽ

1740. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഉ�ത,  സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� േപാളിെട�ി�കളിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ല�റ� ഇ� ഇലേ�ാണി�് & ഇ��െമേ�ഷ� ത�ികയിെല നിയമനം

1741. �ീ.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) കാ�ഗറി ന��  472/2012  (ല�റ�  ഇ�  ഇലേ�ാണി�്  &  ഇ��െമേ�ഷ�) �കാര�ളള

പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�  വ�ത് എ�ാെണ�ം വി�ാപനം �റെ��വി�േ�ാ�

��ത ത�ികയിൽ എ� ഒഴി�കളാണ് ഉ�ായി��െത�ം എ�േപെര നിയമി�ി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ത�ികയി� കരാ�/ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� നിയമനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

എ�േപെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ന�വി� േപാളിെട�ി�് നി��ാണം

1742. �ീ.െ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) ന�വി�  െട�ി��  ൈഹ�ളിെ� ഉടമ�തയി�� അ�് ഏ��  �ലം �തിയതായി

ആരംഭി�� ന�വി�  േപാളിെട�ി�ിന് ൈകമാ���മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ ഏത്

ഘ�ം വെരെയ�ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േപാളിെട�ി�ിെ� അംഗീകാര�ിന് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ.  യി�  അേപ� സമ��ി���മായി

ബ�െ�� നടപടി�മ�� ���ിയായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േപാളിെട�ി�ിനാവശ�മായ �തിയ െക�ിട��  നി��ി���മായി ബ�െ�� െട�ഡ�

നടപടി�മ�� എത് ഘ��ിലാ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ന�വി� േപാളിെട�ി�ിെ� നിർ�ാണം

1743. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക�ർ ജി�യിെല ന�വി� േപാളിെട�ി�ിെല നിർ�ാണ ���ിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�� അധ�യന വർഷെമ�ി�ം �ാ�ക� ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എം.എൽ.എ.  ഫ�ി�ം എം.പി.  ഫ�ി�ം നി�് അ�വദി� �ക�� നിർ�ാണ ���ിക�

�ർ�ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

േപാളിെട�ിക് ക�ാ�സിെ� ��മതി� നി��ാണം

1744. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) പ���  മ�ല�ിെല വനിത റസിഡ�ഷ��  േപാളിെട�ിക് ക�ാ�സിെ� ��മതി�

നി��ാണ�ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് ഫ�് അ�വദി�ി��േവാ;  എ�ി�  ��ത

���ി�െട നിലവിെല അവ� എ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി�െട നി�വഹണ ഏജ�സി ഏതാണ്;



(സി) ��ത ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാ�ം; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�രയി� സ��ാ� േപാളിെട�ിക്

1745. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാേവലി�രയി�  ഒ� സ��ാ�  േപാളിെട�ിക് ആവശ�മാെണ� നിേവദനം/  ശിപാ�ശ

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  സ��ാ�  േപാളിെട�ിക് �ട�വാനാവശ�മായ പഠനം നട�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േപാളീെട�ി�കളിെല േബാ�ഡ് ഓഫ് ഗവേണ�്

1746. �ീ.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) സം�ാന�് േപാളീെട�ിക് േകാേള�കളി�  െതാഴി�  സാധ�ത അ�സരി�� �തിയ

പാഠ��വ��ന�� ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാനെ� സ��ാ�  േപാളീെട�ി�കളി�  േബാ�ഡ് ഓഫ് ഗവേണ�്

�പീകരി�ി�േ�ാ; ആെരാെ�യാണ് അതിെല അംഗ��;

(സി) എ�ഡഡ് േപാളീെട�ി�കളി�  ഇ�രം േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതിനായി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േപാളീെട�ി�ക��് സ�യംഭരണം ന���തി�� ആദ�പടിയായി�ാേണാ േമ�റ �

പരി�ാര�� െകാ�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

റീജണ� സയ�സ് െസ�റിേ��ം �ാനേ�ാറിയ�ിേ��ം നി��ാണം

1747. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടിയിെല റീജണ�  സയ�സ് െസ�റിേ��ം �ാനേ�ാറിയ�ിേ��ം

നി��ാണ�ി��ായി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാലതാമസം ഒഴിവാ�ി സമയബ�ിതമായി റീജണ�  സയ�സ് െസ�റിേ��ം

�ാനേ�ാറിയ�ിേ��ം നി��ാണം ���ിയാ��തി�ം �വ��ന�മമാ��തി�ം

ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി� ഫീസ് വ��നവ്



1748. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�ളള വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വിവിധ േകാ�കളി�

പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട ഫീസി� വ��നവ് വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ േകാ�ി�ം എ�് ഫീസ് വ��നവാണ് വ��ിയത്;  എ��തലാണ് ഇതിന് �ാബല�ം

ന�കിയി�ളളത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ഫീസ് വ��നവ് വ��വാ��ായ �േത�ക കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ക�ി�ി �പാ�ശ െച�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് ക�ി�ിെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ക��ണി�ി �ിൽ പാ��ക�

1749. �ീ.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) അ�ാരാ� നിലവാര�ി�� െതാഴിൽ പരിശീലന�ിനായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ക��ണി�ി �ിൽ പാ��ക�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക��ണി�ി �ിൽ പാ��വഴി ഏെത�ാം തര�ി�� െതാഴിൽ പരിശീലനമാണ് വിദ�ാ��ിക��്

നൽ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഈ പാ��കളിൽ നി��ാണം ���ിയായവയിൽ െതാഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

�. ജി. സി. അംഗീകാര�� വി�ര പഠന വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക�

1750. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) �.  ജി.  സി.  അംഗീകാര�� ഏെത�ാം വി�ര പഠന വിദ�ാഭ�ാസ േകാഴ�ുകളാണ് േകരള�ിെല

സ��കലാശാലക� അംഗീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �. ജി. സി. അംഗീകാര�� വി�ര പഠന വിദ�ാഭ�ാസ േകാ�ക� േകരള�ിെല സ��കലാശാലക�

അംഗീകരി�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണെമെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത േകാ�ക� പാ�ായ വിദ�ാ��ിക� അംഗീകാര�ിനായി അേപ�ി�� പ�ം ആയത്

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സ��കലാശാല പഠന വ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം



1751. �ീ.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) സം�ാനെ� സ��കലാശാല പഠന വ��കളിെല അ��ാപക നിയമനം പി.എസ്.സി.�്

വി��തിെന�റി�് സ��ാ� ആേലാചി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ എ� െകാെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016  െമയ് ഒ�ിന് േശഷം കലി��്,  ക��, �സാ�് എ�ീ �ണിേവ�ി�ികളിെല

പഠനവ��കളിെല അ��ാപക നിയമന�ിന് �റെ��വി� വി�ാപന�ിൽ സംവരണ

ത�ികക� ഏെത�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) WP(C) No. 9785 of 2015 ന�� േക�ിെല 3/2/2016-െല വിധി �കാരം നിയമന�ളിൽ

സംവരണ മാനദ���  ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ാൻ േകരള ൈഹേ�ാടതി കാലി��്

സ��കലാശാല�് നി�േ�ശം നൽകിയി�ം ആയത് �സി�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ അതിെ�

പക��് നൽകാേമാ; ഇെ��ിൽ അതി�� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാലി��് �ണിേവ�ി�ി സിൻഡിേ��് േയാഗ�ിെല  2019  :  1420  തീ�മാന�കാരം

അംഗീകരി� അ��ാപക നിയമന�മായി ബ�െ�� റിേ�ാ��് തയാറാ�ാൻ ആധാരമാ�ിയ

േരഖക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; റിേ�ാ��ിെ� ഒ� പക��് നൽകാേമാ?

വി�രപഠന�ിനായി �േത�ക സ��കലാശാല

1752. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് വി�രപഠന�ിനായി ഒ� �േത�ക സ��കലാശാല ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നിലവാര നി��യം

1753. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, വി.െക.�ശാ�്

,, പി.െക. ശശി

,, െ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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട സമ�വിവരേശഖരണം ല��മി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സ�േ�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�യടി�ാന�ി� സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട

റാ�ിംഗ് നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട നിലവാര നി��യ�ിനായി സ് േ��് അസസ് െമ�് ആൻഡ് 

അ�ഡിേ�ഷൻ െസ�ർ �ാവ��ികമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം അ�ാദമികരംഗ�ം



ഗേവഷണരംഗ�ം അവെയ ഉ��� �ാപന��  ആ�ി�ീ���തി�ം നട��

�വ��ന�� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലക� േദശീയ/അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിന് നടപടി

1754. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക� േദശീയ/അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാലകളി� കാലിക �സ�ി�� േകാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  അത�ാ�നിക രീതിയി�� അടി�ാന സൗകര���

വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അദാല�് നട��തിെല ച�ലംഘനം

1755. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��കലാശാലകളി� അദാല�് നട�ാ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��മ�ി�ം ഓഫീ�ം േനരി�്

ഇടെപ�താ�� ആേ�പ�ിെ� നിജ�ിതി േരഖകളി�നി�ം വ��മാ�ക��ാേയാ;

(ബി) മ�ി�െട െെ�വ�് െസ��റി കഴി� െഫ�വരി ര�ി� ന�കിയ �റി�ിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് അദാല�് തീ�മാനി�െത�ം ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ി�സി��

െസ��റിമാ� നി�േ�ശ�� �റെ��വി�െത��� ആേ�പ�� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(സി) മ�ി�െട നി�േ�ശം എ� നിലയി� െെ�വ�് െസ��റി ന�കിയ �റി�ിെല ഒ�� നി�േ�ശ��

ഒ�മാ��ം വ��ാെതയാണ് �ി�സി�� െസ��റി �േത�ക സ��ലറാ�ി കാലി��്, എം.ജി.,

ക��, �സാ�് �ട�ിയ സ��കലാശാലാ രജി�ാ�മാ��യ�െത� ആേ�പ�ി�

വ�ത�േ�ാ; ഇ�ാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) മ�ി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ െസ��റിേയാ� നി�േ�ശി�ാം എ��ാെത സ��കലാശാലകെള

സംബ�ി�� ഒ� വിഷയ�ി�ം േനരി�് ഉ�രേവാ �റിേ�ാ ഇറ�ാ�  പാടിെ��് നിയമം

അ�ശാസി��േ�ാ; എ�ി�, മ�ി�െട നടപടി ച�ലംഘനമായി സ��ാ� കാ��േ�ാ?

സ��കലാശാലകളിെല ഘടനാപരമായ മാ���

1756. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഏെത�ി�ം സ��കലാശാലകളി�  ഘടനാപരമായ മാ���

വ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



േകരള സ��കലാശാലയിെല േമാഡേറഷ� �മേ�ട്

1757. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകരള സ��കലാശാല,  േമാഡേറഷ�  �മേ�ടി�െട വിദ�ാ��ികെള വിജയി�ി� സംഭവം

സംബ�ി�് ഏെതാെ� തര�ി�� അേന�ഷണമാണ് നട�ിയത്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷി� ജി�ാ ൈ�ം�ാ�്,  േകസ് രജി��  െച�് വിശദമായ

അേന�ഷണം നട�ണെമ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� അടി�ാന�ി� വിശദമായ

അേന�ഷണ�ിന് ഉ�രവായി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(സി) �മേ�ട് േസാ�് െവയ�  തകരാ�  �ലം സംഭവി�താെണ�് സ��കലാശാല�െട

അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയി�േ�ാ; ഇത് ൈ�ം�ാ�ിെ� ��യി� െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ണിേവ�ി�ി�െട വിശ�ാസ�തെയ തെ� തക��� ഇ�രം കാര��ളി�  സമ�മായ

അേന�ഷണം നട�ി വ�ത െവളി��് െകാ�വ��തിന് സമ� അേന�ഷണം നട�ാൻ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാര�വ�ം കാ�സി� പാ��ിംഗ് ഫീസായി ഈടാ�ിയ �ക

1758. �ീ.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) 2019  ഡിസംബ�  മാസം കാര�വ�ം േ�ാ��സ് ഹ�ി�  നട� ഇ�ഡ�-െവ�് ഇ�ഡീസ്

20-20  �ി��് മ�സര�മായി ബ�െ��് കാര�വ�ം കാ�സി�ളളി�  പാ��ിംഗ് ഫീസായി

ഓേരാ ഇനം വാഹന�ി�ം എ� �പ വീതമാണ് േകരള �ണിേവ�ി�ി അധി�ത�

ഈടാ�ിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ടിയനിര�ി� പാ��ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ�ിെയ�ി�ം അതിന�സരി�ളള പാ��ിംഗ് സൗകര�ം

കാ�സി�ളളി�  ഏ�െ���ിയി��ി�ാെയ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയതിേ��

എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ദിവസം പാ��ിംഗ് ഫീസിന�ി�  േകരള �ണിേവ�ി�ി�് എ� �ക ഓേരാ ഇനം

വാഹന�ി�ം ലഭി�െവ�തിെ� ഇനം തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഓഫ് കാ�സ് െസ��ക�

1759. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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



കാലി��് സ��കലാശാല�െട കീഴി�  എ� ഓഫ് കാ�സ് െസ��ക�  ഉെ��ം അത്

എവിെടെയാെ�യാെണ�ം അവിെടെ� േകാ�ക� ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�വണ െെവകല��� വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാഫലം ൈവ��ത് സംബ�ി�്

1760. �ീ.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) 2015-18  കാലയളവി�  കാലി��് സ��കലാശാല�െട വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ി� കീഴി�

ബി.േകാം. േകാ�് ���ിയാ�ി പാല�ാട് യാ�ര �വണ സംസാര ഹയ�െസ��റി �ളി�

നി�ം പരീ� എ�തിയ വിദ�ാ��ിക�െട പരീ�ാഫലം സ��കലാശാല �സി�ീകരി�കേയാ

ഡി�ി സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�കേയാ െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിദ�ാ��ികളി�  ആദ��മ�ി�  തെ� എ�ാ വിഷയ���ം വിജയി�വ��്

എ�െകാ�ാണ് സ��ിഫി��് വിതരണം െച�ാ�ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �വണ െെവകല��ളള വിദ�ാ��ികെള ര�ാംഭാഷ പഠി��തി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം വിദ�ാ��ിക��് ര�ാംഭാഷയായ മലയാളം പഠി�ണെമ� അറിയി�് ലഭി�ത് പഠനം

���ിയാ�ിയ േശഷമാണ് എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) േകാ�് കഴി�് 2 വ�ഷേ�ാളമാെയ�ി�ം സ��ിഫി��് കി�ാ�തിനാ� ഉപരിപഠന�ിേനാ മ�് 

െതാഴിേലാ ലഭി�ാ� സഹചര��ിൽ ഇവ��് സ��ിഫി��് വിതരണം െച��തി�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

എം.ജി. സ��കലാശാലയിെല േമാഡേറഷ�

1761. �ീ.േ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) എം.ജി.  സ��കലാശാല സംഘടി�ി� അദാല�ി�  പരീ�യി�  പരാജയെ�� ഒ� ബി.െടക്

വിദ�ാ��ിനി�് ഒ� മാ��് അധിക േമാഡേറഷ�  ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ഒ� േപ�ർ മാ�ം പരാജയെ�� എ�ാ ബി.െടക് വിദ�ാ��ിക��ം ഒ� മാ��ിന്

പകരം അ�് മാ��് േമാഡേറഷ�  ന��വാ�  �ണിേവ�ി�ി�െട

സി�ഡിേ��്തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം സ��കലാശാല പി�ീട് പി�വലി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ�

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം അധിക േമാഡേറഷ�  ന�കിയതി�െട എ� വിദ�ാ��ികളാണ് വിജയി�തായി

�ഖ�ാപി�ത്; അതിൽ എ� േപ��് ബി.െടക് ഡി�ി സ��ിഫി��് വിതരണം െച�;

(ഇ) േമാഡേറഷ� ന�കി വിജയി�ി� തീ�മാനം പി�വലി��തിന് ��് ബ�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട



വിശദീകരണം േതടിയി�േ�ാ;

(എഫ്) ഇ�ാര��ി� അ�ാഡമിക് കൗ�സിലി� തീ�മാനം എ��കേയാ, സ��കലാശാല �ാ���ിെല

നിബ�ന അ�സരി�് ചാ�സല�െട അ�മതി േത�കേയാ െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി�െട ��ി�ാറയി�ളള �ാപന��

1762. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി�െട അധീനതയി�  ആറ��ള നിേയാജക മ�ല�ിെല

പ�നംതി� �നിസി�ാലി�ിയി�െ��� ��ി�ാറയി�ളള �ാപന��െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ല�് �ണിേവ�ി�ി�െട അധീനതയി� എ� വി�ീ��ം �ലം ഉ�് എ�തിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ി�ാറയി�  മഹാ�ാഗാ�ി �ണിേവ�ി�ി�െട അധീനതയി�ളള �ാപന��െട

അടി�ാനസൗകര�വികസന�ിനായി സ�ീകരി� വ���ം സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി���മായ

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�െട സ�യംഭരണ അവകാശ��

1763. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, 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) സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�െട സ�യംഭരണ അവകാശ��  നിലനിർ��തി�ം

അവ�െട �േത�ക അവകാശ��  സംര�ി��തി�ം ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ�യംഭരണ �ാപന�ളായ സർ�കലാശാലക�െട േ�ാ-ൈവസ് ചാൻസലറായ

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�് ഏെതാെ� തര�ി�� ഇടെപട�ക� സർ�കലാശാല�െട

ഭരണ�ി� നട��തിനാണ് അധികാര��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ സർ�കലാശാലകളി�  തീ�മാനമാകാെത കിട� ഫയ�ക�

തീർ�ാ��തിന്  2019  െഫ�വരി,  മാ��് മാസ�ളി�  അദാല�് നട�ണെമ�് മ�ി

നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; ��ത അദാല�കളി� മ�ി പെ����താെണ�് െഫ�വരി 4 ന് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �ിൻസി�� െസ��റി ന�കിയ ക�ി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ�� മ�ി ഏെതാെ� �ണിേവ�ി�ിക�െട അദാല�കളിലാണ് പെ���ത്;



(ഇ) മ�ി�െട ഇടെപട�  ആവശ��� ഫയ�ക�  മ�ി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി�ണെമ�്

നിർേ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��കാരം ഒേരാ സർ�കലാശാലക�ം എ� ഫയ�കളാണ്

മ�ി�െട പരിഗണന�് സമർ�ി�ത്;

(എഫ്) ഇ�രം അദാല�കളി�  മ�ി േനരി�് പെ���് ഫയ�കളി�  തീ�മാനം എ���തിന്

ചാൻസലർ �ടിയായ ഗവർണ�െട അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�് എ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ജി) അദാല�ക� നട��തിന് മ�ി സമയ�മം നി�യി�് ന����ം അദാല�ി� ഫയ�ക�

മ�ി�െട പരിഗണന�് അയ�ണെമ��� നിർേ�ശ�ം സർ�കലാശാലക�െട സ�യം

ഭരണാവകാശ�ിേ��� കട�കയ�മാെണ� ആേ�പ�ിേ�ൽ നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലക�െട സ�യംഭരണാവകാശം

1764. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, 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� സ��കലാശാലകൾ�് അവ�െട സ�യംഭരണാവകാശം ന�മായതാ�ം

�േവശനം, പരീ� എ�ിവ�െട നട�ി�ി� ��തരമായ വീ� വ�താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാലക�െട സ�യംഭരണാവകാശം സംര�ി��തി�ം അ�ിഷ�, പരീ�

എ�ിവ�െട വിശ�ാസ�ത വീെ����തി�മായി എ�ാ �ണിേവ�ി�ിക�െട�ം ൈവസ്

ചാ�സില�മാ�െട േയാഗം ചാ�സില� വിളി�് േച�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ��ത േയാഗ�ി��ായ തീ�മാന�� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലക�െട നട�ി�ി� ഇത് വെര ഉ�ാകാ� വിധ�ി��

ആേ�പ��ം ആേരാപണ��ം ഉ�ായ സാഹചര��ി�  ഇ�ാര�െ� �റി�് സമ�മായ

അേന�ഷണം നട�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട കാര��മത വ��ി�ി��

1765. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : 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 ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല പരീ�ാനട�ി�്

�ഗമമാ��തി�ം,  റിസ��് േവഗ�ി�  �സി�ീകരി��തി�മായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല സ��കലാശാലക�െട �വ��ന��ം േസവന��ം ���മാ�ം

ക����വ��രി�ി�േ�ാ;



(സി) സ��ാ�  േകാേള�കളിെല �ാ�് �റിക�  െെഹ-െടക് ആ��തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� സ�ീകരി�േമാ?

അഡീഷണ� �ി� അക�ിസിഷ� േ�ാ�ാം

T 1766.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) വിദ�ാ��ിക�െട ൈന�ണ� വികസന പ�തിയായ അഡീഷണ�  �ി�  അക�ിസിഷ�

േ�ാ�ാമി�� എ.ഡി.ബി. സഹായം എ�ാണ് അവസാനി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിയ പ�തി�് വാ� ന�കാ� എ.ഡി.ബി. സ��മാെണ�് അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വാ� ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

വഫഖ് േബാ�ഡി� രജി�� െച� �ാപന��

1767. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) വഫഖ് േബാ�ഡി�  രജി��  െച� എ� �ാപന��  സം�ാന�െ��് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േബാ�ഡി� ന�ായമാ�ം രജി�� െചേ���ം എ�ാ� രജി�� െച�ാ��മായ എ�

�ാപന��െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േബാ�ഡി�  രജി��  െച� �ാപന�ളി�  നി�് സ��ാരിന് കി�� വ�മാനം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ാപന���േവ�ി സ��ാ�  വിനിേയാഗി�� �ക എ�യാെണ�ം ഏെത�ാം

കാര����ാണ് �ക വിനിേയാഗി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േബാ�ഡി�  രജി��  െച� �ാപന��െട അധീനതയി�  സ��ാ�  �മി�െ��ി�

��ത �മി �ാപന���് തെ� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷനിെല നിയമന��

1768. �ീ.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) ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷനിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.-�് വി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) നിലവി�  ��ത േകാ��േറഷനി�  എ� ജീവന�ാ��്;  അതി�  െഡപ�േ�ഷ�, കരാ�

നിയമനം,  ദിവസ േവതനം എ�ീ രീതിയി�  എ�േപെര നിയമി�ി��്;  പ്.രേത�കം �േത�കം

വിശദമാ�ാേമാ;



(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ത േകാ��േറഷ� കരാ� അടി�ാന�ി�ം

ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം എ� േപെര നിയമി�;

(ഡി) ��ത നിയമന�� നട�ിയത് ഏത് രീതിയിലായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േകാ��േറഷനിെല െ�ഷ��  ��സ് അടിയ�രമായി ത�ാറാ�ി നിയമന��

പി.എസ്.സി. വഴിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ?

ന�നപ� േ�മ വ��ിെല നിയമന��

1769. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��ിെല നിയമന�� പി. എസ്. സി. �് വിടാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

െ�ഷ�� ��സ് �റെ��വി�തിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ന�നപ�േ�മ വ��ിെല നിയമന�� െ�ഷ�� ��സ് �കാരം പി. എസ്. സി. �് വി�േ�ാ�

നിലവി�  കരാ�  /  താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  േജാലി െച�� ആെരെയ�ി�ം

�ിരെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�െന �ിരെ����തിന് ആെര�ി�ം അേപ� ത�ി�േ�ാ; എ�ി� അേപ��െട പക��്

സഹിതം വിശദാംശം ന��േമാ?

ന�നപ� വിഭാഗെ� സ�ദായ��

1770. �ീ.െക. രാജ� : 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� വിഭാഗമായി ഏെതാെ� സ�ദായ�ളാണ് ഉ�ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  ഓേരാ സ�ദായ�ം സം�ാന ജനസംഖ��െട എ� ശതമാനം വ�െമ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ി മ�ല�ി� സൗജന� പരിശീലന ഉപേക�ം

1771. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) േകാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  ന�നപ� �വജന���ായി ഒ� സൗജന� പരിശീലന

ഉപേക�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത േക�ം എ�േ��് �വ��നം �ട�െമ�് അറിയി�േമാ?

ഇ�ി�ിബാവ ഭവന നി��ാണ പ�തി



1772. �ീ.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:

ഇ�ി�ിബാവ ഭവന നി��ാണ പ�തി, ഇ�ി�ിബാവ ഭവന �ന��ാരണ പ�തി എ�ിവ �കാരം

സ��ാ� ഇ�വെര എ�േപ��് സഹായം അ�വദി�ി��്; അ�വദി� �ക സഹിതം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�ി�ിബാവ ഭവനപ�തി

1773. �ീ.െ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) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ന�നപ� േ�മ വ��് ഇ�ി�ിബാവ ഭവനപ�തി�ായി െചലവഴി�

�ക എ�യാണ്; �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഇനി ഭവന�� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മ�സാ��ാപക��� വാ��ക

1774. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ�സാ��ാപക�� വാ� ന��വാ� േവ�ി അ�വദി� ഫ�ക� �ഷറിയി� നിേ�പി�ാെത

ഏെത�ി�ം ബാ�കളി� ന�നപ� ധനകാര� വികസന േകാ��േറഷ� നിേ�പി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഏെത�ാം ബാ�കളിലാെണ�ം നിേ�പി� �ക എ�െയ��� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിേ�പ�� എ��തലാണ് ബാ�കളി� നിേ�പി�ി��ത്; ഇതിന് ഇ�വെര�ം ലഭി�

പലിശ എ�യാണ് ��ത പലിശ എ�ിെന�ാം െചലവഴി� എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത ഫ�ക�  �ഷറികളി�  നിേ�പി�ാെത ബാ�കളി�  നിേ�പി�ത് സ��ാരിെ�

അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��ി� കീഴിെല പി.എസ്.സി. േകാ�ിംഗ് െസ��ക�

1775. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��ി� കീഴിെല പി.എസ്.സി.  േകാ�ിംഗ് െസ��കളി�  ഫാ���ി ആയി

�ാ�് എ��� അധ�ാപക�െട ഓണേററിയം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓണേററിയ�ിെ� എ� മാസെ� �ടി�ിക ന��വാ��്; വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ��ത �ടി�ിക ന���തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�ം ഇത് എേ�ാ�

ലഭ�മാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?



ന�നപ� േ�മ ഡയറ�േറ�ിെല കരാ� ജീവന�ാ�െട �ിരെ���ൽ

1776. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ ഡയറ�േറ�ി� കരാ� അടി�ാന�ി� നിയമി� ജീവന�ാരി� ആെരെയ�ി�ം

�ിരെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കരാ�/താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  നിയമിതരായ ഉേദ�ാഗ�െര �ിരെ����തിന്

ആവശ�മായ മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര �ിരെ�����മായി ബ�െ��� ശിപാ�ശക� എെ��ി�ം ഡയറ�േറ�ി�

നി�ം സ��ാരിേല�് അയ�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ക�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�റി�് ബ�ക�െട പരിേശാധന

1777. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിേനാദ യാ��് ഉപേയാഗി�� ബ�കളിെല ചി�പണിക�ം ഛായ��ം പരിധി ലംഘി��

എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പല ബ�കളി�ം നിലവി�� മാനദ���  ലംഘി�് ഡാ�സ് േ�ാ�ക�  േപാ�ം

സ�ീകരി�ിരി�� �ിതി വിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �റി�് ബ�ക��് (േകാ��ാ�് ക�ാേരജ്) ഏകീ�ത നിറം ഏ�െ����തിന്

നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) �റി�് ബ�ക�െട പരിേശാധന ക�ശനമാ��തി�ം,  നിയമലംഘന�� കെ��ിയാ� പിഴ

ഈടാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആ�.�ി.ഒ. ഓഫീസ് �പീകരണം

1778. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം േക�മാ�ി ആ�.�ി.ഒ. ഓഫീസ് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് ഫയ� നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത ഫയ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �തിയ ആ�.�ി.ഒ.  /  സബ് ആ�.�ി.ഒ.  ഓഫീ�ക�  സം�ാന�് ആരംഭി��തി��

മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഗതാഗത സംവിധാനം ��തിസൗ�ദമാ��തിന് നടപടി



1779. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഗതാഗത സംവിധാനം ��തിസൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇല�ിക്, േസാളാ� വാഹന�� ��തലായി നിര�ിലിറ��തിന് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ്

ന�കി വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െെവദ�തി വാഹന��െട ബാ�റി ചാ��് െച��തിനായി െക.എസ്.ഇ.ബി.�മായി സഹകരി�്

��ത� ചാ�ജിംഗ് േപായ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െപാ�യാ�ാവാഹന�െള ��തലായി ആ�യി�ക�ം അ�വഴി ഇ�ന�ിെ� ഉപേയാഗ�ം

വാഹനാപകട��ം �റ��തിന് േവ�ി �ചരണപരിപാടിക�  സംഘടി�ി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

വാഹ� െവ�ൈസ�്

1780. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹന��െട വിശദാംശ��  രാജ�വ�ാപക ക����  �ംഖലയായ  'വാഹ�'-

േല�് ഉ�െ����തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം െച�് േപാ�കളി�  െപ�മി�് വിതരണം ഓ�ൈലനായി ന��വാ�  സാധി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതരസം�ാന വാഹന��  സം�ാനേ��് �േവശി�േ�ാ�  നി�തി  'വാഹ�'

െവ�ൈസ�് വഴി �ഷറിയിേല�്അട��തി�ളള സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�� ബ�ക�െട ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം

1781. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നിലവി�  ��  ബ�ക�െട ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം വ�ഷ�ി�  ഒ� ല�ം �പേയാളെമ�ത്

പി.ടി.എ.-ക��് താ�ാ��തിലധികമായതിനാ�  ഇൻ�റൻസ് ക�നിക�മായി ബ�െ��്

��ത �ക �റ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി

1782. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��



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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഡംബര ബ�ക��് െപ�മി�ി�ാെത ഓടാ� കഴി�� വിധ�ി� േക� േമാേ�ാ�  വാഹന

നിയമം േഭദഗതി െച��ത് സംബ�ി�് അറിവ് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന പാതകളി�  ഒാ�� സ�കാര�ബ�ക�െ��ാം സം�ാന�ി��ി�ം

ഓ��തിന് ഈ േഭദഗതി വഴിെയാ��േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� ല��റി ബ�ക��് സം�ാന സ��ാരിെ� േ�ജ് കാേര�ജ് െപ�മി�് േവ�ാ�

അവ� ഈ േഭദഗതി ��ി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ഈ േഭദഗതി എ�ര�ി� ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ബസ് േമഖല ��കക��് െെകമാറാ�� േക� സ��ാരിെ� നീ�മാേണാ ഇെത�ം

ഇതിേ�� സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� വാഹന�ളി� �താര�മായ�ം കാ� ��ണമായി മറ�ാ��മായ സ�ഫിലിം ഒ�ി��ത്

സംബ�ി�്

1783. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ� ��ണമായി മറ�ാ��ം നി�ിത ശതമാനം �താര�മായ�ം ആയ സ�ഫിലിം സ�കാര�

വാഹന�ളി� ഒ�ി��തിന് നിയമപരമായ തട�ം സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� സ�ഫിലിം സ�കാര� വാഹന�ളി�  ഒ�ി��തിന് ആവശ�മായ

നിയമപരിര� ന��� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

ഡിജി�� േലാ�� സംവിധാന�ി�െട�ളള അധിക േസവന��

1784. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗവ�െമ�ിെ� ഡിജി��  േലാ��  സംവിധാനമായ ഡിജി േലാ��  എ� ആ�ിേ�ഷനി�

നിലവി� ഇഷ��ഡ് േഡാ�െമ�ായി വാഹന രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��്(ആ�. സി.) മാ�മാണ്

ഗതാഗത വ��ി�  നി�ം ലഭ�മായി��െത� വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെ�വിംഗ് െെലസ�സ്,  വാഹന ഇ�ഷ�റ�സ്,  േറാഡ് ടാ�് �ട�ിയ േരഖക�  ഡിജി

േലാ�റി� ഇഷ��ഡ് േഡാ�െമ�ായി ഉ�െ���� കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�ാേമാ;

(സി) ഡിജി േലാ�റി� സം�ാന ഗതാഗത വ��മായി ബ�െ�� േരഖക� ലഭ�മാ��തിന് േസാ�്

െവയറി� മാ�ം വ�േ���െ��ി� ഗതാഗത വ��് അതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?



പ��� ആ�.ടി. ഓഫീസ് �വ��നം �ട��ത്

1785. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��രി� അ�വദി� ആ�.ടി. ഓഫീസ് �വ��നം �ട�� നടപടിക� ഏ� വെരയാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നടപടിക� ���ീകരി�് ��ത ഓഫീസ് എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫിക് സി�� കാര��മമായി �വർ�ി�ി�ാ� നടപടി

1786. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി മിനി സിവി� േ�ഷെ� ��ി�� �ാഫിക് സി�� സ�ദായം കാര��മമായി

�വർ�ി�ാ���ലം �തിദിനം അേനകം അപകട���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േറാഡ് േസ�ി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ��ത സി��ക��് പകരമായി കാര��മമായി

�വർ�ി�� സി�� സംവിധാനം �ാപി�് ഇവി�െ� അപകട�� ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ാഫിക് നിയമലംഘനം കെ��വാ� ൈഹേവകളി� ൈഹ�ീഡ് ക�ാമറക�

1787. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സീ�് െബ��് ക�ശനമാ�ക�ം ഇ�ച�വാഹന�ളി�  പി�സീ�കാ��് �ടി െഹ�െമ�്

നി�ബ�മാ�ക�ം െച�േതാ��ടി േറാഡ പകട�ളിെല മരണസംഖ� �റ�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിയമലംഘനം കെ��വാ� ൈഹേവകളി� ൈഹ�ീഡ് ക�ാമറക� �ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�െയ�ം നിലവി� അവയിെല�െയ�ം �വ��ന�മമാെണ��� വിവരം ന��േമാ;

(സി) �വ��ന�മമ�ാ�വ അടിയ�രമായി �വ��ന�മമാ��തി�ം,  �ാഫിക്

നിയമലംഘകെര കെ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന അപകട നിര�്

1788. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി� പിഴ ഇന�ിൽ ഈടാ�� �ക വ��ി�ി�

സാഹചര��ി� അപകട നിര�് �റ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� പിഴ െകാ���വ�െട എ�ം സം�ാന�് വ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  വ�ി�� �കടമായ മാ���  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല �ാഫിക് സി�� സംവിധാനം

1789. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം ടൗ� ഭാഗ�ം, പാല�ാട് �ള��ി െക.എസ്.ടി .പി. പാതയിെല ല�ിടി ��പാതയി�ം

ഇലേ�ാണിക് �ാഫിക് സി�� െെല�് സംവിധാനം ഏ�െ���ണെമ� ആവശ�ം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത �ല�ളിൽ ഇലേ�ാണിക് �ാഫിക് സി�� െെല�് സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

വാഹന�ളി� ജി. പി. എസ്. ഘടി�ി��ത്

1790. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പഴയ സ�കാര� ബ�ക��ം ചര�് വാഹന���ം  2020 �ത� േ�ാബ�

െപാസിഷനിംഗ് സി�ം ഏ�െ���വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റി�് ബ�ക� ഉ�െ�െട�� േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് വാഹന���് 2019 ഡിസംബ� 31-ന്

��് ജി.  പി.  എസ്.  ഘടി�ി�ണെമ� നി�േ�ശം ��� േതാതി�

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) �� വാഹന�ളി� ജി. പി. എസ്. ഘടി�ി��തി�� സമയപരിധി എ�ാണ് അവസാനി�ത്

;നിലവി� എ� ശതമാനം �� വാഹന�ളി� അത് ഘടി�ി�; വിശദാംശം ന�േമാ;

(ഡി) ജി.  പി.  എസ്.  ഘടി�ി�ാ� വാഹന��െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െന��� കവലയിെല അപകട സാധ�ത �റ�ാ� നടപടി

1791. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം - േകാഴേ�രി സം�ാന പാത, ച�നാേശരി - വാ�� േറാ�മായി േച�� െന���

കവലയി� ഉ�ാ�� അപകട�� �റ��തിന് നാ�്പാക് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് സ��ാരിേനാ െപാ�മരാമ�് വ��ിേനാ ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;



(സി) പഠനം നട�ിയി�ി�ാെയ�ി� അടിയ�രമായി പഠനം നട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തി�ളള �വ��ന��

1792. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട�� �റ�ാ�ം േറാഡ് �ര�ാ പരിേശാധന ക�ശനമാ��തി�ം ഈ സ��ാരിെ�

കാലയളവി� നട�ിലാ�ിയ �ധാന �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട ഭാഗമായി സം�ാന�് േറാഡപകട��െട നിര�് �റ�ി�േ�ാ

എ�തിെ� കണ�് വ�ഷം തിരി�് െവളിെ���ാേമാ?

േറാഡപകട�� �റ��തി�� �ാേയാഗികനടപടിക�

1793. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� �മാതീതമായി വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േറാഡപകട��  വ��ി��തിെ� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േറാഡപകട��  �റ��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) േറാഡപകട��െട കാരണ��  കെ��ി അപകട��  �റ��തിനായി നിയമം

ക�ശനമാ����െ�െട ��ത� �ാേയാഗികനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

രാ�ികാല�ളിെല േറാഡപകട�ൾ

1794. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാഫിക് സി��ക�  രാ�ികാല�ളി�  അണ����ലം േറാഡപകട��  വ��ി�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനെ�� ജം�ഷ�കളിെല �ാഫിക് സി��ക� 24 മണി��ം �വ��ന�മമാ�ണെമ�്

േറാ��ര�ാ അേതാറി�ി ജി�ാ കള��മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) രാ�ികാല�ളി�  വ�േവ െത�ി�വ�� വാഹന��  അപകട��  വ�����ല��

�ിതിവിേശഷം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) 2019-�  ഇ�കാരം വ�േവ െത�ി�വ� വാഹനാപകട�ളി�െ��് എ�േപ�

മരണമട�െവ�് അറിയി�ാേമാ ;



(എഫ്) രാ�ികാല�ളി�ം വ�േവ സി�ം ബാധകമായി�� �ല�ളി�  അ� ക�ശനമായി

പാലി�വാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ ?

െപർമി�ി�ാെത സ��ീസ് നട�� ഓേ�ാറി�ക�

1795. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �േത�കി�് തല�ാന നഗരിയി� വാടക�് സ��ീസ് നട��തിന് എ� ��

വീലർ ഓേ�ാറി�ക��ാണ് നഗര െപ�മി�് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി�ി�� െപ�മി�കെള�ാ� പതി�ട�് ഓേ�ാറി�ക� തല�ാനനഗരി ഉ�െ�െട��

നഗര�ളി�  സ��ീസ് നട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ നടപടി

സ�ീകരി�ാതിരി��ത് അ�രീ�മലീനീകരണം വർ�ി�ാനിടയാ�ം എ� കാര�ം

പരിേശാധനാവിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  െപ�മി�ി�ാെത�� ഡീസ�  ഓേ�ാറി�കൾ ഉൾെ�െട�� �� വീലർ

ഓേ�ാറി�ക�െട ഓ�ം നിയ�ിേ��ത് ആവശ�മാെണ�് അഭി�ായ�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

എ�കാരം നട�ിലാ�െമ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.യി� ക���/െെ�വ� ത�ികയി� േജാലിേനാ��വ�െട �തിമാസശ�ളം

T 1796.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യി� വിവിധ ആേരാഗ������ ഏ��ം ക�� േജാലിേനാ��

ക���/െെ�വ� വിഭാഗ�ളി��വ�െട �തിമാസശ�ളം കഴി� ഒ�രവ�ഷ�ിലധികമായി

ന�കാതിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഈ �ാപന�ിെല ജീവന�ാ��മാ�ം അ�ഹമായ ശ�ളം ന�കാതിരി��

സമീപനം തി���തിന് സത�രം ഇടെപ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട �തിമാസ ശ�ളം തട�െവ��തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് �ത�മായി മാസശ�ളം ന���തിന് ആവശ�മായ

�ാവ��ിക നടപടിക� നി�േ�ശി�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം ജീവന�ാ�െട �ടി�ിക�� ശ�ളം വ�� മാ��് ഒ�ിന് ��് ന�കാ�

അടിയ�ിരനി�േ�ശം ന��േമാ; ഏ� സ��ീസ് �ളിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഇവ�െട ശ�ളം

ഇ�െന തട�് വ��െത�് അറിയി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യിെല ഹിതപരിേശാധന

1797. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.  എസ്.  ആ�.  ടി.  സി.  യി�  2016  �  ഹിതപരിേശാധന വഴി അംഗീകാരം േനടിയ

സംഘടനക�െട അംഗീകാര കാലാവധി അവസാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഹിതപരിേശാധന�െട അംഗീകാര കാലാവധി അവസാനി�േതാെട െതാഴി�പരമായ ച��ക�

നട��തിനായി എ�ാ രജിേ��ഡ് സംഘടനകെള�ം േയാഗ���് വിളിേ��

�ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാ; എ�ിൽ വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  �ണിയ�ക��് അംഗീകാരം ന���തി�� ഹിതപരിേശാധന

എ�േ��് നട�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട കടം

1798. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട കടം  3430  േകാടി �പയാെണ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ി��േവാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ായി ��ത�  സാ��ിക സഹായം േതടി മാേന�െമ�് ന�കിയ

നാ�പത് േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസ� ധനവ��് നിരസി�ി��േവാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  ആ��ല����ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ഷറി അ�ൗ�ി�

നിേ�പി�ി�� നാ�പ�ിേയഴ് േകാടി �പ േനരെ� ധനകാര� വ��് സ��മാ�ിയി��േവാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് ധനവ��് നിരവധി സാ��ിക സഹായ�� ന���െ��ം ആ

�കയിേല�് നാ�പ�ിേയഴ് േകാടി �പ വരവ് വ�ക�മാെണ�് ധനവ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ അറിയി�ി��േവാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ടി��ിംഗ് സംവിധാനം

1799. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  ടി��ിംഗ് സംവിധാനം മാ��� ഇ.ടി.എം.  (ഇലേ�ാണി�്

ടി��ിംഗ് െമഷീ�)വാ��തിന് െട�� �ണി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ��കാരം ആെരാെ� െട�� ലഭ�മാ�ിെയ�ം ഇതി� ഏ��ം �റ� െട�� ന�കിയത്

ഏത് ക�നിയാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) െമഷീ�  വാ��തിന് ആെരയാണ് ഗവ�െമ�് െതരെ���ാ�  ഉേ�ശി��ത്

;െതരെ���ി�െ��ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;  എ�്�തലാണ് ടി ക�നി െമഷീ�ക�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് സൈ� െച��തിന് കരാ� െവ�ിരി��ത്;

(ഡി) കരാ�  �കാരം ത�� െമഷീെ� �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടിക�

ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�െ��ം ഇെ��ി�  അതി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��് െമഷീ� ലഭ�മാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �മായി കരാ� ഉ�ായി�� ക�നി അവ�െട



എ.എം.സി.  വ�വ�ക�  നട�ാ��തി�  കാലതാമസം ഉ�ായേ�ാ�  െമഷീ�

�വ��ി�ി�ാെത അതിെ� െസ���മാ�� ബ�ം വിേ�ദി�ത് കണ�ിെല��് െമഷീ�

സൈ� െച�� ക�നി�മായി കരാ�  ഉ�ാ�േ�ാ�  ഇ�ാര��ി�  ഗവ�െമ�്  -െ�

േമ�േനാ�ം ഏ�െ���േമാ;

(എഫ്) ടി ക�നി�മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ� �കാരം എ�് �തലാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി�

�തിയ ഇലേ�ാണി�് ടി��ിംഗ് െമഷീ� ഏ�െ���ാനാ�കെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ജി) �തിയ ക�നി�മായി കരാറിേല�െ��േ�ാ� െമഷീ� േകടാ�കയാെണ�ിേലാ അതിെ� ബാ�റി

ചാ��് നിലനി��ാതിരി�കയാെണ�ിേലാ അത് ഗൗരവമായി ക�് ക�നിയി�  നി�്

അ�രം കാര��ളിെല വീ� പരിഹരി��തിന് �േത�കം ��െച��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് സാ��ിക സഹായം

1800. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ ലാഭകരമാ�െമ� �കടനപ�ികയിെല �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നിലവി�  അതീവ ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ�

വ�ത ശരിയേ�; എ�ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2019�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ സാ��ിക

സഹായെമ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വ�  �തിസ�ിയിേല�് നീ��െവ�് കാ�ി �േത�ക സാ��ിക സഹായം ആവശ�െ��്

െകാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��ളള

സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�െട െപ�മി�് കാലാവധി

1801. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏഴ് വ�ഷ െപ�മി�് കാലാവധി ���ിയാ�� സാഹചര��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട

ഇ��റിലധികം ���  �ാ�് ബ�ക�  നിര�ി�  നി�ം പി�വലിേ�� സാഹചര�ം

സംജാതമായി�േ�ാ;

(ബി) ബ�ക�െട െപ�മി�് കാലാവധി ഏഴ് വ�ഷ�ി�  നി�ം ഒൻപത് വ�ഷമായി

വ��ി�ി�ണെമ�് സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; അതിേ��� തീ�മാനം എ�ാെണ�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� െപ�മി�് സംബ�മായ �തിസ�ി മറികട��തിന് എ�്

നടപടിയാണ് ൈകെ�ാ�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട റഫറ�ം

1802. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട റഫറ�ം നടേ�� തീയതി സംബ�ി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േലബ�  ക�ീഷണ��് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആരാണ്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട േപരി�  ക�് ന�കിയെത�ം എ�ാണ് ��ത ക�്

നൽകിയെത�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േലബ� ക�ീഷണ�െട ഓഫീസി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�ാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ തീയതി �ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  റഫറ�ം

നട���മായി ബ�െ��് നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�െട വിവരം തീയതി സഹിതം

െവളിെ���േമാ;

(സി) െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട റഫറ�ം നട��ത് നീ�ിെ�ാ�് േപാ��ത് ജനാധിപത�

സംവിധാന�ിന് േയാജി�ത�ാ�തിനാ� 2020 െഫ�വരി 29ന് റഫറ�ം നട�ാ� ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല ശ�ളവിതരണ�ി� വിേവചനം

1803. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  ആേരാഗ��� ൈല�  ഡ��ി േനാ��വ�െട ശ�ളം  2019

ഡിസംബ�  വെര��ത് �ത�മായി െകാ��് തീ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െകാ�ാണ് ഈ

േജാലി േനാ�� ആേരാഗ� �����വ��് ഡ��ി േനാ�ിയ ���ിയ ദിവസെ� ശ�ളം

ന�കാെത നീ�ിെ�ാ�് േപാ��ത്; കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകഎസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ിയതി� േശഷമാേണാ ശ�ള �ക ന�കാ�

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ; എ�ി� ഇതി�� കാരണം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ആ�ക�െട �തിമാസ ശ�ള�ക �ടി�ിക��ത് ന�കാെത നീ�ിെ�ാ�് േപാ��ത്

ഏത് കാരണമായാ�ം നീതിയ�ാ�തിനാ�  ഉട�  �ാബല��ി�  വിതരണം ���ിയാ�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�േമാ;

(ഡി) േമലി� ��� ഡ��ി �ത�മായി െച��വ�െട ഒ�ം തെ� ഇ�രം ആേരാഗ������വ�െട

ശ�ള �ക�ം വിേവചനമി�ാെത ന�ാ�� നടപടി�് നി�േ�ശി�േമാ; ആയത് വ�ംമാസം �ത�

�ത�മായി പാലി��െ��് ഉറ�ാ�ാ�ം ആവശ�മായ സ�ീകരണ�േള�െ���േമാ?

മാള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട ���ര േകാഡ്



1804. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭരണസൗകര�ാ��ം ഡിേ�ാക�െട േകാഡ് ���രമാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

���ിയ��ലം മാള ഡിേ�ാ�് നിയമസഭാ സാമാജിക��് മാ�ം അ�വദി�് ന�കിയി��

െല��േകാഡ് ന�കിയിരി��ത് �നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� �ട���

നടപടി ഏത് വെരയായി; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യില�ാെത മെ�ാ� സ��ാ�  �ാപന�ി�ം ഇ�ര�ി�

സാമാജിക�െട നാമ�ിെ� ���പദം സമാനമായി ഉപേയാഗി�ാ�തിനാ�

�നഃപരിേശാധന�് സ��ാ� ന�കിയ നി�േ�ശ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  എ�ാണ് ഇത്

ലഭ�മാ�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ നി�േ�ശം ലഭ�മായതി�േശഷം എ�് �ത�  നടപടിക�  �ാവ��ികമാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ആഡംബര ബ�ക��് െപ�മി�്

1805. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആഡംബര ബ�ക��് െപ�മി�് അ�വദി���മായി ബ�െ��് േക�സ��ാരി�  നി�ം

സം�ാന�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നി�േ�ശ�� ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ബ�ക��് െപ�മി�് അ�വദി�ാൽ അ��സം�ാന സ��ീ�കളട�ം നട��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ �തി�ലമായി ബാധി�െമ�കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം െപ�മി�ക�  ന��ിൽ �വ��ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട നിലനിൽ�ിെന

�തി�ലമായി ബാധി�െമ�തിനാൽ ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െപ�ഷ� ആ��ല���

1806. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  യി�  നി�ം റി�യ�  െച� ജീവന�ാരി�  എ�േപ��ാണ് ഇനി�ം

െപ�ഷ� ആ��ല��� ന�കാ�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റി�യ�  െച� ജീവന�ാ��് ഏ� മാസം വെരയാണ് െപ�ഷ�  ആ��ല���

ന�കിയി�ളളെത�ം പി.എഫ്.ആ��ല��� ഏ� വെര ന�കി എ�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിെല നിയമനം

T 1807.�ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യി� േമലി� ഒ� കാരണവശാ�ം ഒ� ത�ികയി�ം പി.എസ്.സി.യി�

നി��ാെത നിയമനം പാടിെ�� ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം അംഗീകരി��േ�ാ;  എ�ി� ഇത്

സംബ�ി� നി�േ�ശം എ�ാണ് ലഭ�മായത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിന് ഇ�രെമാ� നി�േ�ശം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.�െട കാര��ി�  മാ�ം

േകാടതിയി�  നി�് ലഭ�മാകാനിടയായ സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത്

സംബ�ി�് സ��ാരിെ� അഭി�ായം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര അ�ീ�  ന���തിന് സ��ാരിന് ആേലാചന��തായ റിേ�ാ��ക��്

അടി�ാന�േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിേല�് വ�മാനം എ�ി�� ഏണിംഗ് ജീവന�ാ�െട കാര��ി�

മാ�ം ഈ സ��ാ�  േകാടതി നി�േ�ശം െപെ��് പാലി� എ� ആേ�പം ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതര വിഭാഗ�ളി��െ�െട��വ�െട നിയമന കാര��ി�  നിലവിെല േകാടതി നി�േ�ശം

എ�കാരം പാലി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട ഇ.പി.എഫ്

1808. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം ഇ.പി.എഫ്  -േല�് പിടി�� �ക

ക ൃത�മായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ��ത ഫ�ി� അട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) 31.12.2019 വെര ഇ�കാരം ജീവന�ാരി� നി�ം പിടി� എ�് �കയാണ് ഇ.പി.എഫിേല�്

അട�വാ�ളളെത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ.പി.എഫ് �ത�മായി അട�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മാേനെ�െ�ിെ� നടപടി േസാമ� VS

േകരള സം�ാനം എ� േക�ിെ� വിധി ന�ായ�ി�  ൈഹേ�ാടതി�െട നിശിത

വിമ�ശന�ിന് കാരണമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  നിലവി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ി�ളള

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ൈ�വർ-കം-ക��ർ സംവിധാനം

1809. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യി� രാ�ികാല ദീർഘ�ര സർ�ീ�കളി� നിലവി��ായി�� ൈ�വർ-

കം-ക��ർ സംവിധാനം �ന�ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) അപകട�� ഒഴിവാ��തി�ം യാ��ാ�െട �ര��ം േകാർ�േറഷെ� വ�മാന ലാഭ�ി�ം

ഈ സംവിധാനം �ടേര�ത് ആവശ�മേ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാജ�െ� 53 ആർ.ടി.സി.കളി�ം ൈ�വർ-കം-ക��ർ സംവിധാനം നിലവി��ത് പരിഗണി�്

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.യി�ം ��ത സംവിധാനം �ന:�ാപി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി യി� ആ�ിത നിയമനം

1810. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി യി�  െപ��ാ�ർ വിജിലൻസ് ��ാഡിെ� �മതല വഹി�ി��

പി.രാജീവിെ� ഒ� ആ�ിതന് നിയമനം ന���തിന് പകരം ര�് േപർ�് ആ�ിത നിയമനം

ന�കിയ�മായി ബ�െ��് വിജിലൻസ് വിഭാഗം നട�ിയ അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാ��്

ലഭ�മായി�േ�ാ; റിേ�ാർ�ിെല കാതലായ ഉ�ട�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�് �കാരം നിയമവി��മായി നിയമനം നൽകിയതിന് ഉ�രവാദികളായവർ

ആെരാെ�യാെണ�ാണ് കെ��ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവാദികളായവർെ�തിെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. തല�ി� നാളി�വെര സ�ീകരി� ശി�ാ

നടപടിക�  എെ��ാം;  ഓേരാ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര�ം സ�ീകരി� നടപടിക�  െവേ�െറ

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��മായി ബ�െ��് അേന�ഷണം നട��തിന് ആഭ��ര/  വിജിലൻസ് വ��ിേനാട്

ആവശ�െ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  എ�്,  എ�കാരം അേന�ഷണം നട��തിനാണ്

ആവശ�െ��ി��െത�ം ��ത അേന�ഷണ�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�ം

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ര�ാം ശനിയാ� ���ി ദിവസം

1811. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല മി� വിഭാഗം ജീവന�ാ��ം ര�ാം ശനിയാ� ���ി

ദിവസമാ�ിയെയ�ി�ം മിനി�ീരിയ� വിഭാഗ�ിന് മാ�ം ഈ അവധി ഒഴിവാ�ാെത നിലനി��ി

വ��തിെ� കാരണം എെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിന് മാ�ം ഈ െപാ� അവധി നിലനി��ി ന�� രീതി�് അ�� മാസം �ത�

മാ�ം വ���തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ഈ നടപടി ഏെതാെ� രീതിയി�  �ാപന�ിന് സാ��ിക �ത���ാ�െമ�്

ക���വ� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) മിനി�ീരിയ� വിഭാഗ�ിന് ന��� ��ത െപാ� അവധി ക���/ ൈ�വ� വിഭാഗ���ം

�ടി ബാധകമാ�േമാ?



പ�ാളി� െപ�ഷ� പ�തിയിെല വിഹിതം

1812. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാളി� െപ�ഷ�  പ�തിയി�  അംഗ�ളായി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട

വിഹിതമായി  2016  �ണിന് േശഷം എ� �കയാണ് ശ�ള�ി�  നി�ം പിടി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് �ത�മായി അട�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ; അതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) നിലവി� െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് എ� �കയാണ് അട�വാ��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് �ാ�ഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി

1813. �ീ.െക.�. ജനീഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് �ാ�ഡിെ� നി��ാണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദ

വിവരം അറിയി�േമാ;

(ബി) പണി ���ിയാ�ി എ�േ��് ബ�് �ാ�ഡിെ� �വ��നം ���മായി ആരംഭി�വാ�

കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ബ�് �ാ�ഡിെ� പണി ���ിയാ��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം തട���േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത തട���  ഒഴിവാ�ി പണി േവഗ�ി�  ���ീകരി��തിന് അടിയ�ിര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1814. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�് ആെക എ� സ��ീ�കളാണ് ഉ�ത്;

(ബി) ഈ ഡിേ�ാ�് നിലവി�  എ� ബ�ക�  ഉെ��ം ഇതി�  എ�െയ�ം സ��ീസ്

നട��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  എ� സ��ീ�കളാണ് നി��ിവ�ി��െത�ം അതി�� കാരണെമെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നി��ിവ�ി�� സ��ീ�ക� �നരാരംഭി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



കായം�ളം ഡിേ�ാ െട�മിന� ബസ് േ�ഷനാ��തിന് നടപടി

1815. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�് ദശാ��ിേലെറ പഴ��� കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ാ�െട

െക�ിട�� തിക�ം ജീ��ാവ�യിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ബസ് ഡിേ�ാ �തിയ െട�മിന� ബസ് േ�ഷനായി മാ��തി�േവ�ി എെ��ി�ം

നടപടി�മ�� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മ�ാേമാ?

മാന�വാടി ഡിേ�ായിെല ബ�ക�െട െപ�മി�് ���ാ� നടപടി

1816. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  ചില ��കളിെല ബ�ക�െട െപ�മി�്

യഥാസമയം ���ാ�തിനാ�  സ�വീസ് നി��ിെവ�േ��ി വ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ��ിെല ബ�ക��ാണ് െപ�മി�് ���ാ�തിനാ�  സ�വീസ് നി��ിവ�േ��ി

വ�ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ം പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക���മാ��് ഇ.ടി.എം.

1817. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ബസ് േ�ഷ�കളി�  ഏ��ം �ാധാന��� തി�വന��രം

െസ���  ബസ് േ�ഷനിെല ക���മാ��് ആവശ�മായ ചാ�േ�ാ��ടിയ ഇ.ടി.എം.

ലഭ�മാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഏണിംഗ് �ാ�കെള ദീ�ഘ�ര ഡ��ി�ായി അയ�േ�ാ� അവ��് അടി�ാനമായി

േജാലി േനാ��തിനാവശ�മായ �വ��ന�മത�� ഇ.ടി.എം. ലഭ�മാ�ാ�തിനാ� േനരി��

��ി��ക�ം മാനസിക സംഘ�ഷ�ം ഗൗരമായി കാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം െമഷീ�ക�  േകടാ�കയാെണ�ി�  അവ ന�ാ��തിന് ഡിേ�ാ അധികാരിക�

ത�ാറാ��ിെ�� കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�ാര��ി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പരി�രണ നടപടിക� നട�ാ��തി� വിേവചനം



1818. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  തല�ാന ഡിേ�ാ�െട ഓഫീസിെ� �വ��നം

കാര��മമാ��തിനായി �ാപി�ി�� സി.സി.ടി.വി.  ഒ� െതാഴിലാളി സംഘടന�െട

ആവശ�ാ��ം എ��് മാേ��തായി വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത സി�ം വനിതാ ജീവന�ാെര ല��ം വ��താ�� ആേ�പ�ിെ�

അടി�ാന�ിലാേണാ അേതാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ൈല�  ഡ��ി വിഭാഗ�ി�

നട�ിലാ�ിവ�� ക�ശനമായ െതാഴി�  പരി�രണ നടപടിക�െട �ട�നടപടി എ�

രീതിയിലാേണാ എ��് മാ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ൈല�  ഡ��ി�ാരായ ക���മാ�െട�ം ൈ�വ�മാ�െട�ം

കാര��ിൽ നട�ിയ പരി�രണ നടപടിെയ�േപാെല ഓഫീസിെ� നട�ി�ി�ം �ന��ാരണ

പരി�രണം ആവശ�മാെണ�് �ശീ�ഖ� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�� റിേ�ാ��ി�

��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(ഡി) മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ�െട കാര��ി�  മാ�ം നടപടി�് സ��ാ�  വി�ഖത കാ��താേയാ

ക�ാമറ �ാപി�് ആരംഭി� െതാഴി�  നിരീ�ണ പരി�രണ രീതിയി�  നി�് �റേകാ�്

േപാ��താേയാ ഉ� ആേ�പം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഇ) ഒേര �ാപന�ിെല ര�് വിഭാഗ�ൾ�ിടയിൽ പരി�രണ നടപടിക�  നട�ാ��തി�

വിേവചനം കാ��തായ ആേ�പം പരിഹരി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഡിേ�ാ�െട ഓഫീസി��ി�നി�ം എ��് മാ�ിയ സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറക�  പഴയപടി അേത

ഇട�ളിേലാ ഓഫീസ് നിരീ�ണം �േറ�ടി സാധ�മായ ഇട�ളിേലേ�ാ �ന:�ാപി�്

�വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ� ഡിേ�ാ വികസനം

1819. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി. സി. സ�.ഡിേ�ാ�് സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ിയ �മിയി� ഒ�ര

ഏ�റിലധികം �മി നിലവി� ഉപേയാഗി�ാെത കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എം.സി.  േറാഡിേനാട് േച��് കിട�� ഈ �മി �ടി ഉപേയാഗെ���ി ��ത സബ്

ഡിേ�ാ�െട വികസന�ിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത സ�ഡിേ�ായി� നി�ം സ��ീസ് നട�ി വ�ി�� ���ഫാ�്, ഫാ�് സ��ീ�ക�

നി��ലാ�ിയത് സംബ�ി� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നി��ലാ�ിയ ��ത സ��ീ�ക�  അടിയ�രമായി �നഃ�ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



െവ�പക� - ഭാ��നഗ� ��ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

1820. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം െവ�പക� ആ�പ�ി - ഭാ��നഗ�

��ി� നിലവി� എ� സ��ീ�ക� നട��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി� നി�് െവ�പക� - ഭാ��നഗ�

��ി�  ഓടിയി�� ബസ് സ��ീസ് നി��ിവ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ� കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നിേവദന��  ലഭി�ി�േ�ാ;  അതിേ��  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�നംതി� ഡിേ�ായി�നി�ം െബംഗ��വിേല�� �ാനിയ ബ�ക�

1821. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ഡിേ�ായി� നി�ം െബംഗ��വിേല�് എ� �ാനിയ ബ�ക� നിലവി� സ��ീസ്

നട���്;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�െട നിലവിെല കള�� എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി�  ൈ�വ�, ക���  എ�ീ ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�  നിലവി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. റാ�ി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റിന് ��ത� സ��ീ�ക�

1822. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. റാ�ി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റിന് നിലവി� എ� െഷഡ��കളാ��ത്;

എ� ബ�ക� ഉ�്; ഇവി�െ� �ാഫ് പാേ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെറ യാ�ാേ�ശം അ�ഭവെ��� മലേയാര േമഖല എ� പരിഗണന ന�കി െസ�റിന് ��ത�

ബ�കൾ അ�വദി��തി�ം ജീവന�ാെര അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന�നി�ം ധാരാളം േപ�  െതാഴിലി�ം മ�് ആവശ����ം റാ�ിയിേല�്

യാ�െച�� സാഹചര��ി�  െസ�റി�  നി�ം െത�ാശിയിേല�ം േതനി വഴി മ�ര�ം

സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷേന�് യാ�ാപാസ്

1823. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നി�ം െപ�ഷ� പ�ിയവ��് �തിമാസ െപ�ഷ� വാ��തിന്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ന��� െപ�ഷേന�് യാ�ാപാ�ി� െപ�ഷ� പ��യാ�െട �ൗസ്,

േക�/സം�ാന സ��ീസ് െപ�ഷ�കെളാ�ം ൈക���ിെ��ി� അയാ�െട േഫാേ�ാ പതി�

കാ�ഡിെനാ�ം �ൗസിെ� േഫാേ�ാ�ം �ടി പതി�് ന���തിന് സ��ാ� തീ�മാനി�േമാ;

(ബി) സ�ഹ�ിെല വിവിധ വിഭാഗ���് പല കാരണ�ളാ�ം വിവിധ തര�ി�� പാ�ക�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ��� ഡീല�് ബ�കളി� ഭാഗികമാേയാ ���മാേയാ സൗജന�

യാ��് അ�വദി�േ�ാ�ം സ��ീസ് കാലമ��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി� ൈല� ഡ��ി

േനാ�ി ക�� േരാഗ�ിനടിെ���വ�െട ജീവിതപ�ാളി�് മ�് േക�/സം�ാന സ��ീസ്

െപ�ഷ�കെളാ�ം ലഭി�ാ�പ�ം സൗജന� യാ�ാ�മതി ന�കാ� തീ�മാനെമ��ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല എ�്-േ�ഷ�ാ െപ�ഷ� �ടി�ിക

1824. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല എ�്-േ�ഷ�ാ െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ� �ടി�ിക നിലവി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) താമരേ�രി ഡിേ�ായി�നി�് െെ�വറായി റി�യ�  െച� പി.സി.അഹ�ദ് ��ി എ�യാ�

�ടി�ികയായ എ�്-േ�ഷ�ാ െപ�ഷ� ലഭ�മാ�ണെമ�ാവശ�െ��് അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക ന���തി� കാലതാമസം വരാനിടയായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാടി�റ�് നി�് ��തൽ െക .എസ്. ആ� .ടി .സി. ബ�ക�

1825. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�േവളി - നില�� ��ിേലാ�� രാജ�റാണി എ�്�സിെ� സമയമാ�ം�ലം �ധാന േ�ഷനായ

അ�ാടി�റ�് എ��വ�െട യാ�ാ േ�ശ�� സ��ാ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േരാഗിക�െട�ം മ�് യാ��ാ�േട�ം �യാസ��  കണ�ിെല��് അ�ാടി�റ�് നി�്

മല�റം,  മേ�രി,  വളാേ�രി,  െപരി�ൽമ� ��കളിൽ ��തൽ െക  .എസ്.  ആ�  .ടി  .സി.

ബ�ക� അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ?



��ാ�്��്-െകാ�ംപ�ി ഫാ�് സ��ീസ്

1826. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�ം ��ാ�്��്-െകാ�ംപ�ി ഫാ�് സ��ീസ്

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ആയതി�� നടപടി

അടിയ�രമായി സ�ീകരി�ാേമാ?

രാ�ി കാല�ളി� RCC-െമഡി�� േകാേളജ് േറാഡി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1827. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�ം വിവിധയിട�ളിേല�് േപായി മട�ി തല�ാനെ����ം രാ�ി

കാല�ളി�  ത�ാ��  ബസ് �ാ�ി�  നി�് വിവിധയിട�ളിേല�് �റെ����മായ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട യാ� നി�ബ�മാ�ം ഏ��ം അധികം േരാഗിക�

ചികി��ാെയ�� ആ�.സി.സി.-െമഡി��  േകാേളജ് േറാ�വഴി മാ�േമ പാ�� എ�്

നി��ഷി�േമാ;  ഇ��ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്എെ��ി�ം അധിക സാ��ിക ബാധ�ത

ഉ�ാേമാ; എ�ി� എ�കാരെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം നി�ബ�മാ�ം പരിേശാധി�് നട�ി� വ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത നിയമ ലംഘന�ി�� പിഴ

1828. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത നിയമ ലംഘന�ിെനതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�വാ� േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിന്

ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) �ാഫിക് നിയമ ലംഘന���് േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ന��� േനാ�ീസ് അവഗണി�ക�ം

പിഴ അട�ാ��മായ സംഭവ�� വ��ി�വ��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�കാരം ന�കിയ േനാ�ീ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ

പിഴയിന�ി� നാളി�വെര പിരി�് കി�ാ�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമലംഘനം നട�ി പിഴ അട�ാ�വെര കരി��ികയി�  ഉ�െ���� കാര�ം

പരിഗണി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മേ�ശ�രം റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ്



1829. �ീ.എം. സി. കമ��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മേ�ശ�രം താ��ിേനാട�ബ�ി�് റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ് ഇ�വെര

അ�വദി�ാ�ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മേ�ശ�ര�് റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ് അ�വദി�� വിഷയം സ��ാരിെ�

പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ിൽ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാർ വാഹന വ��് പരിേശാധന

1830. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020  ജ�വരി  25-� തീയതി �മളി  -  ��ാർ സം�ാന പാതയി�  വിവാഹ�ിന്

േപാ�കയായി�� വര�ം സംഘ�ം സ�രി�ി�� വാഹനം േമാേ�ാർ വാഹന വ��്

എൻേഫാ�്െമ�് ��ാഡ് പിടി�ടി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിേശാധന�െട ഫലമായി വരന് വിവാഹ ��ർ��ിന് എ�ിേ�രാൻ

സാധി�ി�ാെയ� പരാതി ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) വരൻ സ�രി�ി�� വാഹന�ിന് പിഴ ഈടാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് �കയാണ്

ഈടാ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ?

മല�റം ആ�.ടി. ഓഫീസ് പരിധി �ന�നി��യ നടപടി

1831. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ആ�.ടി.  ഓഫീസ് പരിധി �ന�നി��യ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആയതിെ� സാ�താ റിേ�ാ��് മധ�േമഖലാ െഡപ��ി �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�  സ��ാരി�

സമ��ി�ി�േ�ാ; റിേ�ാ��് പരിേശാധി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അതി��ി �ന� നി��യ നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ; വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ ലംഘന��

1832. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 ഡിസംബ� �ത� പി�സീ�് യാ��ാ��് െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) െഹ�മ�് ധരി�ാ�ത് ഉ�െ�െട�� േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ ലംഘന���്  2019



ഡിസംബ�  �ത�  പിഴ ഈടാ�ിയ ഇന�ി�  എ�് �കയാണ് ഇ�വെര ലഭി�െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയമലംഘന��െട േപരി�  എ� �റി�്ബ�കളി�  നി�ം ഈ കാലയളവി�  പിഴ

ഈടാ�ിയി��്; അവരി� നി�ം പിഴയിന�ി� എ�് �ക ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ി� വ�� �വീല� അപകട��

1833. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �മാതീതമായി വ��ി� വ�� �വീല�  അപകട��ം മരണ��ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാ�കളി� ഇട�വശം േച�� േപാേക� ഇ�ച� വാഹന�� േറാഡ് നിറ�് അല��മായി

ഓടി��ത് നിയ�ി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാ�കളി�  �വീല�ക�െട സ�ാര�ിന് �ത�മായി �ലം മാ��് െച�� നടപടിക�

ഗൗരവമായി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ��നാഷണ� ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�് കം ൈ�വ� േകാ�ിംങ് െസ��

1834. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് കീഴി� ഇ��നാഷണ� ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ് �ാ�് കം ൈ�വ�

േകാ�ിംങ് െസ�� ആരംഭി�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അത് എവിെടയാെണ�ം,  അതിനാ�� �ലം ഏെ���ി�േ�ാെയ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ി�  എെ�ാെ� ആ�നിക സൗകര��ളാണ് ഒ��വാ�

തീ�മാനി�ി��െത�ം ആയതിനായി എ� �കയാണ് അ�വദി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

ആ�.ടി. ഓഫീ�കളി� താ��ാലിക രജിേ�ഷ��ാ�� കാലതാമസം

1835. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.ടി.  ഓഫീ�കളി�  �തിയ വാഹന��െട താ��ാലിക രജിേ�ഷന് കാലതാമസം

വ��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

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

േക� േമാേ�ാ� വാഹന േഭദഗതി നിയമം



1836. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ േഭദഗതി സം�ാന�് �ാബല��ി�  വ��ിയി�േ�ാ

എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത േഭദഗതി �കാര�� പിഴ �ക ഏെത�ാം നിയമലംഘന���ാണ് സം�ാന�്

�ാബല��ി� വ��ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ; വിശദാശ�� ന�കാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല �മേ��ക�

1837. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന ഉേദ�ാഗ�� സ�കാര� വാഹന��െട ഉടമ�ാവകാശം മാ��തി�� വ��്

നി�േ�ശ��  അ�ിമറി�് ഉടമകെള ��ി��ി��െവ�� പരാതിക��് പരിഹാരം

കെ��േമാ;

(ബി) വാഹന ൈകമാ��ിന് േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഇറ�ിയി�� സ��ല� വിശദീകരി�ാേമാ; ഇ�

സംബ�ി� �ടി�ിക ഇ�ാ സ��ിഫി��് നൽേക�ത് ആെര�് വ��മാ�ാേമാ;  ആയത്

േസാ�് െവയറിൽ ഉ�െ���ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കടലാസ് രഹിത�ം ���മായി ഓൺൈല�മായി നി��ഹിേ�� നടപടിക� ഉേദ�ാഗ��െട

ഇ�ാ�സരണം മാ�ിമറി�� രീതി�് അ�തി വ��വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� ഓൺൈലൻ സംവിധാന�ി�ം ഇടനില�ാ�െട ത�ി�ക� ഏ��ം

��തൽ നട�� ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസ് ���ൽ, ടാ�് അട�ൽ, വാഹന��െട ഫി�്നസ്

ഫീ എ�ിവയി�െട�� ത�ി�ക� അവസാനി�ി�േമാ;

(ഇ) വാഹ� േസാ�്െവയറിൽ �ഴ�് കയറിയവെര �റ�ാ�ാൻ എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസി�� മാനദ���

1838. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസിന് അേപ�ി�ാ�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസിന് അേപ�ി�ാൻ ൈ�വിംഗ് പരിേശാധന�് എ� ദിവസം

കാ�ിരി�ണെമ�ം ൈലസൻസ് ലഭി�ാ�� സമയം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈ�വിംഗ് ൈലസൻസിന് അേപ�ി�� ഒരാ��് െട�ി�േവ�ി മാസ�േളാളം

കാ�ിരിേ��ിവ�� അവ� ഇേ�ാ�  നിലവി�െ��കാര�ം സർ�ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ഡി) ഒ� മാസെ� അവധി�് നാ�ി� വ�� �വാസിക��ം മ�ം ഇ��ലം ഉ�ാ�� �യാസ��

കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�  എ�് പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് സർ�ാർ

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�റി�് ബ�ക�െട നിയമലംഘനം

1839. �ീ.സി.മ��ി

,, െക.എം.ഷാജി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അനധി�തമായ ൈല�ം ശ�സംവിധാന�ം ചി�പരസ���ം �ദ�ശി�ി�� �റി�്

ബ�ക�െ�തിെര േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഠനയാ��ായി േപാ�� ഇ�രം ബ�ക� അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ�ാസ�കടന��

നട��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  ഇവ�െ�തിെര നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

(സി)

ചടയമംഗലെ� സബ് ആ�.ടി. ഓഫീസിെ� �വ��നം

1840. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചടയമംഗല�് �തിയതായി അ�വദി� സബ് ആ�.ടി.  ഓഫീസ് �വ��നം ഉട�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസ് �വ��ന പരിധിയി�  ചടയമംഗലം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവളിന��

പ�ായ�് �ടി ഉ�െ���ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�ായ�് �ടി �വ��ന പരിധിയി� ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന��െട രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച��തി� കാലതാമസം

1841. �ീ.എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തിയ വാഹന��െട രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��ക�  (ആർ.സി.)  വിതരണം െച��തി�

കാലതാമസം േനരി�� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പരാതി�് പരിഹാരം

കാണാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ആ�.ടി. ഓഫീസ് �തിയ വാഹന��െട രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��് സമയബ�ിതമായി



വിതരണം െച��തി� വീ� വ��� എ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ പരാതി

പരിഹരി�ാനായി ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ിൽ വീ� വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

നില�� ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ് െക�ിടം

1842. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില��  ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീസ് �വ��ി�� െക�ിട�ിെ� ഉടമ�െ� േപ�ം വിലാസ�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാടക ഇന�ി� എ� �കയാണ് ബി�ഡിംഗി�ം �ല�ി�മായി ന���ത്; ഇനം തിരി�്

കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓഫീസ് �വ��ി��ത് എ� ച�ര� അടിയിലാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ിര��ി സബ് ആ�. ടി. ഓഫീസ് സിവി� േ�ഷനിേല�് മാ�വാൻ നടപടി.

1843. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പണി ���ിയായ െപാ���ം സിവി� േ�ഷനിേല�് കാ�ിര��ി സബ് ആ�. ടി ഓഫീസ്

ഇ�വെര മാ�ി �വ��ി�ി�ാ�ത് എ�െകാെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� വ�ഷ�ിലധികമായി മതിയായ സൗകര��� വാടക രഹിത സ��ാ� െക�ിടം ലഭ�മായി�ം

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഓഫീസ് വാടക െക�ിട�ി� �വ��ി��തിെ� സാംഗത�ം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;സ��ാരി��ാ�� വാടക ന�ം ബ�െ��വരി� നി�് ഈടാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�ജന�ിന് എ��ം എ�ിേ�രാ� സാധി�� െപാ���ം സിവി� േ�ഷനിേല�് ��ത

ഓഫീസ് അടിയ�രമായി മാ�ി �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാലേ�രിയി� േജായി�്.ആർ.ടി. ഓഫീസ്

1844. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകാലേ�രിയിൽ േജായി�്.ആർ.ടി.ഒ.  ഓഫീസ് അ�വദി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

േസഫ് േകരള പ�തി



1845. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് അപകട��  �റ��തിനായി ആരംഭി� േസഫ് േകരള പ�തി�െട

വിശദവിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� കീഴി�ളള നിരീ�ണ ക�ാമറക�  നവീകരി��തി�ം

പരിപാലി��തി�മായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാഹ� സാരഥി േസാ�് െവയ� �ല��ായി�� സാേ�തിക ��ി��കൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

1846. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ീ�ത െവബ് അധി�ിത േസാ�് െവയറായ  'വാഹ�  സാരഥി'  യിേല�് േമാേ�ാ�

വാഹനവ��് മാറിയേതാെട വാഹന��െട നി�തി അട�ാ� ലഭി�ി�� സാവകാശം  (േ�സ്

പീരീഡ്) ���മാ�ം ഇ�ാതായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� െവബ് ൈസ�ി�  േ�മനിധി �ക അട�ാ�ം

ആയത് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� െവബ് ൈസ�ി�  �ത�മായി ലഭി�ാ�തിനാ�  വാഹന

ഉടമക� േനരി�� �യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േമ� വിഷയ�� പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി

1847. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി �കാര�� പിഴ�കയി� �റവ് വ���െത�് േക�

സ��ാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� നി�േ�ശം പാലി�ാ� പ�ം ഭരണഘടന�െട  356-� വ��് �കാരം നടപടി

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വാഹന��െട �ക പരിേശാധന

1848. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ക പരിേശാധനാ സ��ിഫി��് വാഹന�ളി�  ��ി�ിെ��ി�  ഇൗടാ�� പിഴ

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) വാഹന��െട �ക പരിേശാധനാ നിര�ി�  വ��നവ് വ��ിയി�േ�ാ;  എ� ശതമാനം

വ��നവാണ് വ��ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ക പരിേശാധനാ ഏജ�സികളിെല െട�ീഷ��ാ�െട േയാഗ�തയി�  എെ��ി�ം മാ�ം

വ��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

��ൻ�രിശിൽ ൈ�വിംഗ് െട�് േക�ം

1849. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ൻ�രിശിൽ ൈ�വിംഗ് െട�് േക�ം നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത േക�ം നി��ി��തി�� ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െഹ�മ�ക�െട �ണനിലവാരം

1850. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി��െ��� െഹ�മ�ക� ഏെറ�ം �ണനിലവാരം ഇ�ാ�താെണ� കാര�ം

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം ക�ശനമായി നട�ിലാ�� സാഹചര��ി� ജന��െട �ര�െയ

��നി��ി ഐ.എസ്.ഐ.  അംഗീകാര�� െഹ�മ�ക�  മാ�േമ സം�ാന�്

വി��െ����െവ�് ഉറ� വ���തിനായി േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം െഹ�മ�ക�  �റ� വിലയി�  ലഭ�മാ��തിന് വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഐ.എസ്.ഐ.  മാ��് വ�ാജമായി പതി�് െഹ�മ�് വി���വ�െ�തിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ?

'േവഗ' േബാ�് സ��ീസ്

T 1851.�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസാളാ� േബാ�ായ 'േവഗ' എ�ാണ് സ��ീസ് ആരംഭി�ത്; ��ത േബാ�് നി��ി��തിനായി

എ�് �കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േവഗ േബാ�് ഇേ�ാ�  �വ��ന�മമാേണാ;  ഇെ��ി�  എ��തലാണ് അത്

�വ��നരഹിതമായെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�് അ����ണി നട�ി അടിയ�ിരമായി �വ��ന�മമാ��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാ?

പ�ിമെകാ�ിയിെല ജന�� േനരി�� യാ�ാേ�ശം

1852. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗതെ� �ധാന യാ�ാമാ�ഗമായി ആ�യി�� പ�ിമെകാ�ിയിെല ജന��

േനരി�� യാ�ാേ�ശ�ിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി  3.12.2016,  12.06.2019,

4.11.2019,  15.11.2019  �ട�ിയ തീയതികളിലായി ച��െച�് എ��

േയാഗതീ�മാന�ളി� നട�ിലാ�ിയവ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) നട�ിലാേ��തായ തീ�മാന��  ഏെത�ാെമ�ം അതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  പറ� േയാഗ�ളി�  എ�� തീ�മാന�ളി�  ഒ�ായ മ�ാേ�രി േബാ�ജ�ിയിെല

��ജിംഗ് നട�വാ� നാളി�വെര സാധി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


