
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പെ�ാ�പതാം സേ�ളനം

2020 മാ��്  06, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--312]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1301 �ത� 1382 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി : 1383 �ത� 1485 വെര

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 1486 �ത� 1554 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 1555 �ത� 1612 വെര

ഓേരാ വിള�ം �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക�

1301. �ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ വിള�െട�ം �ഷി�് ഏ��ം അ�േയാജ��ം ആ വിള�് പരമാവധി

ഉ�ാദനം സാധ�മാ�� കാലാവ����മായ േമഖലകെള �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളായി

തിരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം വിളക��ാണ് �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല ആരംഭി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളി�  ഉ�ാദി�ി�� കാ�ഷിേകാ����െട വിപണന�ി�ം

�ല�വ��നവി�ം േരാഗ-കീട നിയ�ണ�ി�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഈ സ��ാ�

നട�ിവ��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

1302. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

സം�ാന�് നിലവി�  എ� ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  �വ��ി��െ��ം ഈ

സ��ാ�  അധികാര�ി� വ�േശഷം ��തായി എ� ആേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�



അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

കാർഷിക പാരി�ിതിക �ണി�ക�െട നിർ�യം

1303. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) വര��െകാ�ം അതിവർഷം െകാ�ം വിളക��് വൻേതാതി�� നാശന�ം സംഭവി��ത്

പതിവായതിനാ�ം മ�ിെ� �േത�കത െകാ�് എ�ായിട�ം എ�ാ�രം �ഷിക��ം

അ�േയാജ�മ�ാ�തിനാ�ം കാർഷിക േമഖലകെള വിവിധ കാർഷിക പാരി�ിതിക �ണി�കളായി

നിർ�യി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ഓേരാ കാർഷിക േമഖലകളി�ം അ�േയാജ�മായ വിളക�ം അവ�് അ�േയാജ�മായ

സമയ�ം സംബ�ി�് കർഷകർ�് അറി� പകർ�് ന�കാൻ എ� മാർ�മാണ്

ആേലാചി��ത്;

(സി) ഓേരാ േമഖലയി�ം അ�േയാജ�മായ വിളക�  �ഷിയിറ��ത് വിജയകരമാ��തിന്

അനിവാര�മായി ഓേരാ വിള�ം �ഷി െചലവിെന ആധാരമാ�ി ന�ായവില ഉറ�ാ�ാൻ

നടപടി��ാ�േമാ;

(ഡി) വയനാടൻ കാ�ി�് ആേഗാള �ാൻഡിംഗ് ഉേ�ശി�െകാ�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന:സംഘടന

1304. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലെയ ആേ�ാ ഇേ�ാളജി��  �ണി�ായി

�ന:സംഘടി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� അതി�െട ല��മി��ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ� �തിേരാധി�� �ഷിരീതിക�  അവലംബി��തി�ം

െവ�െ�ാ��ം വര���ം �തിേരാധി�� വിളക�  വികസി�ി�് ഉപേയാഗി��തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട തള���� കാരണ��

1305. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി�  കാ�ഷിക േമഖല�െട തള���് കാരണമായി കെ��ിയി�� �ധാന

കാരണ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അവ പരിഹരി�ാ�  ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�വ� നടപടിക�ം ആയതി�െട െെകവരി�ാ�

സാധി� േന���ം വിശദമാ�േമാ?

ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് നി��ി�� ഉപേഭാ�ാ���ളള സഹായം

1306. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് നി��ി�� ഉപേഭാ�ാ���് കാ�ഷിക വികസന

ക�ഷകേ�മ വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  ന�കിവ�� സഹായ സഹകരണ��

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി ന�കി വ�ി�� സ�ിഡി വ��ി�ി�ാ�  തീ�മാനമായി�േ�ാ;  വ��നവ്

�കാര�� സ�ിഡി ന�കി�ട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പ��റി ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

1307. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ�

,, ��ഷ� കട��ി

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

ന��േമാ:

(എ) പ��റി ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി സം�ാന�് �തിവ�ഷം എ�

െമ�ിക് ട�  പ��റി ആവശ�മായി വ�െമ�ാണ് നാഷണ�  സാ�ി�  സ�െ� കണ�ക�

�ചി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി�  ആവശ�കത�െട എ� ശതമാനം പ��റിയാണ് സം�ാന�ിനക�്

ഉ�ാദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാനെ� ആഭ��ര പ��റി��ാദനം എ�

െമ�ിക് ട� ആയി��െവ�ം 2018-19 ആയേ�ാ� അത് എ� െമ�ിക് ട� ആയി വ��ി�

എ�ം അറിയി�ാേമാ?

�ഷിയിട�ളി� യ�വ��രണം

1308. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�ിെ� �വിനിേയാഗ�മ�ി�ം വിള�മ�ി�ം വ� മാ�ം സം�ാനെ� ഭ��

�ര��ം പാരി�ിതിക ��ിരത�ം ��തരമായ ഭീഷണി ഉയ��� സാഹചര�ം

ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� െമാ�ം �ഷി വി�തിയി�ം ഒ�ി�  ��ത�  �ാവശ�ം �ഷി ഇറ��

�ല�ിെ� വി�തിയി�ം �റവ് ഉ�ാ���ം കാ�ഷിേകതര ആവശ����� �വിനിേയാഗം

വ��ി���ം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  �ഷിയിട�ളി�  വ�േതാതി�� യ�വ��രണം

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� യ�വ��രണം നട�ിലാ�േ�ാ� എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ക�ഷക��്

ന��വാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഔഷധ സസ���െട ന�ായവില�് സംഭരണ േക���

1309. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഔഷധസസ� �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് �ഷി വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഔഷധ സസ���  സൗജന�മായി വിതരണം െച�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക�  ഉ�ാദി�ി�� ഔഷധ സസ���  ഉ�െ�െട�� വ����് ന�ായവില

ലഭി��തിനായി ഔഷധി�മായിേ���് സംഭരണ േക���  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അേ�ാ �ിനി�ിെ� േസവന��

1310. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അേ�ാ �ിനി�ി�െട എെ��ാം േസവന�ളാണ് ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ിെ�ാ�ിരി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം പ�ായ�ിെല �ഷി ഭവനി�  അേ�ാ �ിനിക്

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�റി�േമാ?

ക�ഷകമി� പ�തി

1311. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി



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

(എ) കാ�ഷിക ഉ�����െട വിപണന�മായി ബ�െ�� എ�ാ �വ��ന��ം ഏേകാപി�ി�്

കാ�ഷിക �ംഖലെയ ശ�ിെ����തിനായി ക�ഷകമി� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക വിഭവ��െട ഉ�ാദന �വ��ന�േളാെടാ�ം അവ�െട സംഭരണം,  വിപണനം

എ�ിവ നട��തി�ം �ണേഭാ�ാ���് ന�ായമായ വിലയി�  �ണേമ�േയറിയ നാട�

കാ�ഷിേകാ����  ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) വീ�വള�ിെല �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ പ�തി �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഗ�വ��ന�ഷി

1312. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�േശഷം സം�ാന�് �ഗ�വ��ന �ഷിയി� ��തായി എ�

െഹ�റി�  അധികമായി �ഷി ഉ�ായി�െ��ം ഇ��ലം ഉ�ാദന�ിൽ എ� ട�ിെ�

വ��നവാണ് ഉ�ായി��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷികാവശ��ിന് �റ� നിര�ി� െെവദ�തി കണ��

1313. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി�ാ��് കാ�ഷികാവശ��ി�ളള െെവദ�ത കണ��  ലഭി��തി�ളള നടപടി�മ��

എെ��ാമാണ്; ഇതി�ളള മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷികാവശ��ിന് �റ� നിര�ി�  െെവദ�തി കണ��  ലഭ�മാ��തിന്ആവശ�മായ

മാ��നി�േ�ശം �ഷി ഓഫീസ�മാ�  ക�ഷക��് ന�കാറി�ാെയ� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�രം അേപ�കളി�  സമയബ�ിതമായി നടപടി

സ�ീകരി��തിന് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) കാ�ഷികാവശ��ിന് കിണ�  �ഴി��തി�ം േമാേ�ാ�  �ാപി��തി�ം സഹായം

ന�കിവ��േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നബാർഡിെ� ധനസഹായം

1314. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാർഷിക േമഖലയി�  നബാർഡിെ� ധനസഹായം ഏെതാെ� കാര����ാണ് നിലവി�

ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) നബാർഡി�  നി�ം ലഭി�� ധനസഹായം എ� ശതമാനം പലിശ�ാണ് കർഷകർ�്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�� സാ��ിക വർഷം സം�ാനെ� കാർഷികാ�ബ� േമഖല�ായി നബാർഡ് എ�

�കയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�് അറി�േമാ: എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

'ജീവനി-ന�െട �ഷി, ന�െട ആേരാഗ�ം' പ�തി

1315. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക.�. ജനീഷ് �മാ�

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

(എ) പ��റി �ഷിയി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ി വ��

�തന പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിഷവി�� പ��റി സം�ാനെ�ാ�ാെക ലഭ�മാ�ക എ� ല��േ�ാെട ജീവനി-ന�െട

�ഷി, ന�െട ആേരാഗ�ം എ� േപരി� �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) വീ�വള�ിെല പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�് വ�ഷ�ി�ടനീളം �ര�ിത പ��റി ലഭ�മാ�ാ�

എെ��ാം കാര��ളാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം പ��റി ഇന��െട �ഷിയാണ് ജീവനി പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ജീവനി - ന�െട �ഷി, ന�െട ആേരാഗ�ം പ�തി

1316. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

നട�ാ�� ജീവനി - ന�െട �ഷി, ന�െട ആേരാഗ�ം പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��� ജി�യി� ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ജീവനി -ന�െട �ഷി,ന�െട ആേരാഗ�ം പ�തി

1317. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജീവനി  -ന�െട �ഷി,  ന�െട ആേരാഗ�ം പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� വിഷരഹിത പ��റി

��വ�ം േഹാ��ിേകാ��ി�െട േശഖരി�് വിപണനം െച��തിന് കഴി��േ�ാ;എ�ി�

വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) മ� സം�ാന�ളി� നി�ം മാരകമായ കീടനാശിനി ഉപേയാഗി�് ഉ�ാദി�ി�� പ��റിക�

നിയ�ി��തിന് �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(സി) നിലവി� �ഷി വ��് �േഖന എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� വ��െത�

വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

ജീവനി പ�തി

1318. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിഷരഹിതമായ പ��റി സം�ാനെമാ�ാെക ലഭ�മാ�� രീതിയി� ജീവനി പ�തിെയ� േപരി�

പ��റി �ഷി വി�ലമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�കാരം നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� കാര���  വിവരി�ാേമാ;  പ��റി�ഷിെയ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ഇ�വഴി െച�ാ�േ�ശി��ത്;

വിശദീകരി�േമാ?

ന�െട �ഷി ന�െട ആേരാഗ�ം ക�ാ�യിൻ

1319. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) ന�െട �ഷി ന�െട ആേരാഗ�െമ� േപരി� വിഷമി�ാ� പ��റിക� ഉപേയാഗി�കെയ�

സേ�ശേ�ാ��ടി�� ക�ാ�യിൻ സംഘടി�ി�വാൻ �ഷിവ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിഷരഹിത പ��റി സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��തിന് കർഷകർ�് എെ�ാെ� സഹായമാണ്

ന���ത്;

(സി) െച���ാെര ��തലായി പ��റി �ഷിയിേല�് ആകർഷി��തിന് �തിയ എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ാൻസർ േപാ�� മാരകേരാഗ�� ബാധി��തിന് �ധാന കാരണം മ�് സം�ാന�ളി�

നി�ം െകാ�വ�� വിഷലി�മായ പ��റിയാെണ� വ�ത�െട െവളി��ി�  ജന�െള

��ത� േബാധവ��രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

1320. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��് വളെര വിജയ�ദമായി നട�ിലാ�ിയ ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി ഈ

വ�ഷ�ം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ��വ�ഷ�ളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയതി�െട ഓണ�ാല�് പ��റി ലഭ�ത

ഉറ�വ���തിന് കഴി�ി��് എ� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) �� ��ികെള �ടി ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തിയി� ഉ�െ���ി പ�തി ��ത�

ജനകീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വിഷമയമായ പ��റിക�െട വി�പന

1321. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ� ല�ം െമ�ിക് ടൺ പ��റിയാണ് സം�ാന�ിെ� വാർഷിക ആവശ�കതെയ�ം

നിലവി� സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��ത് എ� ല�ം െമ�ിക് ട�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാടൻ പ��റിെയ� േപരി�  തമി�ാ�ി�  നി�ം െകാ�വ�� വിഷമയമായ പ��റിക�

േകരള�ി� പല �ല�ം വി���െവ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് തട��തിന് സം�ാനെ� �ാമ�ളിെല കാർഷിക വിപണികളി� നി�ം േനരി�് പ��റി

എ��് വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

1322. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഷിഭവ� �േഖന ആവി�രി� നട�ിലാ�� പ�തിക�ം

േ�ാ�ാഹന��ം എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �വ��ന��െട ഭാഗമായി പ��റി �ഷി ഉ��ാദനം വ��ി�ി�തായി

വിലയി��ിയി�േ�ാ?

പ��റി�ഷി േമഖലയി� സ�യംപര�ാ�ത

1323. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) പ��റി�ഷി േമഖലയി�  സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിന്എെ�ാെ� �മ�ളാണ്

നട��െത�ം ആയതിെ� ഫല�ാ�ി സംബ�ി� വിവര��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ന� ഭ�ണം ഉറ� വ���തിനായി �രയിട�ഷി�െട ഭാഗമാ�ളള പ��റി�ഷി



േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(സി) മാ���് ഡിമാ�് അ�സരി�് പ��റി ഉ�ാദനം �മീകരി��തിന് പ��റി ഉ�ാദന കല��

നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ��റി�ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷികേമഖലക� നിലവി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി� വിഷരഹിത പ��റി വി�ന നട��േ�ാ;  ഉ�വകാല�ളി�

വിഷരഹിത പ��റി ��തലായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ക�റ േക�മാ�ി േഹാ��ിേകാ��ിെ� �തിയ വിപണനേക�ം

1324. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

വിപണനേക�ം ആരംഭി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാ� എ� �ത� �റ� �വ��ി�ി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

േഹാ��ി േകാ��ിെ� ലാഭ-ന� കണ�്

1325. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ി േകാ��ിെ� 2015-16-െല ലാഭ-ന� കണ�ിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) േഹാ��ി േകാ��ിെ� 2018-19 െല ലാഭ-ന� കണ�് എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��ിേകാ��ിന് കീഴിെല �ാ�ക�െട �വ��നം

1326. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് േഹാ��ിേകാ��ിന് കീഴി�  (ഏജ�സി �ഖാ�ര�ം േനരി�ം)  എ�

�ാ�ക� ഉ�ായി��;

(ബി) നിലവി� േഹാ��ിേകാ��ിന് കീഴി� എ� �ാ�ക� ഉ�്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േഹാ��ി േകാ��ി� എ� മാേനജിംഗ് ഡയറ��മാെര

നിയമി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) േഹാ��ി േകാ��ി� ദിനം�തി േ�ാ�ി� അധികമായി വ�� പ��റിക� േകടാ��തി�െട എ�

ന�മാണ് ഉ�ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

ൈക�ാട് െന��ഷി



1327. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�ാട് െന��ഷി�െട വി�തി ���തിെ� ഭാഗമായി ൈക�ാട് െന��ഷി �മിയി�

വ�ഷ�ളായി �ഷി െച�ാ�തിനാ�  കളയായി കട�കയറിയ ��ി�ം ക��ം ഒഴിവാ�ി

�ഷിേയാഗ�മാ�േ�ാ�  വനം വ��ിെ� ഇടെപട�  �ലം ��ത �ല�് �ഷി െച�ാ�

സാധി�ാ�ത് കണ�ിെല��് ഇത് പരിഹരി�ാ� �ഷി വ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം �ഷി െച�ാെത കിട� ൈക�ാട് ഭാഗ�് എ� ഏ�� �ല�്

��തായി �ഷി െച�ാ� കഴി�ി��്;

(സി) ൈക�ാട് ഏരിയ െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ി�െട സഹകരണേ�ാെട ��തായി എ� ഏ��

�ല�് ൈക�ാട് �ഷിെച�ാനാണ് �ഷി വ��് ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ഷി വികസന�ിനാ�� പ�തിക�

1328. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ഷി വികസന�ിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി എ� �ക െചലവഴി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� െന���ാദന�ി��ായ വ��നവ്

1329. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2016  �ത�  2019  വെര�� കാലയളവി�  ആല��  മ�ല�ി�  െന��ഷി�െട

വി�തിയി� ഉ�ായ വ��നവിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി� നിേയാജകമ�ല�ി� െന���ാദന�ി��ായ വ��നവിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന��ഷി വ�ാപന�ിനായി പ�തിക�

1330. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി വ�ാപന�ിനായി ന�െട െന�് ന�െട അ�ം എ� ��ാവാക�ം

��നി��ി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ബി) െന��ഷി െച�� �ല�ിെ� വി�തി വ��ി�ി�ക എ� ല��ം ��നി��ി��

തരി�നില �ഷി െച�� പ�തി�് എ�േ�ാളം �േരാഗതി െെകവരി�ാ� കഴി�ി��് എ�്

വ��മാ�േമാ;



(സി) െന��ഷിയി� �തന �ഷി �റക� പാലി��തിനായി ക�ഷകെര സഹായി�വാ� എെ��ാം

നടപടിക� �ഷി ഭവ� വഴി നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന�വയ� ഉടമക��് സാ��ികസഹായം ന��� പ�തി

1331. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സംര�ി��തിന് െന�വയ�ക�  വഹി�� പ�് പരിഗണി�് സം�ാനെ�

എ�ാ െന�വയ� ഉടമക��ം സാ��ിക സഹായം ന��� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട എ� ക�ഷക��് േറായ��ി ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; ഇതിനാ��

�ക ഈ വ�ഷെ� ബജ�ി� വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �ഷി ഭവ�ക�  �േഖന സം�ാനെ� ക�ഷക��് പരിശീലനം ന��� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� എ� ക�ഷകെരയാണ് ഈ പ�തിയി� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഇ) ക�ഷക��� െപ�ഷ�  ക�ഷക േ�മനിധി േബാ��വഴി ന���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�� പ�തിക�

1332. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്എെ��ി�ം പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തിക�  �കാരം എ� െഹ��  �ല�് കരെന��ഷി നട��െവ�്

ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷിയിെല അധിക ഉ�ാദനം

1333. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െന��ഷിയി�  എ� െഹ�റിെ� അധിക ഉ�ാദനം

ഉ�ായി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ാളി,  ൈക�ാട് �ഷിയി� എ� െഹ�� അധികം ഉ�ാദനം ഉ�ായി�െ��� വിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

െന�ക�ഷക��് േറായ��ി

1334. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െന�ക�ഷക��ായി േറായ��ി നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ിെ� സംഭരണ വില കാലതാമസമി�ാെത ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ�  സ�ീകരി� വ��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിന് ആവശ�മായ ച���  �പീകരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യി� േകര�ാമം പ�തി

1335. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� പ�ായ�കളി� േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളി� ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

(സി) േകരേകരളം സ��േകരളം പ�തി മല�റം ജി�യി� എ� പ�ായ�കളി� നട�ിലാ�ിയി��്;

��ത പ�ായ�ക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ �േഖന�� പ�തിക�

1336. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �പീകരി� നാളിേകര വികസന കൗൺസിൽ �േഖന നട�ിലാ�ിവ���ം 2028

വെര നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി���മായ പ�തിക�െട വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഫലമായി ക�ഷക��് എ�കാരമാണ് ആ��ല��� േനരി�് എ�ി�വാൻ കഴി�ക

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക��് �ഷിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�� ഘടക��

1337. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന േതാ�വിളയായി�� ക��് �ഷി�െട വി�തി�ം അേതാെടാ�ം

ഉ�ാദന�ം �റ�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക��് �ഷിെയ േദാഷകരമായി ബാധി�� ഘടക��  എെ��ാമാെണ�ാണ് �ഷിവ��്

കെ��ിയി��ത്;

(സി) ക��് �ഷി സംര�ണ�ി�ം പരിപാലന�ി�ം ഉ�ാദന വർ�നവി�മായി എെ��ാം

പ�തികൾ ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�� �ഷി�െട െചലവ് �റ��തി�ം െമ�െ�� �ഷിരീതിക�  അവലംബി��തി�ം



എെ��ാം സഹായ�ളാണ് �ഷിവ��് ക�ഷക��് ന�കി വ��ത്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1338. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ���തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ്

േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തിേ�ാടി െത�ി� െെത വള��േക��ിെല വികസന �വ��ന��

1339. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തി�േശഷം െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല തിേ�ാടി

െത�ി�  െെത വള��േക��ി�  എെ��ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് നട�ിയത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െത�ി�  െെത വള��േക�െ� വികസി�ി��തിനായി ഏെത�ി�ം തര�ി��

�വ��ന�േളാ പ�തികേളാ നട�ാ� �ഷി വ��് ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െത�കളിെല േരാഗ നിയ�ണം

1340. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െത�കളി�  പട�� പിടി�� മ�രി േരാഗ�ം െതേ�ാലകളി�  വ�ാപി�� െവ�ീ��ം

കാരണം നാളിേകര ഉ�ാദനം ഗണ�മായ േതാതി� �റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േരാഗ�െള ഫല�ദമായി നിയ�ി��തിന് �ഷി വ��് േവ� ഇടെപട�ക�

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െത�കളി� ബാധി�� േരാഗ�െള നീ��തിന് ആവശ�മായ മ��ക� �ഷി ഓഫീ�ക�

വഴി വിതരണം െച��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഫല�� െത�ക� നശി�േപാ��ത് സംബ�ി� പഠനം

1341. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചിറയിൻകീഴ്,വ��ല താ��കളിൽ കാ�ഫല�� െത�ക� നശി�േപാ��തായി ക�ഷകരിൽ

നി�ം പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��ത താ��കളിെല �ഷി ഭവ�ക��് കീഴി��

ക�ഷക�െട േരാഗം വ� എ� െത�ക� �റി�മാ�ക�ം എ� �പ ആയതിന് ന�പരിഹാരം



നൽ�ക�ം െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഫല�� െത�ക� അതിേവഗം നശി�േപാ��തിന് കാരണെമ�ാെണ�ത് സംബ�ി�്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� അ�വദി� റ�ർ വില�ിരത ഫ�്

1342. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�ർ ഉ�ാദക സംഘം വഴി കിേലാ�്  150  �പ നിര�ി�� വില�ിരത ഫ�് �കാരം

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� റ�ർ കർഷകർ�് എ� �ക െകാ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വില�ിരത ഫ�് േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ഇനി എ� േപർ�് ലഭ�മാ�വാ�െ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ഇനി�ം െകാ��വാ�� ഫ�്കർഷകർ�് േവഗ�ി�

ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) വില�ിരത ഫ�്  150  �  നി�ം ഉയർ�� കാര�ം സർ�ാർ പരിേശാധി�േമാെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് ന��� ആ��ല���

1343. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വിഭാഗ�ി�െ�� ക�ഷക��് സം�ാന സ��ാ�  �ഷി വ��് �േഖന�ം മ�്

ഏജ�സിക�  �േഖന�ം ന��� സ�ിഡിക�, ആ��ല���, െപ�ഷ�ക�  എ�ിവ

സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക��ാ�ളള േക�ാവി�ത പ�തിക�െട വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ��ത

കാ�ഷികാ��ല���  ക�ഷകന് ലഭ�മാ��തി�ളള നിബ�നക�ം നടപടി�മ��ം

വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി നാശ�ി�� സഹായം

1344. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം കാലവ�ഷംെകാ�� �ളയെ��തി,  േവന�,

ഉ��െപാ��ക�  �ട�ിയവ �ലം കാ�ഷിക േമഖല��ായ ന�ം,  �ഷി നാശം എ�ിവ

സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി��ായ ന�ം വിലയി��ി എ� േക�സഹായം ഓേരാ വ�ഷ�ം ആവശ�െ��െവ�ം

ലഭ�മായത് എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഓേരാ വിപ�ി�ം ഉ�ായ �ഷി നാശ�ിന് ന�പരിഹാര�ം മ� സഹായ��ം ലഭ�മാ�ാ�

എ� ക�ഷക� അേപ�ി� എ�ം എ� േപ��് സഹായം ന�കി എ�ം എ� �ക അതിനായി

വിനേയാഗി� എ��ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� െന�ം െന�വി�ക�ം ന�െ�� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1345. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018-െല മഹാ�ളയ�ി�  െന�ം െന�വി�ക�ം ന�െ�� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി �ഷിഭവന് കീഴി�� ചാല�ടി ഐ.ക�.േറാഡിെല ��ാണി വീ�ി�  വിബി�

സി.ബി.�െട െന�് ന�െ��തിന് ന�പരിഹാരം ലഭി��തിനാ�� അേപ� പരിഗണി�്

അ�ഹമായ ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായവില

1346. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിേകാ�����് ഉ�ാദനെ�ലവിന് ആ�പാതികമായി വില

ലഭ�മാ��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�മായി ബ�െ��്സ��ാരിെ� നയം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായവില ലഭി��െവ�് ഉറ�വ���തിനായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇതിേല�ായി �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

സ��ാരിെ� അധീനതയി�� �ഷി ഫാ�ക�

1347. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  സ��ാരിെ� അധീനതയി�  എ� �ഷി ഫാ�ക�  �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ��ത ഫാ�കളി�  നി�ം നടീ�  വ���ം

ഭ��വ���ം വി�ന നട�ിയ വകയി�  �തിവ�ഷം എ� ല�ം �പ�െട



വ�മാന��ായി�െ��് ഫാം തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�വിദ�ാലയ�ളി� പ��റിേ�ാ���

1348. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളി�  പ��റിേ�ാ���  നി��ി�വാ�  �ഷിവ��്

എെ��ാം സഹായ�ളാണ് അ�വദി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതി�ളള മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി �മി തരിശി��തിെനതിെര�� നടപടി

1349. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

(എ) സം�ാന�് ഫല�യി�മായ �ഷി�മി �ഷിയിറ�ാെത തരിശി�കേയാ മ�ാവശ����്

ഉപേയാഗി�കേയാ െച�� �വണത വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷി�മി തരിശി��ത് തടയാ�ം ഫല�യി�മായ �മി �ഷി ആവശ��ിന് തെ� ഉപേയാഗി��

എ�് ഉറ� വ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫല�യി�മായ �മി �ഷി െച�ാെത തരിശി��ത് ��കരമായി �ഖ�ാപി�� തര�ി�

നിയമനി��ാണം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിളനാശം പരിഹരി��തിന് സമ� ഇ�ഷ�റ�സ് പാേ�ജ്

1350. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ��് േ�ാ�് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയതിെ�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാനെ��ട���ാ�� വിളനാശ�ി�� ഇ�ഷ�റ�സ് സംവിധാനം

കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിളനാശം പരിഹരി��തി�ം കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� �ഷി നാശം ഉ�ാകാതിരി�ാ�ം

സമ�മായ ഒ� ഇ�ഷ�റ�സ് പാേ�ജ് സ��ാ�  ��ൈക എ��് സം�ാന�് നട�ി�

വ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?



വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1351. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�മായി ബ�െ��്

നട�ിലാ�ിയി�ളള പ�തിക�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഫലമായി ന�കിവ�� ന�പരിഹാര�ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ബ�െ�� �ഷി ആഫീസി� അേപ� ന�കിയാ� നി�ിത ദിവസ�ിനകം ആ��ല�ം ലഭി�ം

എ� തര�ി�  ഒ� െഷഡ��  ത�ാറാ��തിന് വ��തല�ി�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1352. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  നി�ം സ�കാര� ഇ��റ�സ് ക�നിക�  പി�മാറിയി�േ�ാ;

എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�നിക�  പി�മാറിയത് �ലം ക�ഷക��് ഉ�ായ ��ി��് പരിഹരി�വാ�  എ�്

നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

വർ�ല മ�ല�ിെല വിള ഇൻ�റൻസ് പ�തി

1353. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വർ�ല മ�ല�ി�  വിള ഇൻ�റൻസ് പ�തിയി�  േചർ�വരി�  എ� േപർ�് ഇനി�ം

േപാളിസി സർ�ിഫി��് ന�കാ�െ��ം ഏ� വർഷം �ത�� അേപ�കളിലാണ് േപാളിസി

സർ�ിഫി��് ന�കാ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  േചർ�തി�  ഇനി എ� േപർ�് ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷികവിള ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം

1354. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ഷികവിള ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം യഥാസമയം ക�ഷക��് ലഭ�മാ��ി� എ� കാര�ം

��യി�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?



ക�ഷക�െട വാ� കി�ാ�ടമായി �ഖ�ാപി�� ബാ�്നടപടി

1355. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) സംഭരി� െന�ിെ� പണം ന�കാ�ത് കാരണം ബാ�ക�  ക�ഷക��് വാ� നി��ി

വ�ിരി�� അവ��് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� പണം ന�കാ� ൈവ��തിനാ� ക�ഷകെര�� മ�വാ�ക�ം

കി�ാ�ടമായി �ഖ�ാപി�� ബാ�ക�െട നടപടിയി�  അടിയ�രമായി ഇടെപ�് ക�ഷകെര

ര�ി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക��് �തിയ വാ�ക� ബാ�ക� നി��ി വ�ിരി�� സാഹചര�ം ബാേ��് സമിതിയി�

ഉ�യി�് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(ഡി) െന� സംഭരണ�ിന് അ�വദി�� ബാ�് വാ�ക�െട കാലാവധി ഒ� വ�ഷമായി

ദീ�ഘി�ി�ണെമ� ക�ഷക�െട ആവശ�ം അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?

സ����ണയ കാ�ഷിക വാ�

1356. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019  ഒേ�ാബ�  ഒ�ി� േശഷം എ�� സ����ണയ കാ�ഷിക വാ��് പലിശ ഇളവ്

ലഭി�ിെ�� അറിയി�് ര�ം ��ം മാസ��� േശഷമാണ് ബാ�ക�  ഇടപാ�കാെര

അറിയി�െത� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) വാ� എ��േ�ാ� ഉ�ായി�� ഇളവ് അതി� േശഷം ഒഴിവാ��ത് ക�ഷകേരാട് കാണി��

ക�� �രതയാെണ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(സി) ക�ഷകേരാട് കിസാ�  െ�ഡി�് കാ�ഡിേല�്  (െക.സി.സി)  മാറാ�  ബാ�ക�

നി�േ�ശി��െ��ി�ം ഉ�േര��� മാനദ��ളാണ് െക.സി.സി�േടത് എ�തിനാ� അത്

േകരളീയ ക�ഷക��്�ാേയാഗികമെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) പരിമിതമായ �മിയി� �ഷി െച��വ�ം മ�ളളവ�െട �മിയി� പാ��ഷി നട��വ�മാണ്

േകരള�ിെല മഹാ�രിപ�ം ക�ഷക�ം എ� കാര�ം പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഇ) എ�ി� ക�ഷകെര േക�ഗവ�െമ�ിെ��ം ബാ�ക�െട�ം അയവി�ാ� നിലപാടി� നി�ം

ര�ി�ാ� സം�ാന സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാള�െമ�റിയി�േമാ?

നീതി ആേയാഗിെ� തീ�മാനം സംബ�ി� നിലപാട്



1357. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െവ�ം ��തൽ ഉപേയാഗി�� വിളകൾ�് �ഷി സ�ിഡി നൽകിെ��് നീതി ആേയാഗ്

തീ�മാനെമ��് സം�ാനെ� അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത തീ�മാനം സംബ�ി� സം�ാന നിലപാട് നീതി ആേയാഗിെന അറിയി�ി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല േക�സഹായം

1358. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി� േക�സഹായം ലഭി��തിനായി േക�സ��ാ� നി�േ�ശി� നിയമ��

പാ�ാ�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  സ��ാ�  നിലപാട് േക�സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ?

കേ��ാ�് - ���ി - െക.എ�.ഡി.സി. ബ�് േറാഡിെ� നി��ാണം

T 1359.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2019-20  വ�ഷെ� സം�ാന ബ�ജ�ി�  ഇ�പത് ശതമാനം �ക വകയി��ിയി��

കേ��ാ�്  -  ���ി  -െക.എ�.ഡി.സി.  ബ�് േറാഡിെ� നി��ാണ�ിനായി

ധനാ�മതിേയാ ഭരണാ�മതിേയാ ന���തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�ഷി വ��ിെല േറേഷ�ാ �േമാഷ�

1360. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഷി വ��ി� അ�ിക��� അസി��് ത�ികയി� നി�ം  1:1:1 എ� േതാതി� േറേഷ�ാ

�േമാഷ�  അ�വദി��തി�ം അ�ിക���  അസി��് ത�ിക അ�ിക���  എ�്��ഷ�

ഓഫീസ� എ�് ���ി നാമകരണം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.വി.കനാ� നവീകരണ പ�തി

1361. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷി വികസന�ിനായി െക.വി കനാ� നവീകരണ പ�തി

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



മ�ട േതാട് നവീകരണം

1362. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട േതാട് നവീകരി���മായി ബ�െ��് എെ��ാം

�വ��ന�� സ��ാ� നട�ിവ���്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�ട േതാട് നവീകരി��തിന് േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷന് നി�േ�ശം

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െച��ഴ േതാട് സംര�ണ�ിനായി ലഭി� ഫ�ി� നി�ം ���ിറ കടവി� ഒ� െച�് ഡാം

നി��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ���ിറ െച�് ഡാം നി��ി��തി�� എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

വയനാട് ജി�യിെല ക�ഷക��് കടാശ�ാസം

1363. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന വയനാട്

ജി�യിെല ക�ഷക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� കടാശ�ാസം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം തര�ി�� കടാശ�ാസം ന�കിയി�െ��ം എ� �പ ഈ ഇന�ി�

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വയനാട് ജി�യിെല എ� ക�ഷക��്

കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �േഖന കടാശ�ാസം ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ൈവ�ം മ�ല�ിെല �ഷി വ��് പ�തിക�

1364. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ൈവ�ം നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി വ��്

�േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

പാറശാല മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ കാ�ഷിക പ�തിക�

1365. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശ��



ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

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

വ��മാ�ാേമാ;

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

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�ഴ ജി� �ഷിേ�ാ��ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1366. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല തഴ�ര പ�ായ�ി� �ിതി െച�� ആല�ഴ ജി�

�ഷിേതാ��ി�  2016-20  കാലയളവി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�ായി അ�വദി�

�ക�ം മ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട നവീകരണം

1367. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ള��  കാർഷികാവശ����ായി ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�� പ�തി �കാരം ആല�ർ

നിേയാജകമ�ല�ി�െ�� �ാമപ�ായ�കളിെല ഏെത�ാം �ള��  നവീകരി�വാനാണ്

ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) തിരെ���െ�� �ള��െട നവീകരണ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി അ�വദി� �ക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1368. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ളയ�ി�  �ഷി നശി� േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

വിതരണം െച��തി�ളള നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് നിലവി� േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ �ഷി ഓഫീസ് �േഖന�ം

ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

1369. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



കായം�ളം അസം�ി മ�ല�ി� 2016 �ത� നാളി�വെര �ഷിവ��് വഴി നട�ാ�ിയി��

പ�തിക�, അ�വദി� �ക, ���ിക�െട �േരാഗതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��് പ�തികൾ

1370. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തി�േശഷം പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ �ഷി വ��്

�േഖന നട�ാ�വാൻ കഴി�ി�� പ�തിക�െട േപര്,  വിനിേയാഗി� �ക,  േനടാൻ കഴി�

�േരാഗതി എ�ിവ ഉൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ ജീവനി പ�തി

1371. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ സം�ാന �ഷിവ��ിെ� ജീവനി പ�തി�െട ഭാഗമായി

നട�ാ�ിയി�� �വർ�ന�െള സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം ആദിവാസി േകാളനികളാണ് ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായ

പര�രാഗത പ��റിവിളക�െട �ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി��ത്;  അവിെട

നട�ാ�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിേയാജക മ�ല�ി� ഈ പ�തി നട�ി�ിെ� ഭാഗമായി പ��റി �ഷി െച��തിന്

െതരെ���െ��ി�� ��കൾ,െപാ�/സ�കാര� �ാപന�ൾ എ�ിവ ഏെത�ാെമ�

വിശദാംശ�ൾ പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

�േ�രി, ��ി�ടവ് �ഷിേ�ാ��ളി� ഫാം �റിസം പ�തി

1372. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏഷ�യിെല തെ� വലി��ി�  ര�ാം �ാന�� �േ�രി �ഷി ഫാം,��ി�ടവ് ജി�ാ

വി��ഷിേ�ാ�ം എ�ിവിട�ളി�  �റിസം വ��മായി േച��് ഫാം �റിസം പ�തി

നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ��  സം�ാന പാതയായ സി.എ�.ജി.േറാഡിേനാട് േച�� ��ി�ടവ് ജി�ാ വി�്

�ഷിേ�ാ��ി�  �തി��വ��ം ��ിക��ം വിേനാദ�ി�ം വി�മ�ി�മായി ല� ഭ�ണ

ശാലേയാ��ടിയ കാ�ഷിക സൗ�ദപാ��് ആരംഭി�� കാര��ി� അഭി�ായം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷി വ��ിന് വ�മാനം ലഭി�� വിധ�ി� ഇ�രം ഒ� പ�തി ത�ാറാ��തിന് മല�റം

ജി� �റിസം �േമാഷ� കൗ�സിലിന് നി�േ�ശം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന സ��ാ�  �ഖ�ാപി� േദശീയ/സം�ാന പാതേയാര�് �ചി�റിക�  �ാപി��



പ�തി�ായി ��ി�ടവ് ജി�ാ വി� �ഷിേ�ാ��ിെ� �ലം ലഭ�മാ�ാേമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആല�� നിയമസഭാ മ�ല�ി� അ�വദി� ���ിക�

1373. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : 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

പ�തികളിൽ ഉ�െ���ി ആല��  നിയമസഭാ മ�ല�ി�  അ�വദി� ���ി�െട

വിശദവിവര�ം അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി �ാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ േക��ിന് �ളം നിർ�ി��തി�� പ�തി

1374. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��യിെല മിക� കാർഷിക ഗേവഷണ േക�മായ പ�ാ�ി �ാേദശിക കാർഷിക ഗേവഷണ

േക��ിന് േവനൽ�ാല�് ജലേസചനം നട��തിന് ആവശ�മായ സൗകര��� ഇ�ാ�ത് 

ഗേവഷണെ� സാരമായി ബാധി�� എ��ത് സർ�ാരിെ� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എൽ.ഡി.ബി. �െട ഏെത�ി�ം പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി ��ത ഗേവഷണ േക��ിന് ഒ�

വലിയ ജലാശയം നിർ�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� നട�ിലാ�� �തിയ പ�തിക�

1375. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2020-21 വ�ഷ�ിൽ �ഷിവ��് �േഖന പാല�ാട് ജി�യിൽ എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ� �ക നീ�ിവ�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഹരിതേകരളം പ�തിക�

1376. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ആല��  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഏെത�ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

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

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല �ള��െട�ം േതാ�ക�െട�ം നവീകരണം

1377. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട�ം േതാ�ക�െട�ം നവീകരണ�ിനായി

െക.എ�.ഡി.സി.  ത�ാറാ�ി സമ��ി� പ�തി�െട  (PA1/291/2019/Agri)  നിലവിെല

�ിതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി�് അ�ി���ർ ഡയറ��െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;  �ട�നടപടി

എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��ാടി സമ� ��ിര കാ�ഷിക പ�തി

1378. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള �ന�നി��ാണ പ�തി�മായി ബ�െ��് �ഷി വ��് നട�ിലാ�� അ��ാടി സമ�

��ിര കാ�ഷിക പ�തി�് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��ത പ�തി സംബ�ി�ളള

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി� സഹ� സേരാവ� പ�തി

1379. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

���ികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാ�ന�� ��ലം പാടേ�ഖര�� സംര�ി��തിന് പ�തി

1380. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

സംര�ി��തിന് സംര�ണ ഭി�ി അട��� നി��ാണ �വ��ന���ായി എെ��ി�ം

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െച��ഴയിേല�് ഒ�കിെയ�� േതാടിെ� സംര�ണ ഭി�ി ���ി പണി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�ാേമാ?



െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ളയ ധനസഹായം

1381. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�ഷകരി�  എ� േപ��് എ� �പ�െട

നാശന���ായി��്;  ഇതി� എ� േപ��് എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;  ഇനി എ� �പ�െട ധനസഹായം ന�കാ� ബാ�ി��്;  വ�ഷം തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ധനസഹായ�ി� �റെമ �ഷി �നരാരംഭി��തിന് മെ�െ��ാം തര�ി�� സഹായം ഈ

മ�ല�ി� ന�കിയി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ാ ക�ഷക��ം അ�ഹമായ എ�ാ സഹായ�ം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ര�ാ�ി�ി േതാട് വാ��െഷഡ് പ�തി

1382. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���നാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല �ര�ാ�ി�ി േതാട് വാ��െഷഡ് �ീമിെ� േകാ��സ്

ഫ�് ഇന�ി� 2000 �ത� േകാലേ�രി എസ്.ബി.െഎ.-യി� നിേ�പി�ിരി�� ���ി��്

ല��ിലധികം വ�� �ക ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായ മ�വ�� �ാമപ�ായ�ിെല വാ�ഡ്

15-െല െന�ചിറ െക�ി സംര�ി��തിനായി വിനിേയാഗി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് േകാലേ�രി മ�് സംര�ണ ഓഫീസ് ത�ാറാ�ി സമ��ി� പ�തി

നട�ിലാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉെ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് �റേ�ാ�ിെല കേ���� ഒഴി�ി��

1383. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �റേ�ാ�് ഉ�െ�െട�� �ല�ളിെല കേ���� അള�് തി�െ���ി ഒഴി�ി�ാൻ

പ�ായ�് ഡയറ�ർ 2018 േമയ് മാസം ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി� എ� െഹ�ർ �മി വീെ���;

(സി) �റേ�ാ�് സംബ�ി� രജി�ർ �ത�തേയാെട ��ി��തിന് നിലവി� ആർ�ാണ് �മതല

ന�കിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?



തേ�ശ സ�യംഭരണ -�ാമവികസന വ��ക�െട സംേയാജനം

1384. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ  -�ാമവികസന വ��ക�െട സംേയാജനം നട�ാ�ാൻ സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇത് സംബ�ി� വിശദവിവര�� െവളിെ���േമാ?

േലബ� േകാ��ാ�് സംഘ���് പി.ഡ�ളി�.ഡി. ൈലസ�സ്

1385. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

േകരള സം�ാന സഹകരണ വ��് �റെ��വി� (1) G.O.(MS) No.135/97/Co-op. Dt.

13-11-1997.  (2)  G.O.(MS)No.153/2011/Co-op.Dt.31-10-2011.  (3)

G.O.(MS)No.84/2014/Co-op.Dt.26-06-2014.  (4)സ.ഉ.

(ൈക)നം.224/2015/സ.ഹ.  തീയതി.17-04-2015.  (5)സ.ഉ.(ൈക)നം.28/16

/സ.ഹ.തീയതി.02-05-2016.  (6)സ.ഉ.(ൈക)നം.31/16/സ.ഹ.തീയതി.29-06-2016  -

േകരള സം�ാന തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �റെ��വി� ഉ�രവ്  -

സ.ഉ.(സാധാ)നം.2780/2017/ത.സ�.ഭ.വ.  തീയതി  11-06-2017,

സ.ഉ.(സാധാ)നം.3630/2017/ത.സ�.ഭ.വ.തീയതി.10-11-2017  -  എ�ീ ഉ�ര�ക��്

�റേമ േലബ�  േകാ��ാ�് സംഘ���് എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ���ിക�  ഏെ����തിന്

പി.ഡ�ളി�.ഡി. ൈലസ�സ് �ടി േവണെമ�് പറ��തിെന��ി അറിയാേമാ; അ�ര�ി�

ഒ� ൈലസ�സ് ആവശ��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളി� എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട പ�ാളി�ം

1386. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട പ�ാളി�ം തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�വാ� മാ��നി�േ�ശം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക�െട േസവനം എ�െന �േയാജനെ���ാെമ�ാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  ��ത

കാലയളവി� വിദ�ാ��ിക��് ൈ�പ�് ന��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി



1387. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

ന��േമാ:

(എ) അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി നട�ിലായത് എ�് �തലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��വ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം ടി പ�തി�് അംഗീകാരം േനടി �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിേല�് �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിെ� മാനദ� ��

െവളിെ���ാേമാ?

�ളയബാധിത �േദശ�ളി� നട�� ���ിക�

1388. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ളയ ബാധിത �േദശ�ളി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �േഖന

എെ��ാം ���ിക� നട�ിവ��െവ�്അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��ായി എ� �ക സ��ാ� ഇ�വെര അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

അ�മതിയി�ാെത �ാപി�ി�ളള േഹാ�ഡിം�ക�ം ബാന�ക�ം േബാ��ക�ം

1389. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശഭരണ �ാപന��െട അ�മതിയി�ാെത േഹാ�ഡിം�ക�, ബാന�,

േബാ��ക� എ�ിവ �ാപി��െത�് നി�േ�ശി�െകാ�് സ��ല� �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ലറിെല നി�േ�ശ���് വി��മായി സം�ാന�് ഉടനീളം ഇവ �ാപി�ി�ളള

കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് േകരള െെഹേ�ാടതി എെ��ി�ം �തിയ നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത നി�േ�ശ�ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളി� �തിയ ജീവന�ാ��് നിയമനം



1390. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളി� േവാ��  പ�ിക ത�ാറാ��, വാ�ഡ് വിഭജനം �ട�ിയ

കാര����് �തിയ ജീവന�ാെര �ിര/താ�കാലികാടി�ാന�ി�  നിയമി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് പ�ിംഗ് സ�ദായം നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ �ായ�കളി�  ന��� പരാതികളിേ��  സ�ീകരി�� �ട�നടപടിക�  പരാതി�ാരന്

ലഭി�� തര�ി�  എസ്.എം.എസ്./ട�് �ീ� സി�ം നിലവി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

േകരള ചി�� പ�തി�െട പാര�് േ�ാ�് ഫാം

1391. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ മിഷ�  നട�ിലാ�ി വ�� േകരള ചി��  പ�തി�െട പാര�് േ�ാ�് ഫാം

നട�ിലാ��ത് സ��ാ� വക �ല�ാേണാ സ�കാര� �മിയിലാേണാഎ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ�കാര� �മിയിലാെണ�ി�  അത് എവിെടയാെണ�ം,  എ�് വ�വ� �കാരമാണ് ഇത്

അ�വദി�ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �മി�െട െഡേ�ാസി�് �ക, �തിമാസ തറവാടക എ�ിവ എ�യാണ്;

(ഡി) ഏത് �ീഡാണ് ഇവിെട വള��വാ�  ഉേ�ശി��ത്;  �ീഡ് െതരെ����തിന് േവ�ി

െവ�ിനറി വ�േ�ാ/ േകാേളേജാ റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ജിഡ ഫ�്

T 1392.�ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഞാറ��  സ��ാ�  ആ�പ�ിയി�  ജിഡ ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ി�ാ�  ഉേ�ശി��

െക�ിട�ിെ� നി��ാണ ���ി എ�േ��് ആരംഭി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി�ത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���ി െട�� െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകരള ചി�� പ�തി



T 1393.�ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ചി�� പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മഹാകവി ജി �ാരകം

1394. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 18.07.2017  െല റവന�വ��ിെ�  233/2017/റവ.  ന��  ഉ�രവ് �കാരം കണയ��

താ��ി� സ�േ� ന�� 2681� െപ� റവന� �റേ�ാ�ായ 25െസ�് �ലം മഹാകവി ജി

�ാരക�ിനായി അ�വദി�ി�ം ��ത �മിയി�  �ാരകം നി��ി��തി�  െകാ�ി നഗരസഭ

കാലതാമസം വ���തിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാരക�ിെ� നി��ാണം എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം

1395. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷം തേ�ശ �ാപന���ായി വകയി��ിയ പ�തി വിഹിതം എ�;

നാളി�വെര െചലവാ�ിയ �ക എ�; ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി വിഹിതം െചലവാ��തി� വീ� വ��ിയ തേ�ശ �ാപന�� ഏെത�ാം; ജി� തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി വിഹിതമായി ജി�ാ പ�ായ�ക�, േ�ാ� പ�ായ�ക�, േകാ��േറഷ�ക�

എ�ിവ�് അ�വദി� �ക�ം െചലവാ�ിയ �ക�ം എ� എ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െചലവാ�ാ� �ക എ�െന വിനിേയാഗി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി ആ��ണ�ിെല കാര��മത

1396. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പ�തി ആ��ണം,  നി��ഹണം

എ�ിവയിെല കാര��മത വ��ി�ി��തിേല�ായി എെ��ി�ം നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�

വ��േ�ാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



സ�കാര� കരാ�ക��് െെലസ��ക�

1397. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

നി��ാണ േമഖലയി�  വിവിധ ���ിക�െട കരാ�ക�  ഏെ���് നട�� സ�കാര�

കരാ�കാ��് െെലസ��ക�  ന���ത് പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിന്

എെ��ാം നടപടിക� ആണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

പാ�നാട് പ�ായ�ിെല െപാ��ശാനം

1398. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി���ം എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ചീഫ് എ�ിനീയ�

പരിേശാധി�് സ��ാരി�  സമ��ി�ി���മായ െച���-പാ�നാട് പ�ായ�ിെല

െപാ��ശാനം നി��ാണ പ�തി�് അ�മതി ലഭി�വാ� വ�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ി അടിയ�രമായി ���ീകരി��തി�േവ�ി അ�മതി േവഗ�ിലാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

വിശ�രഹിത േകരളം പ�തി

T 1399.�ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി  25  �പ�് ഉൗണ് ന��� എ� ഭ�ണ

ശാലക� ആരംഭി��തിനാണ് സ��ാ� തീ�മാനി�ി�ളളത്;  ഇൗ പ�തി�െട വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിശ�രഹിത േകരളം പ�തിയി�  ആരംഭി�� ഭ�ണശാലകളി�  10%  സൗജന� ഭ�ണം

ന�കാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തി നട�ിലാ��തിന് സ��ാ� ഏെത�ാം തര�ി�ളള ധനസഹായമാണ് ലഭ�മാ�ക;

വിശദമാ�ാേമാ?

രാ�ീയ �ാമസ�രാജ് അഭിയാ� പ�തി

1400. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

�ീമതി �. �തിഭ

�ീ.എം. നൗഷാദ്



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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ായ�ക�െട�ം �ാമസഭക�െട�ം കാര�േശഷി വികസന�ി�ം വിവിധ

പ�തി �വ��ന�ളി� െപാ�ജന പ�ാളി�ം വ��ി�ി��തി�ം േക�ാവി�ത പ�തിയായ

രാ�ീയ �ാമസ�രാജ് അഭിയാ� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് �ാനിംഗ് ആ�് റിേസാ�് െസ��ക�

�ാപി��തി�� നടപടിക� �േരാഗമി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�ക�െട �വ��ന�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തി�ം

െപാ�ജന���് െമ�െ�� േസവന��  ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്

ആ�.ജി.എസ്.എ.യി� ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െച��� മാ���് നവീകരണ പ�തി

1401. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  ബ�ജ�ി�  ഉ�െ���ിയി���ം ചീഫ് എ�ിനീയ�  എ�ിേമ�് സ��ാരി�

സമ��ി�ി���മായ െച��� മാ���് നവീകരണ പ�തി�് അ�മതി ലഭി�വാ� വ��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���ിക�  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് അ�മതി േവഗ�ിലാ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി വയനാട് ജി�യി�

1402. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയി� വയനാട് ജി�യി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം എ�

വീ�ക�  നി��ി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;  പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി തരം തിരി�് വിവരം

ന�കാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് ഭവന പ�തി�ായി ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം എ� �കയാണ് വയനാട്

ജി�യി� ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ; ആയതിെ� കണ�് പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി തരം

തിരി�് ന�കാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

T 1403.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ൈലഫ് പ�തി�െട ഭാഗമായി േകരള�ി�  2020  ജ�വരി  31  വെര എ� വീ�ക�

���ീകരി�് ന�കിയി��്; ജി�തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� നി��ാണ�ിലിരി�� വീ�ക�െട എ�െമ�; ജി� തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) 2021 മാ��് 31 ന് ��പ് ���ീകരി�ാ�േ�ശി�� വീ�ക�െട എ�െമ�; ജി� തിരി��

കണ�് ന��േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1404. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി �േഖന നാളി�വെരയായി എ� ഭവന��  ���ിയാ�ിയി�െ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ �മിയി�ാ� എ� ആ�ക��് �മി വാ�ി വീട് നി��ി� നൽകിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉ�െ���ി എറണാ�ളം ജി�യിൽ എ� വീ�ക�  നി��ി�വാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�ം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി�െ��ം വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� �േഖന ബ�നില പാ��ിട സ��യം

1405. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  �േഖന �-ഭവന രഹിത��് ബ�നില പാ��ിട സ��യം നി��ി� ന���

പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�െട കീഴി� എ� പാ��ിട സ��യ�ളാണ് നി��ി��ത്;

(സി) ഇതിന് �ീഫാബ് സാേ�തിക വിദ�യാേണാ ഉപേയാഗി��ത്; ഈ പ�തി�െട ക�സ���സി

ഏത് �ാപന�ിനാണ് ന�കിയി�ളളത്;

(ഡി) ഇവ��് ക�സ���സി ഫീ ഇന�ി� എ�് �കയാണ് ന�േക�ത്; ഇതിനകം എ�് �ക

ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1406. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആവി�രി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം എ�

വീ�ക� നി��ി�് ന�കിെയ�ം എ� �ക ഇതിനായി െചലവഴിെ���� വിശദാംശം ജി�തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ� �ാ�കളാണ് നി��ാണം ���ീകരി�െത�തിെ�

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏറനാട് മ�ല�ി� ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ി ���ീകരി� വീ�ക� എ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��തായി എ� അേപ�ക�  ലഭി�;  അവയി�  എ�െയ��ിന് അ�മതി ന�കി;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഏറനാട് മ�ല�ി� ��ത പ�തി�ായി തേ�ശ �ാപന���് നാളി�വെര എ� �ക

അ�വദി�െവ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി തി�വന��രം ജി�യി�

1407. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തി�വന��രം ജി�യി�  പ�ികജാതി പ�ികവ��

വിഭാഗ�ി�െ�� എ� ��ംബ���് ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീ�ം �ല�ം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  എ� ��ംബ���് വീ�ം �ല�ം

അ�വദി� എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തി �കാര�ളള വീ�ക�

1408. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ� വീ�ക�  ���ീകരി�ി��്

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം ഇനി ���ീകരി�ാ�ളള വീ�ക� എേ�ാ� ���ീകരി�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് ക���ത്;

(സി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  വീ�ക�  റി�യ�  െച��തി�ളള �േത�ക പ�തി ത�ാറാ�ാ�

ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മണ�ർ മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1409. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

മണ�ർ മ�ല�ി�  ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഒ�ം ര�ം ഘ��ളിലായി

ആെക എ� വീ�കളാണ് നിർ�ി��െത�ം  ,  അവയി�  എ� എ�ം ഇ�വെര

�ർ�ീകരി�െവ��� വിശദാംശ�� പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി�് ന�കാേമാ?



വ��ല മ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി

1410. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

���ിയാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ഹതെ��വ� എ�് കെ��ിയ എ� േപ��് വീട് അ�വദി�വാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ഹതെ��വ��് വീട് അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി

1411. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� വീ�ക�  അ�വദി�

എ�തിെ� പ�ായ�് അടി�ാന�ി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  പണി ���ിയാ�ിയ വീ�ക�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

���ിയാ�ാ�വ�െട നി��ാണം െെവകാ� ഉ�ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് മിഷനി�െട വ��ം വീ�ം ഇ�ാ�വ��് വ� വാ�ി വീട് വ�് ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� േദവി�ളം മ�ല�ിെല കണ�് പ�ായ�് തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

1412. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തി �കാരം ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഓേരാ

പ�ായ�ി�ം എ� േപ��് �ല�ം വീ�ം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� വീട് ന�െ��വ��് വീട്

1413. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2018-� ഉ�ായ �ളയെ� �ട��് വീട് ന�െ��വ��് വീ�വ�് ന���

പ�തി ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനകം എ� േപ��് വീട് ന�കി എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വ��ിക�ം സ�� സംഘടനക�ം ഇവ��ായി വീ�വ�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��്



എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) പ�് വീ�കളി�  ��ത�  നി��ി�് ന�കിയ വ��ിക�െട�ം സ�� സംഘടനക�െട�ം

േപ�വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആവാസ് �സ് �ണേഭാ�ാ���� ഭവന പ�തി

1414. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.എ.ൈവ.(ജി)  പ�തി�െട ഭാഗമായി ആവാസ് �സ് വഴി രജി��  െച�

�ണേഭാ�ാ�െള ൈലഫ് പ�തിയിൽ ഉ�െ����തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ാ�മതി ലഭി�ാ� സാഹചര��ിൽ,  ആവാസ് �സ് �ണേഭാ�ാ���് വീട്

നൽ��തിന് സാധി�ാ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �ണേഭാ�ാ���് �െട വീട് നി��ി�് നൽ��തിനായി ൈലഫ് പ�തിയിൽ

ഉ�െ���ാൻ സ��ാ� �േത�ക അ�മതി നൽ�േമാ?

പരി�ിതി മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്

1415. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് സം�ാന�് ഏെത�ാം നഗരസഭക��് പിഴ

ഈടാ�വാ� ക�് ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� നഗരസഭക� പിഴ ഒ��ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പിഴ ഈടാ�വാ� േനാ�ീസ് ന�കിയ നഗരസഭക� മ�പടി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി�

മ�പടി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗരസഭ�് അ�ര�ി� േനാ�ീസ് ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം നഗരസഭ പരി�ിതി മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിന് ന�കിയ മ�പടി�െട

പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല അനധി�ത നി��ാണ �വ��ന��

1416. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട കീഴി�� �േദശ�ളി� അനധി�ത നി��ാണ �വ��ന��

നട��തായി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� െക�ിട�ളാണ്

അനധി�തമായി നി��ി�തായി കെ��ിയി�ളളത്;



(ബി) പാ��ിംഗ് �ലം മ�ാവശ����ായി ഉപേയാഗി�� �വണത വ�ാപാര �ാപന�ളി�

വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) അനധി�ത നി��ാണ �വ��ന��  നട��വ�െ�തിെര�ം പാ��ിംഗ് �ലം മ�്

ആവശ����് ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം

സ�ീകരി�ത്?

�തിയ ��സി�ാലി�ികളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം

1417. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി �പീകരി� ��സി�ാലി�ികളി� ജീവന�ാ�െട എ�ം �റവായതിനാ� ജന���്

ശരിയായ േസവനം യഥാസമയം ലഭി��ി� എ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ജീവന�ാ�െട എ�ം മ�് ��സി�ാലി�ിക�േടതിന് �ല�മായി ഉയ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തി

1418. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� പ�ായ�് വാർ�കളിൽ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയെതാഴി�റ�് പ�തി�െട വിലയി��ൽ

നട�ിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിേല�ായി എ� േപ�െട േസവനമാണ്

വിനിേയാഗി�െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട േസാഷ�ൽ ഓഡി�് ഡയറ�െറ കാലാവധി �ർ�ിയാ�ം �ൻേപ

മാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ ?

പാറശാല മ�ല�ിെല വാ�ഷിക പ�തി

1419. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറശാല നിേയാജകമ�ല�ിെല േ�ാ�് പ�ായ�് ഉ�െ�െട�� വിവിധ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഈ സാ��ിക വ�ഷ�ിെല നാളി�വെര�� വാ�ഷിക

പ�തി നി��ഹണ �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം തരംതിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ�ഷിക പ�തിക�െട �വ��നം േവഗ�ിലാ�ാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമ-േ�ാ�്-ജി� പ�ായ�കളി�  ആ��ണ സമിതി വ�ഷ�ി�  എ� തവണ



�ടിയിരി�ണം എ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ആ��ണ സമിതി േയാഗം േചേര�തിെ� നിബ�നക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

ൈവ�ം-െവ�� േറാഡിന് വശ�ളി� െക�ിട നി��ാണ നിയ�ണം

1420. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ൈവ�ം-െവ��  േറാഡ് വീതി ���തി�� നടപടിക�  നട� വ�� ഘ��ി�  തലയാഴം,

െവ��  പ�ായ�കളി�  ൈവ�ം-െവ��  േറാഡിന് ഇ�വശ�ം �തിയ െക�ിട��

നി��ി��തിന് പ�ായ�ക� നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

േ�ഹിത േകാളിംഗ് െബ� പ�തി

1421. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ര�ിതമ�ാ� സാഹചര��ളി�  ഒ�െ��് കഴി�� എ� േപെരയാണ്

േ�ഹിത േകാളിംഗ് െബ� പ�തിയി�െട കെ��ിയി��ത്; ഇവ�െട ജി�തിരി�� കണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിനായി സ��ാ� ഫ�് െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� നാളി�വെര എ�

�ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ശാ�ീകരണ നടപടിക�

1422. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റിേലഷ�ഷി�് േകരള പ�തി

1423. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ��ംബ�ീ�െട �േത�ക അയ����െള ശ�ിെ����തിനായി റിേലഷ�ഷി�് േകരള എ�

േപരി� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ശാരീരിക മാനസിക െവ�വിളി േനരി��വ�െട�ം വേയാജന��െട�ം

�ാ��ജ�േഡ�ിെ��ം അയ����� �പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ അംഗ�െള പരിശീലി�ി��തിനായി ��ംബ�ീ ��  എ� അനൗപചാരിക

വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) അ�ഹരായ ��വ�  ആ�കെള�ം അയ����ളി�  ഉ�െ����തി�ം അയ�����െട

�വ��നം െമ�െ����തി�ം സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

അയ�����ം ��ംബ�ീ�െട ബജ�് വിഹിത�ം

1424. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അയ����� ഉെ��ം ഇതി� എ� അംഗ��െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2020-21 വ�ഷ�ി� ��ംബ�ീ�െട ബജ�് വിഹിതം എ�െയ�ം ��വ�ഷെ� അേപ�ി�്

ഇതി� എ� ശതമാന�ിെ� വ��നവ് ഉ�ായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ?

വിവാഹ രജിേ�ഷൻ

1425. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ായ�ർ�ിയാകാെത നട� എ�ാ വിവാഹ��ം �ായ�ർ�ിയായി ര� വർഷ�ിനകം

പ�ായ�കളി� രജി�ർ െച�ാേമാ; അതി�� നടപടി �മ�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സർ�ാർ ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട�ം സർ�ല�ക�െട�ം പകർ�ക�

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിവാഹം അസാ�വാ��തി�� അേപ� േകാൺ�ാ�ിംഗ് പാർ�ിയിെല ഒരാ�  ജി�ാ

േകാടതിയി� സമർ�ി�ാ� പ�ം രജി�ർ െച�ാ��താെണ�് നിയമ��ായി�ം പ�ായ�്

െസ��റിമാർ ഇ�രം അേപ�കളി�  രജി�ർ െച�ാ� കാര�ം സർ�ാർ

��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഖര മാലിന� നി��ാ��ന�ി� വീ�വ��ിയ േകാ��േറഷ�ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

1426. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 1986-െല േക� പരി�ിതി സംര�ണ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഖര മാലിന�

നി��ാ��ന�ി�  വീ�വ��ിയ േകാ��േറഷ�ക�െ�തിെര മലിനീകരണ നിയ�ണ

േബാ�ഡ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഏെതാെ� േകാ��േറഷ�ക�െ�തിെരയാണ് നടപടി സ�ീകരി�െത�ം ഓേരാ േകാ��േറഷ�ം

ഏ�െ���ിയ പിഴ�ക എ�െയ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പിഴ �മ�ിയത് േദശീയ ഹരിത െെ��ണലിെ� മാനദ����് അ��തമായി�ായി�േ�ാ;

സം�ാന�് ഏെത�ി�ം േകാ��േറഷ�  പിഴ �ക ഇതിനകം അട�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ?

രാജീവ് നഗ� ഗവ�െമ�് ക�ാ�േ��്സിെല മാലിന�സം�രണം

1427. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� ജീവന�ാ� താമസി�� സം�ാനെ� ഏ��ം വലിയ �ളാ�് സ��യമായ രാജീവ്

നഗ�  ഗവ�െമ�് ക�ാ�േ��ിെല മാലിന�ം നീ�ം െച��ത് നിലവി�  എ�കാരമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട പല ദിവസ�ളി�ം �ാ�ിക് മാലിന���ം മ�ം ക�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െഡ�ി,  ചി��േപാ�് �തലായ സാം�മിക േരാഗ��  താമസ�ാരി�  റിേ�ാ��് െച�െ��

സാഹചര��ി� ഇവിെട �ാ�ിക് മാലിന���ം മ�ം ക�ി��ത് ക�ശനമായി തട�വാ� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം

1428. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  മാലിന� സം�രണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി അ�േയാജ�മായ �ലം വാ�ി മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം ഏ�െ����തിന്

�ാ� ഫ�ി� ആവശ�മായ �ക വകയി��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) അ�േയാജ�മായ �ലം ലഭ�ത�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  സം�രണ

സംവിധാന�ിന് ആവശ�മായ �ക അടിയ�ിരമായി അ�വദി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് നഗരസഭക��് �മ�ിയ പിഴ

1429. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� പരി�ിതി സംര�ണ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  തേ�ശഭരണ �ാപന��

മാലിന� സം�രണ�ി� വ��ിയ വീ�ക��് സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്

തി�വന��രം ഉ�െ�െട�ളള നഗരസഭക��് പിഴ �മ�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) ഇ�കാരം പിഴ �മ�� കാര�ം മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ് തേ�ശ ഭരണ വ��ിെന

േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

(സി) മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� നടപടിയി�  വ��് പിഴേവാ അ��ിേയാ

േരഖെ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിന് എെ�ാെ� പിഴവ്

ഉ�ായി എ�ാണ് വ��് വിലയി���െത�് അറിയി�ാേമാ?

അറ�ശാലകളിെല മാലിന���െട സം�രണം

T 1430.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അറ�ശാലകളിെല മാലിന��ൾ േറാഡരികി�ം മ�് െപാ��ല�ളി�ം

നിേ�പി��വർെ�തിെര എെ��ാം ശി�ാ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ സാധി��െത�ം

മാലിന��ൾ ശാ�ീയമായി സം�രി��തി�� എെ��ാം മാർ��ളാണ് നിലവി�

സ�ീകരി�വ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാലിന���  നിേ�പി�� വ��ികെള ശി�ി�വാ�� നിയമ�െ��ി�ം ഇ�രം

�വർ�ന�ൾ നിർബാധം �ട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത വ��ികൾ�്

പരമാവധി ശി� നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മാലിന��ൾ ശാ�ീയമായി സം�രിേ��ത് കട�ടമ�െട ഉ�രവാദി�മാ�ിെ�ാ�് ��ത

���ത��ൾ നട�� കട�ടമ�െട ൈലസൻസ് റ�ാ��തട��� നടപടികൾ

സ�ീകരി�വാൻ കഴി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ി� ഹരിതേകരളം പ�തി

1431. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  മ�ല�ി�  ഹരിതേകരളം പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഇ�വെര നട�ാ�ിയ

���ിക�െട വിശദാംശ�� പ�ായ�്/ നഗരസഭ തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഓേരാ ���ി�െട�ം അട�� �ക എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം നിലവി�  �േരാഗമി�് െകാ�ിരി�� ���ിക�  ഏെത�ാമാണ്;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം

1432. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��വ�  േതാ�ക�ം ��ിയാ��തി�� ജനകീയ ��ാനം തേ�ശഭരണ

�ാപന��െട ആഭി�ഖ��ി� ആവി�രി�ി�േ�ാ;



(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ിന് െതാഴി�റ�് പ�തി ഫല�ദമായി ഉപേയാഗി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഹരിത േകരള മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;  ഇവ

വിജയ�ദമാെണ�് വിലയി���േ�ാ?

േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി� െപാ��ചി�റിക�

1433. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േദശീയ-സം�ാന പാതേയാര�ളി� തേ�ശ�ാപന�� �േഖന  24000 െപാ��ചി�റിക�

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

വാമന�രം മ�ല�ി� �ചിത� മിഷൻ പ�തിക�

1434. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ചിത� മിഷൻ വാമന�രം നിേയാജകമ�ല പരിധിയി�  �ാവർ�ികമാ�ിയ

പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി�� �േരാഗതി റിേ�ാർ�് ന�കാേമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം അറിയി�ാേമാ?

ചാലിയാ� �ഴയിെല മാലിന�ം

1435. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�രം ചാലിയാ�  �ഴയി�  അടി�് �ടിയ മണ�ം മാലിന��ം നീ�ം െച��തിന്

നില��  നിേയാജക മ�ല�ിെല േപാ�ക�, ���റ,  നില��  �നിസി�ാലി�ി എ�ീ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േമ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി�  എ� ക�ബിക് മീ��  മാലിന��ളാണ്

അ�� മഴ�ാല�ിന് ��് നീ�ം െചേ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മണ�ം മാലിന���ം നീ�ം െച��തി�� െട�� നടപടിക� നി��ഹിേ�� ഉേദ�ാഗ��

ആെര�് അറിയി�ാേമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ��ചി�റിക�െട അഭാവം

1436. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െപാ��ചി�റിക�െട അഭാവം �ലം �ീക�ം ��ിക�ം ഉ�െ�െട�� യാ��ാ��് ഉ�ാ��

��ി��് പരിഹരി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനാ�� �മി എ�കാരം കെ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�� െപാ��ചി�റിക�  േവ� വിധ�ി�  �ചീകരി�ാ�തിനാ�ം

കാലാകാലം ആവശ�മായ നവീകരണം നട�ാ�തിനാ�ം അവ അതിേവഗം

ഉപേയാഗ�ന�മാ�� എ� വ�ത പരിഗണി�് ഇേ�ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� പ�തി �കാരം

നി��ി��വ ശരിയായ രീതിയി� പരിപാലി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ുെമ�്

ഉറ�വ��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

��ർ േകാർ�േറഷ� പരിധിയിെല �ാ�ിക് നിേരാധനം

1437. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�കൾ നിേരാധി� േശഷം ��ർ േകാർ�േറഷ� പരിധിയിൽ എ� �ാ�ിക്

നിയമലംഘന േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ ഇന�ി�  എ� �ക പിഴയായി ഈടാ�ിെയ�ം എ� േപർെ�തിെര നിയമനടപടി

സ�ീകരി�െവ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് നിേരാധനം ഫല�ദമാ��തിനായി ��ർ േകാർ�േറഷ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദീകരി�േമാ?

പാ�കവ� സംഭരി�ാ� �ീ� േകരള ക�നി

1438. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ��വണ ഉപേയാഗി�� �ാ�ി�ിന് നിേരാധനം വ�േതാ��ടി ഉപേയാഗി�

പാ�കവ�  സംഭരി�വാ�  മി�മ�മായി �ീ�  േകരള ക�നി എെ��ി�ം ധാരണയി�

എ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉപേയാഗി� �ാ�ിക് ��ി തിരിെ����തിന് ബിവേറജസ് േകാ��േറഷ�, ജല അേതാറി�ി

എ�ിവ�മായി ക�നി ധാരണാപ�ം ഒ�വ�ി�േ�ാ; അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

1439. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, ടി.െജ. വിേനാദ്

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് ഒ�തവണ ഉപേയാഗി�� �ാ�ി�ിന് ഏ�െ���ിയ നിേരാധനം ���

േതാതി� �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന��  ൈകവശം െവ�� �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക��ം �ാ�ിക് ��ിക��ം പിഴ

ഈടാേ�െ��് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) നിേരാധിത �ാ�ിക് ഉ����  നി��ി��വ��ം വിതരണം െച�� �ാപന���ം

എതിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് നിേരാധനം നിലവി�  വ�േ�ാ�  നി��ാതാ��െട ൈകവശ�� േ�ാ�്

സം�രി�വാ� എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ��ത നിേരാധനം നിലവി�  വ��തിന് ��പ് േ�ാ�് െച�െ�� ഉ����െട േപരി�

വ�ാപാരിക�  േ�ാസിക�ഷ�  നടപടി േനരി�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ായി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത േബാ��ക�െട�ം ��ക�െട�ം നിേരാധനം

1440. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ��ല�ളി�  അനധി�ത േബാ��ക�ം ��ക�ം �ാപി��തി�  നിേരാധനം

ഏ�െ���ി ബ�.ൈഹേ�ാടതി ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

��തി�ര��� േനരിടാ� തേ�ശ �ാപന�െള �ാ�മാ��തി�� നടപടിക�

1441. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തി�ര���  േനരി��തി�ം അതിജീവി��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള

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

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല �ാമീണ േറാഡ് നവീകരണം

1442. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിനായി ഇൗ സ��ാ� എ� �കയാണ് വയനാട് ജി�യി�

അ�വദി�ത്; ആയതിെ� കണ�് പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

T 1443.�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട തേ�ശ േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി �കാരം മണ�� മ�ല�ി� നവീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�� �ാമീണ േറാ�ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പ�ിക

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ തകർ� േറാ�ക�െട�ം പാല��െട�ം �ന��ാരണം

1444. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പീ�േമട് നിേയാജകമ�ല�ിൽ കാലവർഷെ��തികളിൽ തകർ� �ാമീണ േറാ�ക�ം  ,

പാല��ം �ന��രി��തിന് സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ�് ശിപാർശ െച�െ��ി�� മ�ല�ിെല േറാ�ക�െട�ം

പാല��െട�ം േപ�വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

�ളയ�ിൽ തകർ� േറാ�ക�െട �നർനിർ�ാണം

1445. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018-െല �ളയ�ി� തക��് ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാതായ ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� േമ��

�ാമപ�ായ�ിെല െവ�കടവ്-കാലടി കേ�ള േറാഡ്,െകാര�ി �ാമപ�ായ�ിെല പാല�റി-

പാല�ിളളി േറാഡ് എ�ിവ ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി� അ����ണിക� നട�ാ� �ാമീണ േറാ�ക�

1446. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ി�  അ����ണിക�  തീെര നട�ാ�തായ എ� �ാമീണ

േറാ�ക� ഉെ��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനാടി�ാന�ി� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) അ�രം േറാ�ക�  അ����ണി നട��തിനായി എ� �പയാണ് നീ�ിവ�വാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തി

1447. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �ഖ�മ�ി�െട േറാഡ് �ന��ാരണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

അ�വദി� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

കാ��ചിറ-അ�ല�ാടി േറാഡിെ� �നഃനി��ാണം

1448. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റീബി�ഡ് േകരള ഇനിേഷ��ീവ് �േഖന തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട

�ന�നി��ാണ�ിന്  2019-20  സാ��ിക വ�ഷം ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ി�

അ�വദി� കാ��ചിറ-അ�ല�ാടി േറാഡിെ� �നഃനി��ാണ�ിനായി എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േറാഡിെ� നി��ാണ�ിനാവശ�മായ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ളയ�ി� തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന�നി��ാണം

1449. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ളയാന�ര �ന�നി��ാണ�മായി ബ�െ��് �ളയ�ി�  തക�� �ാമീണ േറാ�ക�െട

�ന�നി��ിതി�ായി 1000 േകാടി �പ വകയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �ക ഉപേയാഗി�് ഏെത�ാം ജി�കളി�  എ� േറാ�ക��് ഭരണാ�മതി

ന�കിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി േറാ�ക� െതരെ����തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

അ��കാളി െതാഴി�റ�് പ�തി

1450. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

അ��കാളി െതാഴി�റ�് പ�തി�െട നട�ി�് ��ത� കാര��മമാ��തിനായി എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ികരി�വ��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?



പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയി� േറാ�ക��് േക�ാ�മതി

1451. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2019-20  വ�ഷം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തിയി�  സം�ാന�ിന് എ� കിേലാമീ��

േറാ�ക��് േക�ം അ�മതി ന�കിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016 ഏ�ി� ഒ�ിന് േശഷം ഇതിേനാടകം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.യി� സം�ാന�ിന് എ�

കിേലാമീ�� േറാ�ക��് അ�വാദം ലഭി�െവ�ം എ� കിേലാമീ�� േറാ�ക� െട�ഡ� വിളി�്

പണി ആരംഭി�െവ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) എം.പി.മാ�െട ആദ�ശ് സംസദ് േയാജന പ�തിയി�  എ� കിേലാമി��  േറാഡിനാണ്

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.യി� അ�മതി ലഭി�ത്; വിശദമാ�േമാ?

വികസന പരിശീലന േക���

1452. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� �ാമവികസന മ�ാലയ�ിെ� പി�ണേയാെട �വ��ി�വ�� വികസന പരിശീലന

േക��� നി��ലാ��തിന് സം�ാന സ��ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന േക����് േക�സ��ാരി�  നി�ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ്

ലഭി�െകാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� സഹായം �േയാജനെ���ി ��ത� പരിശീലന േക��� ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട��െട ആഡംബര നി�തി

1453. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െക�ിട���് ഈടാ�� ���ിയ വാ�ഷിക ആഡംബര നി�തി

വി�ീ��ം അടി�ാന�ി� പ�ികെ���ി ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിയ നിര�ക�  ഏെത�ാം തീയതി �തലാണ് �ാബല��ി�  വ��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ിന് െപ�മി�് കാലാവധി

1454. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�് ന���തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് കാലാവധി

നി�യി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ, വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി െക�ിട നി��ാണ�ിന് അേപ� സമ��ി��

െപാ�ജന��  ഇടനില�ാെര ആ�യി�� �ിതിവിേശഷം നിലനി���തിനാ�  ��ത

ആവശ��ിനായി െപാ�ജന��  േനരി�് ഓഫീസി�  എ�ിയാ�  ഉേദ�ാഗ�രി�  നി�്

അവ��് മാന�മായ െപ�മാ�ം ലഭി�ാെത�ം, ഇ�ാ� നിയമ�ിെ� േപരി� ഭയെ���ക�ം

െച�� അവ� ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� ആയതിന് പരിഹാരം കെ��േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഓ�ൈല�  അേപ�ക�  സമ��ി�േ�ാ�  website  കി�ാെതവ��താ�ം

മാന��  ആയി സമ��ി��തിേന�ാ�  കാലതാമസ�ം െചല�ം ���താ��� പരാതിക�

സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള േ��് റിയ� എേ��് അേതാറി�ി

1455. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള േ��് റിയ�  എേ��് അേതാറി�ിയി�  നാളി�വെര രജിേ�ഷ� േവ�ി എ�

അേപ�ക� സമ��ി�ി��്; എ� േപ��് രജിേ�ഷ� ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) നിലവി� നി��ാണ�ിലിരി�� എ� വി�ക� /�ാ�ക� അേതാറി�ിയി� രജി�� െച�ി��്;

(സി) രജിേ�ഷ� വകയി� നാളി�വെര എ� �ക അേതാറി�ിയി� ലഭി�ി��്;

(ഡി) രജി�� െച�ാ� എ� േപ��് അേതാറി�ി േനാ�ീസ് ന�കിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ാ�്/വി� നി��ാതാ��െ�തിെര എ� പരാതിക�  ലഭി�ി��്;  എ� പരാതിക�

തീ��ാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ അ�മതി ന���തിെല കാലതാമസം

1456. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന ന�േക� െക�ിട നി��ാണ അ�മതി/ഒക�െപ�സി

സ��ിഫി��ക� ന���തി� കാലതാമസം വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ി� കിണ� റീചാ�ജിം�ം, മഴെവ� സംഭരണി�ം

1457. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ െപ�മി�ിന് കിണ�  റീചാ�ജിം�ം,  മഴെവ� സംഭരണി�ം

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ആയത് നട�ിലാ��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണാ�മതി�ായി ഉപേയാഗി�� േസാ�്െവയ�

1458. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തിയ െക�ിട നി��ാണ ച��� നിലവി� വ� കഴി�ാ� െക�ിട നി��ാണ അ�മതി�ായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഏത് േസാ�്െവയറാണ് ഉപേയാഗി�ാ�

തീ�മാനി�ിരി��ത്; ആയതി�േവ�ി വ�� െചലവ് എ�യാണ് ;

(ബി) ��ത േസാ�്െവയ�  ഉപേയാഗി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� േപാരാ� സംബ�ി�് സ��ാ�

വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ച���  നിലവി�  വ�േ�ാ�  ��് െസ�് �മി മാ�ം ൈകവശ��വ�  െക�ിട

നി��ാണ�ിന് അേപ�ി�േ�ാ�  ഉ�ാ�� �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�  എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിടനി��ാണ അ�മതി

1459. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  െക�ിടനി��ാണ അ�മതി�ായി അേപ� ന�കിയാ�

എ� ദിവസ���കം ഇ�ാര��ി� തീ�മാനെമ��ണെമ�ാണ് വ�വ� െച�ി�ളത്;

(ബി) നി�ിത ദിവസ���കം തീ�മാനെമ��് ക�ിെയ അറിയി�ാ�പ�ം അ�മതി ലഭി�തായി

കണ�ാ�ി ���ി ആരംഭി�ാ�  വ�വ��േ�ാ;  ആയതിന് എെ��ി�ം നടപടി�മ��

പാലിേ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജിെല മ�രക�നി പാല�ിെ� നിർ�ാണ ���ിക�

1460. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി� നി�ം  2 േകാടി  78 ല�ം �പ�ം എം.പി

ഫ�ി� നി�ം  80 ല�ം �പ�ം വകയി��ിയി�� ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജിെല പ�ിേ�ാടിന്

��െക പണി�� മ�രക�നി പാല�ിെ� നിർ�ാണ ���ിക�  ആരംഭി��തിെല

കാലതാമസ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി� 2 േകാടി 78 ല�ം �പ�െട െട�ർ നടപടിക� �ർ�ീകരിേ�ാ;ഇെ��ി�

ഇതിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഇ� സംബ�ി�് �ലെമ��് നടപടിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) എം.പി ഫ�ി� നി�ം അേ�ാ�് േറാഡിനായി 80 ല�ം �പ വകയി��ിയി�ം ഭരണാ�മതി

ലഭി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

പാവറ�ി �ാമപ�ായ�് ഓഫീസി� അസി��് എ �ിനീയ�െട ഒഴിവ്

1461. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ ജി�യിെല പാവറ�ി �ാമപ�ായ�് ഓഫീസി�  അസി��് എ �ിനീയ�െട ഒഴിവ്

നിലവി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ഒഴിവ് നിക�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ായ�് െസ��റിമാ�

1462. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ ഇേ�ാ� േജാലി െച�� പ�ായ�് െസ��റിമാ� എേ�ാഴാണ് ചാ�ജ്

എ��െത�് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ േജാലി െച�

പ�ായ�് െസ��റിമാ�െട േപര് വിവരം പ�ായ�് തിരി�് നൽകാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് െസ��റി �ാനം

ഒഴി�കിട��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജലവിതരണ ടാ��ക��് രജിേ�ഷ�

1463. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടിെവ��ി�ം മ�് വ�ാവസായിക നി��ാണ ആവശ��ി�മായി ജലവിതരണം നട��

ടാ��ക�  രജി��  െച�ണെമ� നിബ�ന തി�വന��രം േകാ��േറഷ�

െകാ�വ�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ടാ��ക� വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

േകാ��േറഷന് എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ;

(സി) ��ത ൈലസ�സ് എ��ാ� വാഹന���് പിഴ �മ�വാ�  വ�വ��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

അ�ബ� സ��ീസ് െഡലിവറി േ�ാജ�്



1464. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭക�  േനരി�� മാലിന� സം�രണ ����  പരിഹരി�വാ�  സീേവജ്,  െസ�േ�ജ്

�ീ�്െമ�് �ാ�ക� �ാപി��തിന് അ�ബ� സ��ീസ് െഡലിവറി േ�ാജ�് എ� പ�തി

ആവിഷ് �രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് േലാകബാ�ിെ� സഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദാംശം ന��േമാ; ഇതിെ� പലിശ

നിര�ം തിരി�ടവ് കാലാവധി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗരസഭക��് സം�ാന സ��ാ�  ന��� പ�തിവിഹിത�ിന് �റെമയാേണാ

േലാകബാ�് വാ� അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� സവിേശഷ സാഹചര��ി�  നഗരസ�ഭാവ�� �ാമപ�ായ�കെള �ടി

��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�ാളളി�ണെമ�് േലാക ബാ�ിേനാട് അഭ���ി�ി�േ�ാ;

അതിേ��� �തികരണം എ�ാണ്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

��� േകാ��േറഷെനതിെര ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി�� േക�ക�

1465. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ർ േകാർ�േറഷെനതിെര േകരള ൈഹേ�ാടതിയിൽ നിലവി�� േക�ക�െട വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷെനതിെര�� േക�കളി�  ഏെതാെ� വ��കളാണ് �മ�ിയി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈഹേ�ാടതിയി� നിലവി�� േക�കളി� േകാ��േറഷ�േവ�ി ഹാജരാ�� അഭിഭാഷക�െട

േപ�വിവര�ം ഫീസിന�ി�  െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��ം വ�ഷം തിരി�്

െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷനിെല �ചീകരണ െതാഴിലാളി നിയമനം

1466. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  8  മാസ�ി��ി� തി�വന��രം േകാ��േറഷനി� �ചീകരണ െതാഴിലാളികളായി

എ� േപെര നിയമി�ി��്; ഈ നിയമന�� കരാ� അടി�ാന�ി� ആേണാ എംേ�ാ�െമ�്

വഴിയാേണാ നട�ിയത്എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) വാ��കളിെല െഹ��് ഇ�െ���മാ��് �ചീകരണ െതാഴിലാളികെള നിയമി�വാ�

അധികാരം ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇവെര താ�കാലികാടി�ാന�ി�  ഏത് ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി� ആരാണ് നിയമി�ത് എ�് വ��മാ�േമാ?



കായം�ളം നഗരസഭയിെല ൈഹമാ�് ൈല�ക�

1467. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം നഗരസഭയി�  വിവിധ �േദശ�ളി�  �ാപി�ി�� ൈഹമാ�് ൈല�കളിെല

േസാഡിയം േവ��  ലാ�കളി�  പല�ം നിലവി�  ���ി��ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� േക�പാ�ക�  പരിഹരി�് ��ത ൈല�ക�  �കാശി�ി��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െപ��ട�് ബസ് �ാ�്, മിനി സിവി� േ�ഷ� നി��ാണം

1468. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

��ണി�റ നിേയാജക മ�ല�ിെല െപ��ട�് ബസ് �ാ�ം മിനി സിവി�  േ�ഷ�ം

നി��ി��തിനായി  12.02.2019�  മ�ി വിളി� േച�� േയാഗതീ�മാന�കാരം

ആ�.സി.1/23/2019  ന�ർ ഫയലി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

മരട് �ളാ�് നിർ�ാണ�ി� സമ� അേന�ഷണം

1469. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടിെല അനധി�ത �ളാ�ക� െപാളി��തി�� ��ീംേകാടതി വിധി ചരി�വിധിയാെണ�്

വിലയി���േ�ാ;

(ബി) നിയമ ലംഘന�ിന് മടിയി�ാ� നി��ാണ മാഫിയക�ം അതിന് സഹായി��

ഉേദ�ാഗ�/രാ�ീയ ��െക�മാണ് മരടിെല നിയമലംഘന���് കാരണെമ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) മരട് �ളാ�് നിർ�ാണ�ിന് പി�ി� വൻ സാ��ിക ഇടപാ�ക�ം അഴിമതി�ം നട�താ��

ആേ�പ�ിേ�� സമ�മായ അേന�ഷണം നട�ി ���ാെര മാ�കാപരമായി ശി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മരടി�  െപാളി� �ളാ�ക�െട അവശി���  നിർേ�ശി�ി�� �ലേ��് മാ�ാെത മ�്

�ല�ളി�  െകാ�േപായി �ലം നിക��തിന് ഉപേയാഗി��താ�� �ശ�മാധ�മ

വാർ��െട അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?



മണ�ർ മ�ല�ിെല ���ിക�

1470. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18,  2018-19  എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിെല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ�� �േഖന മണ�ർ മ�ല�ി�  നിർ�ഹിേ�� ���ിക�

ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ �വ ൃ�ി�െട�ം �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

മരട് �ാ�ക�െട നിർമാണ�ി�� അ�മതി

1471. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരട് �ാ�ക��് അ�മതി ന�കിയ�മായി ബ�െ��് അ�മതി ന�കിയ കാലെ� മരട്

പ�ായ�് �സിഡ�ിെന േചാദ�ം െച��തി�േവ�ി ൈ�ം�ാേ�ാ ആഭ��ര വ�േ�ാ

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിേനാട് അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് അ�മതി ന�കിേയാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;

അ�മതി�േവ�ി�� ൈ�ം�ാ�ിെ� ക�ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�; വിശദമാ�േമാ?

േവാ�് േരഖെ����തിന് �വാസിക��ായി �മീകരണ��

1472. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, െക.എം.ഷാജി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���ി� േവാ�് േരഖെ����തിന്

�വാസിക��ായി എെ��ി�ം �മീകരണ�� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ െതരെ���ി� ടി സംവിധാനം നട�ാ��തി� എെ��ി�ം സാേ�തിക തട���

നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല അപാകത �നപരിേശാധി�ാ� നടപടി

1473. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ക�� ആശയ�ഴ�ം ��ി� െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല അപാകത �നപരിേശാധി�ാ�

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ�വ�കളാണ് �തിയ ച��ി�  ഉ�െ���ിയി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

ച��ളിെല അ�ാേയാഗികത ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േസാ�് െവയ� പരി�രണനടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) പല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം േറാ�ക�  സംബ�ി� വി�ാപനം

ഇറ�ിയി�ി�ാ�തിനാ�ം േ�ാ�ക��് �ണം കി�ാ�തായി മാറിയതിനാ�ം േറാ�കളി� നി�്

ര�ര മീ��മാറി വീ� വ�ാെമ� വ�വ��് വ��ത വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െക�ിട�ിെ� ഉയരം ��േ�ാ�ം െക�ിട�ി� ��ം �റ�ായ �ലം േവണെമ� വ�വ�

േകരളെ� സംബ�ി�് അ�ാേയാഗികമായതിനാ� ഈ വ�വ� സംബ�ി�് �ന�ചി�നം

നട�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

മരടി� തീരേദശപരിപാലന നിയമം ലംഘി�തിെനതിെര നിയമ നടപടി

1474. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മരടി� തീരേദശ പരിപാലന നിയമം ലംഘി�് �ളാ�ക� നി��ി� േകസിെ� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) മരട് പ�ായ�് ആയിരിെ� ഏത് രാ�ീയക�ി�െട േന�ത��ി�� ഭരണസമിതിയാണ്

�ളാ�ക� നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയെത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�െ� പ�ായ�് �സിഡ�ിെന �തിേച��വാ�  ഡ യറ��  ജനറ�  ഓഫ്

േ�ാസിക�ഷെ� നിയേമാപേദശം േതടിയി�േ�ാ; എ�ി� ലഭി� നിയേമാപേദശം എ�ാണ്;

(ഡി) �ളാ�് നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയ അ�െ� പ�ായ�് �സിഡ�് ഉ�െ�െട��

ഭരണസമിതിെ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�ാെത അവെര ര�ി�വാ� �മി��ത് രാ�ീയ

പരിഗണന�െട േപരിലാണ് എ� ആേ�പം ശരിയാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� വാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�വാ�� തീ�മാനം

1475. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�  വാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�വാ�  സ��ാ�  തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ; ഉെ��ിൽ അതി�ളള കാരണെമ�ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ തീ�മാനം �ലം �തല പ�ായ�ീരാജ് �ാപന�ളി� എ� വാ��കളാണ് അധികമായി

�പീ�തമാ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വാ��ക�െട �ന�വിഭജനം നട�േ�ാ�  ഉ�ാ�� പരാതിക�  േക�് തീ��് ക�ി�വാ�

ഡീലിമിേ�ഷ� ക�ീഷന് ജി�ക� േതാ�ം േയാഗം േച��തിന് ��ത� സമയം ആവശ�മായി



വ�� സാഹചര��ി�, സമയബ�ിതമായി �തല പ�ായ�് െതരെ���് നട�വാ�

സാധി�െമ�് വിലയി���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 110 �ാമപ�ായ�ക� വിഭജി�ണെമ� നി�േ�ശം േനരെ� തേ�ശഭരണ വ��് �േ�ാ�്

വ�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത നി�േ�ശം ധനകാര� വ��് നിരാകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള കാരണം

എ�ായി�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�വാസിക��് േ�ാ�ി േവാ�്

1476. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േപാളിംഗ് േ�ഷ�കളി� േനരിെ��ി േവാ�് െച�ണെമ� േകരള പ�ായ�് രാജ് ആ�ി�

േഭദഗതി വ��ി �വാസിക��് േ�ാ�ി േവാ�് അ�വദി�ണെമ� നി�േ�ശം 2019 �� 1

-ന് സം�ാന െതരെ���് ക�ീഷ� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(ബി) �തിേരാധ േമഖലയി��വ��് േദശീയ തല�ി� േ�ാ�ി േവാ�് അ�വദി�തിെ� �വ�പിടി�ാണ്

െതരെ���് ക�ീഷ� സ��ാരിന് നി�േ�ശം സമ��ി�െത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക

ഉ�ാേയാ;

(സി) ആ�ി�  േഭദഗതി വ��ി നിയമം പാസാ�ിയി�െ��ി�  േ�ാ�ി േവാ�് നട�ാ�� ആദ�

ഇ��� സം�ാനമായി േകരള�ിന് മാറാമായി��ിേ�;

(ഡി) അ�� വരാ� േപാ�� തേ�ശ െതരെ���ി� േ�ാ�ി േവാ�് നട�ാ�ാ�� സാധ�ത ഉേ�ാ;

ഇെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െവ�ാറ��ി� പി.ഡ��.ഡി. റ�്ഹൗസിന് �ലം

1477. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല െവ�ാറ��ി�  പി.ഡ��.ഡി.  റ�്ഹൗസ്

�ാപി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� അധീനതയി��  18.0186  െസ�് �മി

ൈകമാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നി�ം നിരാേ�പ സാ��പ�ം  (എ�.ഒ.സി.)

ന���തി�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിരാേ�പ സാ��പ�ം എ�േ��് ന�കാൻ കഴി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

വി.ഇ.ഒ.മാ�െട �ീ സ��ീസ് പരിശീലനം

1478. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �ാമവികസന വ��ിെല വിേ�ജ് എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർ ത�ിക സംബ�ി��  1967െല

െ�ഷ�� �ളിെ��ം 1977, 2008 വ�ഷ�ളിെല േഭദഗതിക�െട�ം പകർ�് ന�കാേമാ;

(ബി) 1967െല െ�ഷ�� �� �കാരം വിേ�ജ് എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർ (�ാമേസവകൻ) മാ�െട �ീ

സർ�ീസ് പരിശീലനകാലം െ�ാേബഷൻ,  ഇൻ�ിെമ�് എ�ിവ�് പരിഗണി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) 1977 െല�ം  2008 െല�ം െ�ഷ�� �� േഭദഗതിക� വഴി �ീ സർ�ീസ് പരിശീലനകാലം

െ�ാേബഷ�ം ഇൻ�ിെമ�ി�ം പരിഗണി�� കാര��ി�  എെ��ാം േഭദഗതികളാണ്

വ��ിയി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ സർ�ീസ് പരിശീലനകാലം ഇൻ�ിെമ�് ഉ�െ�െട�� സർ�ീസ് ആ��ല����്

പരിഗണി�ാൻ പാടി� എ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ീ സർ�ീസ് പരിശീലനകാലം െ�ാേബഷ�ം ഇൻ�ിെമ�ി�ം പരിഗണി�� കാര��ി�,

െ�ഷ� �ളിന് വി��മായി വി.ഇ.ഒ.മാർ�് ആ��ല�ം നിേഷധി� നടപടി തി��േമാ; എ�ി�

��ത ആ��ല�ം �ന:�ാപി� ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വി.ഇ.ഒ.മാ�െട പരിശീലന കാലാവധി

1479. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികന വ��ിെല വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ�മാ��് നിലവിെല �ീസ��ീസ് പരിശീലനം

ഇ� സ��ീസ് ആയി ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ��കാല�ളിെല വി.ഇ.ഒ.മാ�െട �ീസ��ീസ് കാലയള�ം ഇ�സ��ീസ് ആയി പരിഗണി�്

െപ�ഷ� അട��� ആ��ല����ായി പരിഗണി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി.ഇ.ഒ.മാരി� �ീസ��ീസ് പരിശീലന കാലാവധി സ��ീസായി പരിഗണി�ാ�വ�, പരിശീലന

പരിപാടി സ��ീസ് ആയി പരിഗണി��വ�  എ�ി�െന ര�തരം ജീവന�ാ�  ഉ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി�ാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം

1480. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�ാ�  തീ�മാനി� സാഹചര��ി�

ജീവന�ാെര ഏത് രീതിയി�  ഏെത�ാം ഓഫീ�കളിേല�ാണ് �ന�വിന�സി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡി.ആ�.ഡി.എ.കളിെല ജീവന�ാ�െട �ടി�ികയായ ശ�ളം എ�േ��് വിതരണം െച�വാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര സാമാജിക�െട ആ�ി വികസന ഫ�ക� �കാര�� ���ിക� നി��ഹി��



എ.ഡി.സി. ഓഫീ�കളി� �ന�വിന�സി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഇരി�ാല�ട മ�ല�ി� െപാ��ചിറ നവീകരണം

1481. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇരി�ാല�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ��  �ാമപ�ായ�ിെല െപാ��ചിറ

നവീകരണ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമവികസന വ��ിെ� വികസന പരിശീലന േക�ം

1482. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമവികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം െപ��ാ�രി�  ആരംഭി��തിന്

െ�ാേ�ാസ�  ലഭി�ി�േ�ാ;  അതി�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജന�തിനിധിക��ം ഉേദ�ാഗ���ം സ�യം സഹായ സംഘ���ം �േയാജനെ��� ��ത

പരിശീലനേക�ം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീ� സഡക് േയാജന

1483. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീ� സഡക് േയാജന �കാരം ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െകാ�ാര�ര,

െവ�ി�വല േ�ാ�കളി�  എ� േറാ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി� എ�തിെ�

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  ��ത േ�ാ�കളി�  �ധാനമ�ി �ാമീ�  സഡക് േയാജന �കാരം

ആരംഭി� നി��ാണ ���ിക� �ട�ി കിട�െ��ി� അതിെ� കാരണ�ം �വ��ിക�െട

വിശദാംശ�ം ന��േമാ?

ഫയ�േ�ഷന് �തിയ ആ�ാനം പണിയാ� �മി

1484. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല െകായിലാ�ി നഗരസഭയി� താ��ാലിക െക�ിട�ി� �ിതിെച��

ഫയ�േ�ഷന് �തിയ ആ�ാനം പണിയാ�  നഗരസഭാ �മി വി�ന���തിന് അ�മതി



ന����മായി ബ�െ��് ടി.പി.6593/08 ന�� 17.07.2019 തീയതിയി� നഗരസഭയി�

നി�് അയ� ഫയ� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിൽ ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ലഭി�ി�െ��ി�  ��ത ഫയലിെ� േമ�  എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ് നഗരകാര�

ഡയറ�്േറ�് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� കാലതാമസം വ�ി�െ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

കിലയിെല �ിരനിയമനം

1485. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം കിലയി�ം മ�് അ�ബ� �ാപന�ളി�ം

എ� �ിര നിയമനം നട�ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ കാലയളവി�  �ിര നിയമനം നട�വാ�  േവ�ി കില ഡയറ��  സ��ാരിേല�്

െ�ാേ�ാസ� അയ�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കിലയിെല �ിരനിയമനം പി.എസ്.സി.�് വിടാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് കിലയിെല നിയമന��  പി.എസ്.സി.�് വിടാ�  കില

എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി�െട തീ�മാന�ിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി തീ�മാനം നട�ി� വ���തിന് സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േകാേള�കളിെല അ�ാദമിക നിലവാരം

1486. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സ��ാ� ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി� അ�ാദമിക നിലവാരം െമ�െ����തിന്

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

(ബി) ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളിെല വിദ�ാ��ിക��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േ�ാള�ഷി�്

ലഭ�മാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക�ം ൈവകാരിക�മായ �����് പരിഹാരം കാ��തിന് എ�ാ

സ��ാ�  ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേള�കളി�ം  'ജീവനി'  കൗ�സിലിംഗ് േക���

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

1487. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, വി. േജായി

,, സി.���

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് ഈ സർ�ാർ

എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ജനാധിപത�വ��രണ�ം സാ�ഹ�വ��രണ�ം ല��മാ�ി

'���ത' എ� േപരി� േസാേഷ�ാ-അ�ാദമിക് േ�ാ�ാം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിെന ആ�ദമാ�ി എെ��ാം ഗേവഷണ പരിപാടികളാണ് വിവിധ സർ�കലാശാലകളി�

ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െെഫ� ആ��സ് േകാേള�ക�

1488. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് െെഫ� ആ��സ് േകാേള�ക� �വ��ി��െത�ം

അവ ഏെതാെ�െയ�ം ഏെതാെ� നിേയാജകമ�ല�ിലാണ് അവ �വ��ി��െത�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കലാഭി�ചി�ം െെന�ണ���ളള ഒ�നവധി വിദ�ാ��ിക��് �േയാജനെ��� തര�ി� മല�റം

ജി�യിെല നില��  ആ�ാനമാ�ി സ��ാ�  െെഫ�  ആ��സ് േകാേളജ് �ാപി��തിന്

അേ��� �മി സൗജന�മായി ന�കിയാ� േകാേളജ് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െെഫ�  ആ��സ് േകാേള�കളി�  പര�രാഗത േകാ�ക��് �റെമ ആ�നിക സാേ�തിക

സാധ�തക�  �േയാജനെ���� ���  തല�റ േകാ�ക�  ആവി�രി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിൽ പി�ാ�വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് നൽ�� ഫീസിളവ്

1489. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് എ�ഡഡ് േകാേള�കളിൽ ക��ണി�ി ക�ാ�യി�ം മാേന�െമ�് ക�ാ�യി�ം

�േവശനം േനടിയ വ�മാനം �റ� പി�ാ�വിഭാഗ�ിെല ��ിക��് െക.പി.സി.ആ�. �കാരം

ഫീസിളവ് നൽകിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;



(ബി) നിലവിൽ ഇ�ര�ിൽ �േവശനം േനടിയ ��ിക��് ഫീസിളവ് നൽേക� എ�് സ��ാ�

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) പി�ാ�വിഭാഗ�ിൽെ�� ഒ� ല�ം �പയിൽ താെഴ വ�മാന�� ��ിക��് നൽകിയി��

ഫീസിളവ് പിൻവലി�ാ��ായ കാരണെമ�ാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ��ിക��് ലഭി�ി�� ഫീസിളവ് അടിയ�രമായി �ന:�ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഇേ�ണ� അസെ��ിന് മിനിമം മാ��്

1490. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി� വിദ�ാ��ിക� പരീ��് മിക� മാ��വാ�ിയാ�ം ഇേ�ണലിന്

മിനിമം മാ��ി� ഒ� മാ��് �റ�ാ� േതാ��ത് സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ��ാപക�  പല കാരണ�ളാ�  ഇേ�ണലിന് മാ�� ന�ാെത വിദ���ികെള േതാ�ി��

�വണത ഒഴിവാ�ാനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ�� എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ിനീയറിംഗ്,  നിയമം,  െമഡി�� വിദ�ാഭ�ാസരംഗം ഉ�െ�െട�� േമഖലകളി� നടമാ��

ഈ �ഷ് �വണത ഒഴിവാ�ാൻ ഇേ�ണ� അസ�്െമ�ിന് മിനിമം മാർ�് േവണെമ� നിബ�ന

ഒഴിവാ�ാനായി സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

േജണ�ക� ആരംഭി�വാ�� നടപടിക�

1491. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

സം�ാന�് എ�ാ വിഷയ�ളി�ം റഫറ�സ് േജണ�ക� �സി�ീകരി�വാ� ഈ സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

േകാേള�കളിെല അധ�യന സമയം

1492. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കളിെല അധ�യന സമയം രാവിെല  8  മണി �ത�  1  മണി വെര

ആ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�  �വ��ി�� സംഘടനക�മായി ച��

നട�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) അധ�യന സമയ�ി� മാ�ം വ��േ�ാ� െപാ� ഗതാഗത സൗകര���െട സമയ�മ�ി�



അത�സരി�് മാ�ം വ��വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട േ�ഡ് നി��യം

1493. െ�ാ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) േകരള എ�ഡഡ് േകാേളജ് മിനി�ീരിയ�  �ാഫ് അേസാസിേയഷ�

(െക.എ.സി.എം.എസ്.എ.)  29.02.2016-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്.)  ന��  60/2016

/എച്.ഇ.ഡി.എ�  ഉ�രവിെല അേനാമലി പരിേശാധി�ണെമ�് കാണി�് ന�കിയ

നിേവദന�ി� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല േജാലിഭാരം പരിേശാധി�ി�ാേണാ 01.09.2019െല

308/2019 ന�� എ� ഉ�രവ് ഇറ�ിയത്; േജാലിഭാരം പരിേശാധി� ഏജ�സി ആരാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�് േകാ�ക� ഉ� േകാേള�ക�ം െ�യിനിംഗ് േകാേള�ക�ം 'ഡി' േ�ഡിലായി�� എ�ത്

മാ�ി യാെതാ� പഠന�ം നട�ാെത  01.09.2019-െല ഉ�രവി� 'ഇ'  േ�ഡാ�ി മാ�ിയത്

എ�ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 'ഡി' േ�ഡ് േകാേള�ക��് 2016-െല ഉ�രവി� ഉ�ായി�� ര�് ൈല�റി അസി��്

ത�ിക 2019-െല ഉ�രവി� ഒ� ത�ികയാ�ിയത് പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) െസമ�� സ�ദായം വ�േതാെട േകാേള�ക�െട േജാലി ഭാരം �ടിയകാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) േകാേള�ക�െട േ�ഡി�  മാ�ം വ��ിെയ�ി�ം േജാലിഭാരം �റവ് വരാ� സാഹചര��ി�

ജീവന�ാ��് അ�ഹതെ�� െഹഡ് അ�ൗ��്,  �നിയ�  ���് എ�ീ ത�ികക�

ഇ�ാതായ കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല ഇത് സംബ�ി�് ഇറ�ിയ ഉ�രവായ  308/2019-െ� േനാ�്

ഫയ�  േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;ഏെത�ി�ം സ��ാ�  ഏജ�സി വഴി പഠനം നട�ി മാ�ം

േകാേള�ക�െട േ�ഡ് നി��യം ���ിയാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

വിദ�ാ��ി േനതാ���ായി സംഘടി�ി� വിേദശ പരിശീലന പരിപാടി

1494. �ീ.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) സ��കലാശാലകളിെല�ം േകാേള�കളിെല�ം വിദ�ാ��ി േനതാ���ായി വിേദശ പരിശീലന

പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏത് രാജ��ാണ് സംഘടി�ി�െത�ം എ� വിദ�ാ��ികെളയാണ്

പരിശീലന�ിനയ�െത�ം അതിനായി എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനാ�� ഫ�് എ�കാരമാണ് കെ��ിയെത�് െവളിെ���ാേമാ?



പഠനേ�ാെടാ�ം േജാലി െച��� രീതിയി�� അ��യന സമയം

1495. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിേദശ രാജ��ളിേല�േപാെല സം�ാന�് വിദ�ാ��ി-വിദ�ാ��ിനിക��് പഠനേ�ാെടാ�ം

േജാലി െച� പഠനാവശ����ാ�ം മ�ം പണം കെ���തിനായി അവസരം ന��വാ�ളള

ഇൗ സ��ാരിെ� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േകാേളജ് അ��യനം എ� മണി �ത�  ഒ�മണി വെരയാ�ാ�ളള

നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ സ��കലാശാലകളി�  രാവിേല�ം രാ�ിയി�ം പഠന സൗകര���് എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇവ സംബ�ി�് ഒ� പഠനം നട�ി ആയതിെ� അടി�ാന�ി�  എ�

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക പിരി���ം

1496. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട മാനസിക പിരി���ം

�റ��തി�ം പഠന ൈവകല��ിെ� �ധാന കാരണ�� കെ���തി�ം ലഹരി വ���െട

ഉപേയാഗം നി��ാഹെ����തി�ം വ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ?

നിയമവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് �പീകരണം

1497. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� നിയമ പഠന�ിെ� �േരാഗതി�ായി നിയമസർ�കലാശാല �പീകരി�ാൻ

സ��ാരിന് ഉേ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമ പഠന�ിന് േവ�ി നിയമവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�േറ�് �പീകരി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തായി ആരംഭി� സ��ാ� േകാേള�ക�ം ത�ികക�ം

1498. �ീ.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�തിന് േശഷം സം�ാന�് �തിയ സ��ാ� േകാേള�ക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േകാേള�ക� ആരംഭി��തിനായി എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�ി��്; വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

മലയാളം ല�റർ നിയമനം

1499. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : 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��ിൽ നട�് അ�ാദമിക വർഷം മലയാളം ല�റർ ത�ികയിൽ എ�

ഒഴി�ക��്;  ഇതിൽ പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാർ�് െച�ി�� ഒഴി�ക�െട എ�ം എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മലയാളം ല�റർ പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത റാ�് ലി�ിൽ നി�ം

ഈ ത�ികയിേല�് പരമാവധി ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് നിയമനം നൽ�വാൻ വ��്

സ�ീകരി�വ�� നടപടികെള സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

എ�ഡഡ് േകാേള�കളിെല ആ�ിത നിയമനം

1500. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  ആ�ിത നിയമനം നട�ിലാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ഡഡ് േകാേള�ക� �വ��ി��ത് സ��ാ�ം മാേനെ��ക�ം ത�ി�

നിലവി�ളള ഡയറ�് േപ�െമ�് എ�ിെമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാകയാ�  ആ�ിത നിയമനം

സംബ�ി� കാര��ി� േകരള െെ�വ�് േകാേളജ് മാേന�െമ�് അേസാസിേയഷ� �തിേഷധം

േരഖെ���ിയത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� അവ�മായി ച�� നട�ി ആ�ിതനിയമനം സംബ�ി�് ഉ�ായി�ളള

ത��ം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സിംഗി� ഫാ���ി െസ��് ലാംേഗ�ജ് ത�ികക�

1501. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��ാ�  േകാേള�കളി�  ആ�യി�  മിനിമം പതിനാറ് മണി��  േജാലിഭാരമാണ് ല�റ�

ത�ികയി�  നിയമന�ിന് മാനദ�െമ�ി�ം �തിയതായി ആരംഭി� മി� േകാേള�കളി�ം

േകാ�ക�െട എ�ം �റവായതിനാ�  സിംഗി�  ഫാ���ി െസ��് ലാംേഗ�ജ് ത�ികക�



��ി��തിന് ആ�യി� പതിനാറ് മണി�� േജാലി എ� നിബ�നയി� ഇള� ന��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ��ാപക �തിസ�ി കാരണം ഗ�് അ��ാപകെര നിയമി�് വ�ഷ�ളായി വിദ�ാ��ികെള

പഠി�ിേ��ി വ�� അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി� േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗവൺെമ�് േകാേള�കളിെല ൈബ�ാൻ�ർ നിയമനം

1502. �ീ.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) ഗവൺെമ�് േകാേള�കളി�  ഒഴി�� ത�ികകളിേല�് ൈഹ��/ഹയർ െസ��റി ��

അ��ാപകരി� നി�് ൈബ�ാൻ�ർ നിയമന�ിന് വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  അവസാനമായി ഏത് വിഷയ�ി�  ആെരയാണ് ഇ�ര�ി�  നിയമി�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ�വ���ായി�ം,  ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�ം ഇ�രം ത�ികകളിേല�് ൈബ�ാൻ�ർ നിയമനം

നട�ി�ിെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഗവൺെമ�് െ�യിനിംഗ് േകാേള�കളിേല�് ൈബ�ാൻ�ർ നിയമന�ിന് അർഹത േനടിയ

ൈഹ��/ഹയർ െസ��റി �� അധ�ാപക�െട പ�ിക നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ�

പകർ�് ന�കാേമാ?

െെസേ�ാളജി ല�റ�െട ശ�ളം ന��വാ� നടപടി

1503. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : 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��ിെ�  D1/177/2017/HEdn.  ന��  ഫയ�  നടപടിക�െട

അടി�ാന�ി�  മ�ാനിയ ആ��്സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി�  ര�ര വ�ഷേ�ാളം

െെസേ�ാളജി ല�റ�  ആയി േജാലി െച�ി�� അ��ാപിക�െട ശ�ളം ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇൗ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��േട�ം ധനകാര� വ��ിേ��ം നിയമ

വ��ിേ��ം അഭി�ായം ആരാ�തിന് േശഷ�ം തീ�മാനം എ���തി�  കാലതാമസം

ഉ�ാ�വാ� കാരണെമ�്; വിശദമാ�േമാ?

അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

1504. �ീ.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) സം�ാന�് നിലവി� എ� അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട ഒഴി�ക��് എ�തിെ� വിഷയം

തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകാേള�കളി� ��ി� അ��ാപക ത�ികക�

1505. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സ��ാ�, എ�ഡഡ് േകാേള�കളി�  എ�

അ��ാപക ത�ികക� ��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�കളി�  ��തായി ത�ിക ��ി��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാേള�കളി�  �തനമായ േകാ�ക�  �ട��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

2016-െല �.ജി.സി മാനദ��കാര�ളള ���ിയ ശ�ളം

1506. �ീ.എം.ഉ�� : 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��ി�  അ��ാപക�െട  2016-െല �.ജി.സി മാനദ��കാര�ളള

���ിയ ശ�ളം എ�് �ത� ന�കാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ���ിയ ശ�ളം ന���തി�ളള നടപടി�മ��  നിലവി�  ഏ� ഘ��ിലാണ്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� C3/272/2019 ന�� ഫയലി� സ�ീകരി�

നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2019 ഏ�ി� �ത� ���ിയ ശ�ളം ന���തിന് ധനവ��ിെ� അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഇ) ���ിയ ശ�ളം ന����മായി ബ�െ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��്  2017-� േശഷം

�റെ��വി� ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��്സ്&സയ�സ് േകാേളജിെല നി��ാണ ���ിക�

1507. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) മ�ട നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�ട ഗവ�െമ�് ആ��സ്&സയ�സ് േകാേളജി�

എം.എ�.എ.  ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�� നി��ാണ ���ിക�െട നിലവിെല അവ�

വിശദമാ�ാേമാ;



(ബി) അ�വദി� എം.എ�.എ. ഫ�് ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) കരാ� ഉട�ടി �കാരം ��വ� നി��ാണ �വ ൃ�ിക�ം കി�േകാ നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ആയതി�� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എം.എ�.എ.ഫ�ിന് �റേമ േകാേളജിെ� കാര��മമായ �വ��ന�ിന് അധിക ഫ�്

കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത �ക ഏെതാെ� ഇന�ി�  െചലവഴി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �തിയ സ��ാ� േകാേളജ്

1508. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  ���ഴ പ�ായ�ി�  �തിയ സ��ാ�  േകാേളജ് ആരംഭി��

വിഷയം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േകാേളജ് വിദ�ാഭ�ാസ െഡപ��ി ഡയറ��െട റിേ�ാ��ി�  സ�ീകരി�ി��

�ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാേളജ് ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ �ലം കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ാ� േകാേളജ് ആരംഭി���മായി ബ�െ�� �ട� നടപടിക� േവഗ�ിലാ�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

പ�ാ�ി സം�ത േകാേളജിെല സയൻസ് േ�ാ�് നിർ�ാണം

1509. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

പ�ാ�ി സം�ത േകാേളജിെല സയൻസ് േ�ാ�് നിർ�ാണ�മായി ബ�െ�� ��വൻ

വിവര��ം തീയതി സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി ഗവഃ േകാേളജി� �തിയ ബി�ദ േകാ�ക�

1510. �ീ.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 ഗവഃ േകാേളജി�  �തിയ ബി�ദ േകാ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�

ഉേ�ാ;

(ബി) നിലവി�� ബി.എസ്.സി.  ഇലേ�ാണി�് വിഭാഗ�ിെല അധ�ാപകെര�ം ലാബ് സംവിധാന�ം

ഉപേയാഗി�് സാ��ിക ബാധ�തകളി�ാെത മാന�വാടി ഗവഃ േകാേളജി�  ബി.എസ്.സി.

ഫിസി�് േകാ�് അ�വദി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ��തായി ബി�ദ േകാ�ക� അ�വദി��തി�� മാനദ��� വ��മാ�ാേമാ?



ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�്സയ�സ് േകാേളജിെല െക�ിട നി��ാണം

1511. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഭൗതിക സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി കി�ബിയി� നി�ം ഫ�് അ�വദി�ി�ം ബാ�േ�രി

ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജി�  ���ി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�േ�രി ഗവ�െമ�് ആ��സ് ആ�് സയ�സ് േകാേളജിെ� എസ്.പി.വി.  ആയി �മതല

നി��ഹി�� ഏജ�സി ഏതാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാേളജ് െക�ിട നി��ാണം എേ�ാ�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

അ��ാടി രാജീ�ഗാ�ി െമേ�ാറിയൽ േകാേളജിൽ പി.ജി േകാ�ക�

1512. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) അ��ാടി രാജീ�ഗാ�ി െമേ�ാറിയൽ ആ��സ് ആ�് സയൻസ് േകാേളജിൽ പി.ജി േകാ�ക�

അ�വദി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം േകാ�ക�  അ�വദി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�ം ഇത് സംബ�ി�� �ട�നടപടിക� എ�ായി എ�തിെ��ം വിശദവിവരം

നൽ�േമാ;

(ബി) അ��ാടി േകാേളജിൽ നിലവി�� േകാ�ക��് ആവശ�മായ അധ�ാപക ത�ികക� ��ി�വാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര���

1513. �ീ.െ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) സം�ാനെ� സർ�ാർ ആർ�സ്  & സയൻസ് േകാേള�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര���

െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) കി�ബിയി�െട എ� േകാേള�ക��് ��ത ആവശ��ിേല�ായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല പ�ിരി�ാല ഗവ�െമ�് ആ��സ്  &  സയ�സ് േകാേളജിെ�

നിർ�ാണ �വർ�ന�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഈ േകാേളജിെ� നിർ�ാണ �വർ�നം എ�് ആരംഭി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിേല�ായി എസ്.പി.വി.െയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?



കാ�ിരം�ളം ഗവ: േകാേളജിന് �മി

1514. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഒ� േകാേളജ് �വ��ി��തിന് ആവശ�മായ അ�് ഏ��  �മി ഇ�ാ�തിനാ�

അഫിലിേയഷ� തെ� റ�ാ�െമ� അവ�യി� നി��� കാ�ിരം�ളം ഗവ:  േകാേളജിന്

മതിയായ �മി ഏെ����തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; �മി ഏെ���ാ��

പണം അ�വദി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല േകേള�കളി� ആരംഭി� �തിയ േകാ�ക�

1515. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വയനാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം േകാേള�കളി�

ഏെത�ാം �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� അ��യന വ�ഷം ഏെത�ാം േകാേള�കളി� ഏെത�ാം �തിയ േകാ�ക� ആരംഭി�ാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി���് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

അ��യന സമയം മാ�ാ� നടപടി

1516. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാേള�കളിെല അ��യന സമയം രാവിെല 8.00 മണി �തൽ ഉ��് േശഷം 1.00 മണിവെര

ആ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) വിേദശ രാജ��ളിെല േപാെല പഠനേ�ാെടാ�ം േജാലി െച�് പണം സ�ാദി��തിന്

വിദ�ാ��ിക��് അവസരം നൽ��തിെ� ഭാഗമായി�ാേണാ ഈ സമയമാ�ം പരിഗണി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിൽ അഭി�ായ ഐക�ം ഉ�ാ��തിന് അ��ാപക,  വിദ�ാ��ി സംഘടനാ

�തിനിധിക�മാ�ം മാേന�െമ�് �തിനിധിക�മാ�ം ച�� നട�ി അ�� അ��യന വ�ഷം

�തൽ ഇത് നട�ിലാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ എ�് െവളിെ���േമാ?

��വാ�� �ീ�� േകാേളജിെല അസി��് െ�ാഫസ�െട ആ��ല��ൾ

1517. �ീ.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) ��വാ�� �ീ�� േകാേളജി� മലയാളം വിഭാഗ�ി� അസി��് െ�ാഫസറായി നിയമി�െ��

േഡാ.റീന എ.എം.  2015  �ൈല �ത�  അടി�ാന ശ�ളം മാ�ം ലഭി�ാണ് േജാലി

െച�വ��െത� വിഷയം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈഹേ�ാടതി�െട 28-11-2019-െല 21431/2015 വിധിയി� ഇവ��െ�െട��വ��് ഒ�

മാസ�ിനകം ��വ� ആ��ല���ം ലഭ�മാ�ണെമ�് സ��ാരിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിധിെ�തിെര സ��ാ�  അ�ീ�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ��ത വിധി

നട�ിലാ��തിന് കാലതാമസം വരാനിടയാ�ിയ കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാടതി വിധി സമയബ�ിതമായി നട�ി� വ��ാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഇ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� ഡി2/529/2019  ന��  ഫയലി�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

സ��ാ� േകാേള�കളിെല �തിയ േകാ�ക�

1518. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ഇ�വെര വിവിധ സ��ാ� േകാേള�കളിലായി

എ� �തിയ േകാ�ക� അ�വദി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�വദി� �തിയ േകാ�ക�െട പ�ിക, േകാേളജിെ� േപര്, അ�വദി� േകാ�ിെ� േപര്, വ�ഷം

എ�ീ �മ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� �ാനേ�ാറിയം, റീജണ� സയ�സ് െസ�� എ�ിവ�െട നി��ാണം

1519. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടിയി�  നി��ാണം നട�� �ാനേ�ാറിയം,  റീജണ�  സയ�സ് െസ��  എ�ിവ�െട

നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�ം എെ��ാം ���ികളാണ് നിലവി� ���ീകരി�ി�ളളത്

എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇനി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ��ത േക��ളി� ഒ���തിന് ബാ�ി നി���ത്

എ�ം ഇവ എേ��് നി��ാണം ���ിയാ�ി �വ��നസ�മാ�ാം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി റീജണ�  സയ�സ് െസ�റിേ��ം,  �ാനേ�ാറിയ�ിേ��ം നി��ാണം

���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള െട�ി�ൽ �ണിേവ�ി�ി ആ�ാനം

1520. �ീ.െ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) ഇേ�ാ�ം ൈശശവാവ�യി�ളള േകരള െട�ി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�് ഒ� ആ�ാനം

നി��ി��തിേല�ായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െക.ടി.�.വിെന ഇ��യിെല ഏ��ം മിക� സ��കലാശാലയാ�ി മാ��തി�ം േകാ�ക�െട

വി�ലീകരണ�ി�ം ആ�നികവ��രണ�ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല മാ��്ദാന വിവാദം

1521. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, േറാജി എം. േജാ�

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

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

(എ) സാേ�തിക സ��കലാശാലയിെല മാ��്ദാന വിവാദ�ി�  �ണിേവ�ി�ി ചാ�സല�

െതളിെവ��് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത െതളിെവ��ി�  കെ��ിയ കാര���  എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയാേമാ;  എ�ിൽ

വിവരി�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �ണിേവ�ി�ികളി�  പരീ� നട�ി�്,  നിയമന��, �ന��ല�നി��യം

�ട�ിയവ സംബ�ി�് ഉയ��് വ�ി�� വിവാദ��  ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�

സം�ാനം േനടിയി�� േമ�െയ പിേ�ാ�് അടി�വാ� സാഹചര�െമാ��ി എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ��് മ�ി�ം ഓഫീ�ം സ�യംഭരണ �ാപന�ളായ �ണിേവ�ി�ിക�െട ഭരണ�ി� ഇടെപ�്

നി�േ�ശ��  ന�കിെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം ഇടെപടൽ

നിയമവിേധയമാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) സ�യംഭരണ �ാപന�ളായ �ണിേവ�ി�ിക�െട ൈദനംദിന ഭരണ�ി�  േപാ�ം േ�ാ

ചാ�സല�  ഇടെപ�� �ിതിവിേശഷം അവസാനി�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െ�ാഫഷണ� േകാേളജ് �േവശന�ിന് സാ��ിക സംവരണം

1522. �ീ.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) എ�ിനീയറിംഗ്,  െമഡി��  ഉ�െ�െട�� െ�ാഫഷണ�  േകാേളജ് �േവശന�ിന്

��ാ��ാരി� സാ��ികമായി പി�ാ�ം നി���വ��ം സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത സംവരണം എ�കാരം നട�ിലാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



(സി) ഇതിനായി നിലവി�� സീ�കളി� വ��നവ് വ��വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െ�ാഫഷണ� േകാ�കളിെല വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി�േശഷി

1523. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, സജി െചറിയാ�

,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െ�ാഫഷണ�  േകാ�ക�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട വിേശഷി�് സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത

േകാ�ക�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട െതാഴി�േശഷി വ��ി�ി��തിന് നട�ി വ��

ഇടെപട�ക�  അറിയി�ാേമാ;  അധ�യന നിലവാര വ��നവിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്

െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സിലബസ് കാലാ��തമായി നവീകരി��തി�ം െതാഴി�  സാധ�ത�ളള േകാ�ക�

ആരംഭി��തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ;

(സി) ഇേ��ഷി�് പാഠ�പ�തി�െട ഭാഗമാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വ�വസായ

�ാപന��മായി േച��ാേണാ ഇേ��ഷി�് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

എൻജിനീയറിങ് േകാേള�കളി� അ�ാദമിക ഓഡി�്

1524. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എൻജിനീയറിങ് േകാേള�ക�െട നിലവാരം വിലയി���തിനായി അ�ാദമിക

ഓഡി�് നട�ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ിൽ എ� േകാേള�കളിലാണ് അ�ാദമിക ഓഡി�് നട�ാൻ തീ�മാനി�െത�ം എെ�ാെ�

ഘടക�ൾ പരിേശാധി�ാണ് നിലവാരം വിലയി���െത�ം വ��മാ�േമാ?

േകാേള�കളിെല �ാന�യ��മായി ബ�െ�� പരാതി പരിഹാര ക��ി

1525. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഗവ.  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �ാന�യ��മായി ബ�െ�� പരാതി

പരിഹാരക��ി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ക��ിയിെല അംഗ��, കാലാവധി എ�ിവ�െട വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ക��ി േച��െകാ�് നിലവിെല പരാതി പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� ��ത നടപടി�െട വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?



എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല മധ�േവനലവധിയിെല മാ�ം

1526. �ീ.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) സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�  മധ�േവനലവധി

േമയ്-�� മാസ�ളിേല�് മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം ഏ�ി�, േമയ് മാസ�ളി�  മധ�േവനലവധി ആയിരിെ�

സാേ�തിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി� ഇ�രം ഒ� മാ�ം

വ��ിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

ജീവന�ാ�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരം

1527. �ീ.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�് എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�െട എ��ി��ായ വ��ന�് അ��തമായി

പരിചയ�ം ഉയ�� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം ഉളള അ��ാപകെര ലഭി��ി�ാെയ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണനിലവാരെ� ഇത് എ�കാരം ബാധി�ി�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) അടി�ാന വിഷയ�ളി� �ാവീണ�ം ആ��ി�വാ� കഴിയാെത പാതിവഴിയി� എ�ിനീയറിംഗ്

പഠനം ഉേപ�ി�� വിദ�ാ��ിക�െട എ�ം വ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ; 2016-17,

2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  എ� വിദ�ാ��ിക�  പഠനം പാതിവഴിയി�

ഉേപ�ി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ്/െമഡി�� �േവശന�ിൽ �സ് �വിെ� മാ��ി� ഇളവ്

1528. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന എ�ിനീയറിംഗ്/െമഡി��  �േവശന�ി�� അടി�ാന േയാഗ�തയായ �സ്

�വിെ� മാ��ി�  ഇളവ് ന��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േയാഗ�താ മാ��ി�  എ�്

ഇളവാണ് അ�വദി��ത്;

(ബി) ഇ�കാരം ഇളവ് അ�വദി�വാ�� �േത�ക സാഹചര�ം എ�ായി��;

(സി) കഴി� വ�ഷം എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ് �േവശന�ിന് മാേനെ��് സീ�കളി�  അ�ത്

ശതമാനം മാ��് നിബ�നയി� ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ;



(ഡി) �സ് � മാ��ി�  ഇളവ് ന���ത് എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരെ� കാര�മായി

ബാധി�വാ� സാധ�തയിേ� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി-ആ��ിെല നിയമനം

1529. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴി�� സി-ആ��ി� ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന്

േശഷം നട�ാ�ിയ �തിയ പ�തിക�ം ���ിക�ം എെ�ാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  ഈ �ാപന�ി�  ആെക എ� ജീവന�ാരാ��ത്;  ത�ിക തിരി�് വിവരം

ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം ത�ിക ഒഴി� കിട�കയാെണ�ി� ഏത് ത�ികെയ�ം എ� ഒഴി�ക� ഉെ��ം

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�

നിയമനം നട�വാ� എെ��ി�ം തട��േ�ാ; ഉെ��ി� തട�ം എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

സി-ആ��ിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1530. �ീ.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) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�കീഴി�  വ�ി���ാവ് നിേയാജക മ�ല�ി�  �വ��ി��

സി-ആ��ിെ� ഭാവിവികസന�ിന് ഏെത�ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) സി-ആ��ിെ� നിലവി�� അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സി-ആ��ിെന ൈവവി��വ�കരി��തി�ം ��ത�  െതാഴിലവസര��  ലഭ�മാ��തി�ം

സഹായകമായ നിലയി�  സബ് െസ��ക�  �ട��തി�� സാധ�ത

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�� സ��കലാശാല

1531. �ീ.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�് അ�� അ��യന വ�ഷം �ത�  ഓ��  സ��കലാശാല ആരംഭി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടി എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െ�ഷ�� ഓഫീസ� സമ��ി� റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

എ�ാണ് ലഭി�െത�് അറിയി�ാേമാ;



(സി) ഈ റിേ�ാ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ വ��് പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�

അവ�െട ശിപാ�ശ എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനം േനരി�� അതീവ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി ഓ�� സ��കലാശാല�െട

�പീകരണ�ിന് �തിബ�മായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

ഓ�� �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി��തിന് നടപടി

1532. �ീ.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) സം�ാന�് ഓ��  �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്

എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓ��  �ണിേവ�ി�ി ആരംഭി�ാ�ം നിലവിെല ൈ�വ�് രജിേ�ഷ�  �ഖാ�രം ബി�ദ,

ബി�ദാന�ര ബി�ദ വിദ�ാഭ�ാസം േന�� രീതി നിലനി��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ി േനതാ���് പരിശീലന പരിപാടി

1533. �ീ.േ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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലകളിെല

വിദ�ാ��ി േനതാ���് സം�ാന�ിനകേ�ാ ഇ���കേ�ാ എെ��ി�ം തര�ി��

പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആ�െട ആഭി�ഖ��ിലാണ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�െത�ം എ�

ദിവസെ� പരിശീലന പരിപാടിയാണ് സംഘടി�ി�െത�ം െവളിെ���േമാ?

സ��കലാശാലാ ച���െട പരി�രണം

1534. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�െട നിലവി�� ച���  പതി�ാ�ക��് ��്

�പീകരി�ി��വയായതിനാൽ �തിയ േകാേള�ക�  ആരംഭി��തിേല�് അവയിൽ

നി��ഷി�ിരി�� �കാര�� �ല�ിെ� അളവ് സംബ�ി� വിവര�� പരി�രി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പരി�രണ��മായി ബ�െ��് സം�ാനെ� സ��കലാശാലക�  നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��കലാശാലാ ബി�ദ��െട �ല�ത�ം അംഗീകാര�ം



1535. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതിവീണാ േജാ��്

�ീ.വി.െക.�ശാ�്

,, 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) സം�ാന�് സ��കലാശാല ബി�ദ��െട �ല�ത�ം അംഗീകാര�ം സംബ�ി�്

വിദ�ാ��ിക��ം ഉേദ�ാഗാ��ിക��ം �ണകരമായ രീതിയി�  ച����് �പം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ സ��കലാശാലക�  ന��� ബി�ദ��  പര�രം

അംഗീകരി�ണെമ�ം േദശീയ �ാധാന��� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��, �.ജി.സി.

അംഗീകാര�� സ��കലാശാലക�  എ�ിവ ന��� ബി�ദ��  സം�ാനെ� െതാഴി�

ദാതാ��ം സ��കലാശാലക�ം അംഗീകരി�ണെമ�ം നി�േ�ശി�െകാ�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വിദ�ാ��ിക��ം ഉേദ�ാഗാ��ിക���� പരാതിക�  പരിഹരി��തിന്

ഉ�താധികാര സമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകാേള�ക�െട�ം സ��കലാശാലക�െട�ം പ�ാ�ല സൗകര�വികസനം

1536. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, െക.�േരഷ് ���്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം

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

(എ) സം�ാന�് േകാേള�ക�െട�ം സ��കലാശാലക�െട�ം പ�ാ�ല സൗകര���

വികസി�ി��തിനായി �തന പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ��കലാശാലക� പരീ�ക�ം ഫല�ഖ�ാപന�ം യഥാസമയ�ം ഏകീ�തമാ�ം നട��തിന്

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

(സി) ഇതിനായി �തന സാേ�തികവിദ��െട എെ��ാം സാധ�തകളാണ് �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �വ��ന�ളി�  ��ത�  കാര��മത ൈകവരി��തി�ം അ�ാദമിക �ാപന��െട

�ന�നവീകരണ�ി�ം േകാേള�കളി�  അ�ാദമിക സ�യംഭരണം െകാ�വ��തി�മായി

സ��കലാശാലക�െട �ാ���ക�  േഭദഗതി െച��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

സ��കലാശാലകളി� ആ�നിക േകാ�ക�



1537. �ീ.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��കലാശാലകളി� ആ�നിക േകാ�ക� ആരംഭി��ത് സംബ�ി�് പഠനം

നട�വാ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗ�സി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �.ജി.സി.�െട െട�വ� �ാ�് സ�ദായ�ിെ� സാധ�ത പരിേശാധി��േ�ാ;

(സി) �തിയ േകാ�ക��് സ��ാ� ത�ിക അ�വദി���വെര ഉ�ാ�� െചലവ് സ��കലാശാല

വഹി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള സ��കലാശാലയി� മാ��് ��ി ന�കിയ സംഭവം

1538. �ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ�

�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, 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) േകരള സ��കലാശാലയി�  വ�ാജ പാസ് േവഡ് ഉപേയാഗി�് ബി.എസ്.സി.  ഡി�ി �െട

പതിനാറ് പരീ�കളിെല മാ��് ��ി ന�കി വിദ�ാ��ികെള വിജയി�ി�ത് സംബ�ി�

അേന�ഷണം ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അധികം മാ��് ലഭി� വിദ�ാ��ികെള േ�ാ-െെവസ് ചാ�സല�  അ���നായ

ക�ി�ി സ��കലാശാല ആ�ാന�് വിളി�വ��ി േമാഡേറഷനി�െട ന�കിയ അധിക

മാ��് റ�ാ�വാ� അ�വാദം േതടിയി�േ�ാ;

(സി) േകരള സ��കലാശാല �ാ���ിെല ഏത് വ��് �കാരമാണ് ഇ�കാരം വിദ�ാ��ിക�െട

അ�വാദം േതടിയത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അധിക മാ��് േമാഡേറഷനി�െട ലഭി� വിദ�ാ��ികളി�  എ� േപ��് ഇതിനകം ഡി�ി

സ��ിഫി��ക� വിതരണം െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഡി�ി സ��ിഫി��ക� പി�വലി��തിന് സ��കലാശാല തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ആയതി�ളള നടപടി�മ�� പാലി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

കലി��് സ��കലാശാല പഠന വ��കളിൽ നിലവി�� അധ�ാപക ഒഴി�ക�

1539. �ീ.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) കലി��് സ��കലാശാല പഠന വ��കളിൽ നിലവിൽ എ� അധ�ാപക ത�ികളിൽ

ഒഴി�ക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) C1A II/C1/156687/2019/Admn. dtd 31/12/2019 (അസി��റ് െ�ാഫസ�), C1A

II-C1/162156/2019/Admn. dtd 31/12/2019 (അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�), C1A II-



C1/104750/2019/Admn.  dtd  31/12/2019  (െ�ാഫസ�)  എ�ീ വി�ാപന�ളിൽ

�തിപാദി�� ഒഴി�ക� (േഡ�് ഓഫ് ഒ�റ�സ് ഓഫ് േവ��സി ) ഏത് തീയതി �തലാണ്

നിലവിൽ വ�െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) േമൽ വി�ാപന�ിൽ പറയാ� �ിരം അധ�ാപക ഒഴി�ക� (ലീവ് േവ�ൻസി അ�ാ�വ)

കലി��് സ��കലാശാലാ പഠന വ��കളിൽ നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഏെത�ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ;  ഇ�രം ഒഴി�ക� േമൽ വി�ാപന�ിൽ ഉ�െ���ാതിരി�ാ�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

കാലി��് സ��കലാശാലയിെല നിയമനം

1540. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാലി��് സ��കലാശാലയി�  ൈവസ് ചാ�സല�െട ചാ�ജ് ഇേ�ാ�  ആ��ാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ; ൈവസ് ചാ�സല� നിയമനം ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലി��് സ�വകലാശാലയി�  േകാ��ാ�് വ�വ�യി�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം

ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം നട�ാ��ത്;  ഇ�ര�ി� നട�� നിയമന��െട

മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാ��ാ�് വ�വ�യി�ം ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�ം നിയമനം നട�േ�ാ� എംേ�ാ�െമ�്

എ�്േച�ക� വഴി നിയമനം നട�ണെമ�് വ�വ��േ�ാ;  ഈ വ�വ� പാലി�ാ�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

സ��കലാശാലകളിെല അ��ാപക ഒഴി�ക�

1541. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� സ��കലാശാലകളിെല പഠന വ��കളി�  നിലവി�ളള അസി.  െ�ാഫസ�,

അേസാസിേയ�് െ�ാഫസ�, െ�ാഫസ� ത�ികകളിെല ഒഴി�ക� എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േമ� ത�ികകളിെല നിലവി�ളള ഒഴി�ക� എ�കാരമാണ് നിക��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�  അടിയ�രമായി നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

വികസനപഠനം,േസാേഷ�ാളജി,േസാഷ�� വ��് എ�ിവയിെല ഗേവഷണ പഠനം

1542. �ീ.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) കാലടി �ീ.ശ�രാചാര� സം�ത സ��കലാശാലയി� േസാഷ�� വ��ി� എ� േപ� ഗേവഷണ

പഠനം നട���്;  ആ�െടെയാെ� ഗേവഷണ രജിേ�ഷനാണ് റ�ായി��ത് എ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�  ഓേരാ����ം �ന�രജിേ�ഷന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരിേ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���് എ����  മലയാളം സ��കലാശാലയി�  വികസനപഠനം,  േസാേഷ�ാളജി എ�ീ

വിഷയ�ളി�  ഗേവഷണ പഠന�ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) േസാഷ��  വ��ി�� ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഇവ�െട അടി�ാന േയാഗ�തകളി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇ�ാെയ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േസാഷ��  വ��ി�� ബി�ദാന�ര ബി�ദം ഇ�രം ഗേവഷണ പരിപാടിക�െട അടി�ാന

േയാഗ�തകളി� ഉ�െ����തിന് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(എഫ്) സമാന പഠന േമഖലകളി�  ഉ�െ��� വിഷയ��  ആയതിനാ�  േസാഷ��  വ��ി��

ബി�ദാന�ര ബി�ദം തേ�ശപഠന�ിെ� ഗേവഷണ�ി�� അടി�ാന േയാഗ�തകളി�

ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

��മംഗല�് അസാ�് ക��ണി�ി �ി� പാ��്

1543. �ീ.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) ��മംഗല�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� െെകവശ�ി�ളള ഒ� ഏ�� �ല�് അസാ�്

ക��ണി�ി �ി� പാ��് �ാപി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) C4/98/2019-HE  ഫയലിേ��  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഹ�് തീ��ാടനം

1544. �ീ.���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) സം�ാന�് ഹ�് തീ��ാടക��ായി സ��ാ�  ന�കി വ�� േസവന��

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഹ�് തീ��ാടന സഹായ േക���  ഇേ�ാ�  സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ്

�വ��ി� വ��െത�റിയി�േമാ;

(സി) ഹ�് തീ��ാടക��ായി ��ത�  സഹായേക���  ആരംഭി�� കാര�ം സ��ാ�

പരിഗണി�േമാ?

ന�നപ� �വാ���് പി.എസ്.സി./�.പി.എസ്.സി. പരീ�ക��് േകാ�ിംഗ്



1545. �ീ.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) ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴി�  അഭ��വിദ�രായ ന�നപ� �വാ���്

പി.എസ്.സി./�.പി.എസ്.സി. പരീ�ക��് േകാ�ിംഗ് ന��� എ� �ാപന�� നിലവി�

�വ��ി���് എ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എ� േകാ�ിംഗ് െസ��ക�/സബ് െസ��ക�  �ാപി�ി��്

എ�ം ��  സ��ാരിെ� കാല�� ഏെത�ി�ം െസ��ക�  നി��ലാ�ിയി�േ�ാ എ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഓേരാ െസ�റി�ം എ� വിദ�ാ��ിക�ം ജീവന�ാ�ം ഉെ��ം,  ഓേരാ െസ�റി�ം

േവ�ി വ�� �തിമാസ െചലവിെ��ം വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഈ െസ��കളി�  പഠി�്

പി.എസ്.സി./�.പി.എസ്.സി.  പരീ�കളി�  വിജയം േനടി സ��ാ�  സ��ീസി�

�േവശി�വ�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േകാ�ിംഗ് െസ��ക�െട നട�ി�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാരിെ� കാല�ം

��സ��ാരിെ� കാല�ം അ�വദി� �ക വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ന�നപ� വിദ�ാർ�ിക��� േ�ാളർഷി�് പ�തിക�

1546. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, 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) സമർ�രായ ന�നപ� വിദ�ാർ�ിക��� േ�ാളർഷി�് പ�തി,  ന�ിംഗ്,  പാരാെമഡി��

േകാ�് േ�ാളർഷി�് പ�തി,  ന�നപ� വിദ�ാർ�ിക��� ��് വർഷ ഡിേ�ാമ േകാ�ി��

േ�ാളർഷി�് പ�തി എ�ിവ �കാരം ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് ആെക എ� �ക വീതം ഓേരാ

വർഷ�ം അ�വദി�ി��്;  ഇതി�  എ� �ക വീതം ഓേരാ വർഷ�ം െചലവഴി�ി��്;

െചലവഴി�ാ� �ക എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ിക�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്

ഏെത�ി�ം പ�തിക� �തിയതായി ആരംഭി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

േകരള മ��ാ��ാപക േ�മനിധി

1547. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2019-െല േകരള മ��ാ��ാപക േ�മനിധി ആ�് �കാരം േകരള�ി�  �വ��ി��

മ��ക�െട എ�ം എ�; മ��ാ��ാപക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ��ാ��ാപകർ�് ഒ� മാസം ശ�ള ഇന�ി�ം െപ�ഷ�  ഇന�ി�ം എ� �പ വീതം



ന�കാനാണ് തീ�മാനി�ി�ളളത്;  ആെക ഒ� മാസം എ� �പ�െട െചലവ്

വ�െമ�റിയി�േമാ;

(സി) േ�മനിധിയിേല�് സ��ാരിെ� വാ�ഷിക സംഭാവന/�ാ�് എ� �പയാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

മ��ാ �ാ�്

1548. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം മ��ാ �ാ�് ഇന�ി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന

സ��ാ� വകയി��ിയ �ക�ം േക�സ��ാ� ലഭ�മാ�ിയ �ക�ം എ�െയ�് വ�ഷം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക വീതമാണ് െചലവഴി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� വ�വ�കളി�  വീ� വ��ിയത് കാരണം �ാ�് ന�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��ിെല നിയമന��

1549. �ീ.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) സം�ാന ന�നപ� േ�മ വ��ി�  ആെക എ� �ിരം ജീവന�ാ�െ��്

െവളിെ���ാേമാ; ഇവ� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് േജാലി െച��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� േ�മ വ��ി�  െ�ഷ��  ��സ് �പീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  െ�ഷ��  ��സ് �പീകരി��തി��

കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡയറ�� ത�ികയി� �ിരം ജീവന�ാരെന നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�നപ� സ�ദായ���� ആ��ല���

1550. �ീ.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 ന�നപ� സ�ദായ���� ആ��ല��ളി�

വ��ന ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ന�നപ���െട േ�മ�ിനായി ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� �വജന���ാ�� പരിശീലന േക���



1551. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� �വജന���ാ�� പരിശീലന േക���െട  (സി.സി.എം.ൈവ)  �വ��നരീതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സ��ാ� േജാലിക���െ�െട�� വിവിധ മ�ര പരീ�ക��് ന�നപ� വിഭാഗ�ളി�െ��

�വജന�െള ത�ാെറ��ി��തി� ��ത േക��� വഴി വിദ� പരിശീലനം ന���േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ��� തി�ി�ാ��� േമഖലകളി� ഇ�രം േക��� ��തലായി ആരംഭി��തി�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��് �ഖാ�രം �തിയ പ�തിക�

1552. �ീ.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�തിന് േശഷം ന�നപ�േ�മ വ��് �ഖാ�രം എെ��ാം

�തിയ പ�തിക� ആണ് നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �പ ഇതിനകം െചലവഴി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�സാധ�ാപക��് ന�കിവ�� ആ��ല���

1553. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� ധനകാര� േകാ��േറഷ�  വഴി മ�സാധ�ാപക��് ന�കിവ�� ആ��ല���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മ�സാധ�ാപക��� ഭവന വാ�ാ പ�തി �കാരം എ� അേപ�ക� ഇ�വെര ലഭി�;  ജി�

തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� അേപ�കളി�  വാ� അ�വദി�;  ബാ�ി എ�േ��് അ�വദി�െമ�ം

െവളിെ���േമാ?

ന�നപ�വിഭാഗ�ി�െ�� വിധവക��് വീട് നി��ി��തി�� പ�തി

1554. �ീ.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�വിഭാഗ�ി�െ�� വിധവക��് വീട് നി��ി��തി�� പ�തി നിലവി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ന�നപ�വിഭാഗ�ി�െ�� എ� വിധവക��് വീട്



നി��ി� ന���തി�� �ക അ�വദി�ി��്; ഇതിനായി എ� �പ െചലവഴി�ി��്; ഇതിെ�

വിശദവിവരം ന�കാേമാ ?

ഇ��നാഷണ� െെ�വിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ��

1555. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഷാ�ജ േമാഡ� ഇ��നാഷണ� െെ�വിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ�� മല�റ�് ആരംഭി�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ന�േമാ;  നിലവി�  ��ത പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� നട�ി�് �മതല ആ��ാണ്;

ഇ�വഴി സം�ാന�ിന് ലഭി�� േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

സം�ാന�് ��തായി ആ�.ടി. ഓഫീ�ക�

1556. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തായി ആ�.ടി.  ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒേ�െറ വാഹന��  രജി��  െച�െ��� ��ാ�  മ�ല�ി�  ഈരാ�േപ� േക�മാ�ി

�തിയ ആ�.ടി. ഓഫീസ് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി സ�ീകരി� നടപടിക�

1557. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി� േറാഡ് േസ�ി�ായി എെ��ാം നടപടിക� ആണ്

സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി� േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി� നിലവി� എ� �ക നീ�ിയി���്; ഈ സ��ാ�

നിലവി� വ���ത� 31.03.2019-വെര�� കാലയളവിെല ��ത ഇന�ി�� �ക�െട

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േറാഡ് േസ�ി ഫ�് വിനിേയാഗി�് എെ��ാം

���ിക� നട�ിലാ�ി; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഡിജി�� ഗതാഗത നിയ�ണ പ�തി കരാ�



1558. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡിജി��  ഗതാഗത നിയ�ണ പ�തി  (ഇ�േ��ഡ് ഡിജി��  �ാഫിക്

എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം) നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏജ�സിെയ െതരെ���ി�േ�ാ;  ഏജ�സിെയ

െതരെ����തി�� സാേ�തിക സമിതിയിെല അംഗ�� ആെര�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

��ത സമിതി ഇേത ആവശ��ിന് എ� തവണ േയാഗം േച��;  േയാഗതീ�മാന��

എെ��ാം �ട�ിയ കാര��� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് ഏജ�സി ന�േക� കരാ�  �ക നി�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഈയിന�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം സ��ാരിന് ലഭി��തിേന�ാ�ം �റ� �ക�് ഇേ�ാ� കരാ�

ന�കാ� �മി��ത് എ�െകാെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

അമിത േവഗത�ം അ��മായ ൈ�വിം�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

1559. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.െജ. മാ�ി

,, പി. ഉ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിര�കളി� നാ��നാ� വാഹനാപകട��െട എ�ം വ��ി� വ��തിെ�

കാരണ�� പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അമിത േവഗത�ം അ��മായ ൈ�വിം�ം വാഹനാപകട��െട �ഖ� കാരണ�ളാ��തിനാ�

ഇവ നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േറാഡപകട��  �റ��തി�ം േറാഡ് �ര�ാ �വ��ന��  ��ത�

കാര��മമാ��തി�മായി വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗെ�

ശ�ിെ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര� സംബ�ി�് ജന�ളി�  അവേബാധം വള���തിനായി നട�ിവ��

പരിശീലന പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി നട�ിയ �വ��ന��

1560. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െമയി� െസ��� േറാഡി� �ര�ാ പ�തിക��ായി േറാഡ്

േസ�ി അേതാറി�ി നട�ിയ ���ിക�െട�ം ആയതിന് െചലവായ �ക�െട�ം വിശദാംശ��



ന��േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട ഭാഗമായി െമയി�  െസ���  േറാഡി�  വാഹന അപകട നിര�്

�റ�ാ� സാധി�ി�േ�ാ എ�തിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

വാഹന പരിേശാധന�് ഇ -വാഹന��

1561. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) വാഹന പരിേശാധന�് ഇ-വാഹന��  ഉപേയാഗി�വാ�  സ��ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��  �റ��തിനാ�� േസഫ് േകരളാ

��ാഡിെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് ൈവദ�ത വാഹന നയം സ��ാ�  �പീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ-വാഹന���് േവ� മതിയായ ചാ�ജി�് െസ��ക�  സം�ാന�് �ാപി��

നടപടികൾ സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

നിേത�ന ഉ�ാ�� വാഹനാപകടം

1562. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം അഭി�ഖീകരി�� ഏ��ം െകാടിയ വിപ�കളിെലാ�ാണ് നിേത�ന ഉ�ാ��

വാഹനാപകട��ം അതി�  മരണെ���വ�െട�ം ��തരമായി പരിേ����വ�െട�ം

എ��ി��ാ�� �മാതീതമായ വ��നെവ�ത് സ��ാറിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�ം റിേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട കണ�ക�  �കാരം  2019-�  സം�ാന��ായ

വാഹനാപകട��െട എ�ം,  അതി�  മരണെ��വ�െട�ം പരിേ��വ�െട�ം എ�ം എ�ിവ

എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം േക� സ��ാ� േഭദഗതി വ��ി പിഴ വ��ി�ി�തിന് പി�ാെല അത്

ക�ശനമായി നട�ാ�ിയ സം�ാനമാണ് തമി�നാട് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാരണ�ാ�  കഴി� വ�ഷം തമി�നാ�ി�  േറാഡപകട�ളി�  ���ി ര�്

ശതമാന�ിെ� �റ��ാെയ� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) അേത സമയം േകരള�ി�  ഏകപ�ീയമായി പിഴ �റ�ക�ം വാഹന പരിേശാധന�െട



എ��ി� �റ� വ��ക�ം ഉ�ാേയാ;വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി� േറാഡ ് �ര�യി� തമി�നാട് ന��� �ര�ാപാഠ�� ഉ�െ�ാ��തി�ം പഠന

വിേധയമാ��തി�ം സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിക�

1563. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാലയളവി� േറാഡ് �ര�ാ ഫ�് ഉപേയാഗി�് തി�വന��രം ജി�യി�

എ� ���ിക�  നട�ിയി��്;  അവ ഏെത�ാെമ�ം എ� �ക വിനിേയാഗി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിയ �വ��ന��െട

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം ��തായി പരിഗണനയി�ളള പ�തിക�െട

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

സം�ാനെ� േറാഡപകട��

1564. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട�� വ��ി� വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ�് സം�ാന�േള�ാ�  േറാഡപകട നിര�് േകരള�ി�  ��തലാേണാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േറാഡപകട�� �റ��തിനായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) 2019 ജ�വരി 1 �ത� ഡിസംബ� 31 വെര േറാഡപകട�ളി� മരി�വ�െട എ�ം ജി�തിരി�്

െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ��ത കാലയളവി�  ഇ�ച� വാഹനാപകട�ളി�  മരി�വ�െട എ�ം ജി�തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ?

േറാഡപകട�� �റ�ാ� നടപടി

1565. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017,  2018,  2019  എ�ീ വ�ഷ�ളി�  േറാഡപകട�ളി�  എ� േപ�

മരണെ��ി�െ��ം എ� േപ��് പരിേ��ി�െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േറാഡപകട��െട എ�ം വ��ി�വ��തിന് �ധാന കാരണം േമാേ�ാ�  വാഹന



നിയമ��െട�ം �ാഫിക് നിയമ��െട�ം ലംഘനമാെണ�ത് കണ�ിെല��് ഇ�ാര��ി�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െഹ�മ�് നി�ബ�മാ�ിയതി�േശഷം �വീല�  അപകട���ല�� പരി�ക�ം മരണ��ം

�റ�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� ആഡംബര ബ�ക�െടേമ�� നിയ�ണം

1566. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� ആഡംബര ബ�ക� െപ�മി�ി�ാെത ഓടി�വാ� കഴി��

വിധ�ി� േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം േഭദഗതി െച�വാ�� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� ��ത നീ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ എ�കാരം ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അ��സം�ാന പാതയി�  സ�കാര� ആഡംബര ബ�ക��് െപ�മി�് ആവശ�മി�ാെയ�്

വ�ാ� അവ�െട േമ� സം�ാന സ��ാരിന് നിലവി�� നിയ�ണം ന�മാ�� സാഹചര�ം

ഉ�ാ�േമാ;

(ഡി) േക�നീ��ിെനതിെര സം�ാന സ��ാരിെ� �തികരണം േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിേ��� േക��ിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല �ന��ാരണ �വ��ന��

1567. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന വ��നവി�ം കാര��മമായ �വ��ന�ി�ം ഉത��

രീതിയി� നട�ാ�ിയ �ന��ാരണ നടപടിക� ഫല�ാ�ിയി� എ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െഷഡ��ക� �ന:�മീകരി�ം ജീവന�ാെര ശാ�ീയമായി വിന�സി�ം േജാലിസമയം വ��ി�ി�ം

നട�ിയ �മീകരണ�� ഫല�ദമായി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��്േഷാ�ക�െട �വ��നം,ടയ�  റീെ�ഡിംഗ്,എ�ി�  റീ ക�ീഷനിംഗ്,വാഹന ഉപേയാഗ

നിര�് എ�ീ േമഖലകളി� നട�ാ�ിയ പരി�ാര��െട േന��� വിവരി�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഇ�ന ഉപേയാഗ�മത  (െക.എം.പി.എ�) േദശീയ

ശരാശരിെ�ാ�ം എ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�ം ആയതിെ� ഫലമായി ഉ�ായ

�േരാഗതി�ം സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ഇനി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പരി�ാര��  സംബ�ി�



വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാ�ിയ ഡീസ� കണ�ി�െ�ടാ� സംഭവം

1568. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  ഓയി�  േകാ��േറഷനി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാ�ിയ ഡീസ�

കണ�ി�െ��ി�ിെ�� ധനകാര� പരിേശാധന വിഭാഗ�ിെ� റിേ�ാ��് ശരിയാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �പ�െട എ� ടാ��  ഡീസ�  ഏത് ഡിേ�ാ�ാണ് െെകമാറിയെത�ം ഇതിന്

െതളിവി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഡീസ�  വിതരണ സംവിധാന�ി�  ��തരമായ �മേ��െ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ���നികളി�  നി�് ഡിേ�ാകളിേലെ��� ഡീസ�  സ�ീകരി��തി�ം വിതരണം

െച��തി�ം �ത�മായ കണ�ക� ��ി�ാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പി�ട�� അ�ൗ�ിംഗ് സംവിധാനം ഏത് തര�ി�ളളതാെണ�ം ഇത്

കാലഹരണെ��താെണ�ി�  ബദ�  സംവിധാനെ��റി�് ആേലാചി��േ�ാെയ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

1569. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� ബ�കളാണ് ഉ�െത�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ക�  ഉപേയാഗി�് ദിനം�തി ശരാശരി എ� െഷഡ��കളാണ് ഓ�േറ�്

െച��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  �ിരം ൈ�വ�മാ�  എ�േപ��്;  േശഷി�� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഇെ��ി� േശഷി�� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി �ലമാേണാെയ�റിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ��ി എ�പ�ി ര�് ടാ�� ഡീസ� കാണാതായ സംഭവം

1570. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി



ന��േമാ:

(എ) ഇ��� ഓയി� േകാ��േറഷനി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ�ിയ ��ി എ�പ�ി ര�്

ടാ��  ഡീസ�  കാണാതായതായി ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പി��ട�� അശാ�ീയ അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം �ലമാേണാ കണ�ി�

ഇ� വലിയ പിശക് ഉ�ായെത�് വിലയി���േ�ാ;കാണാതായ ഡീസലിന് എ�് വില

വ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സാ��ിക �തിസ�ിയി� ഉഴ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നി�ം ഇ�യധികം ഡീസ�

വിതരണം െച�തിന് കണ�ി�ാെയ�ത് ��തര വീ�യായതിനാ�  സമ�മായ അേന�ഷണം

നട�ി ���ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ീകരണം

1571. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന��ീകരി��തിന് പരിഹാരം നി�േ�ശി�വാ� നി��നായ �ശീ�

ഖ� ��ത �ാപനെ� കടെ�ണിയി� നി�ം കരകയ�വാ� എെ�ാെ� നി�േ�ശ�ളാണ്

ന�കിയെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ളി� ഏെത�ാം ഇതിനകം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നട�ിലാ�ിെയ�ം അത്

�ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടബാധ�തയി�  എ�് �റവാണ് ഉ�ായെത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് ജീവന�ാ�െട എ�ം േദശീയ ശരാശരിയായ  5.5  േല�്

എ�ി��തിന് സാധി�ി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വിവര സാേ�തികവിദ� ���മായി ഉപേയാഗെ���ി ഇ�െവ�റി മാേനെ��ി�  എെ��ാം

മാ��� െകാ�വ�വാനാണ് ഇതിനകം സാധി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െെ�വ�മാ�െട �റവ്

1572. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െെ�വ�മാ�െട �റ��ലം �തിദിനം ശരാശരി എ�

സ��ീ�കളാണ് റ�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;



(ബി) ഇ�െന സ��ീ�ക�  റ�ാ��ത് �ലം �തിദിനം എ� ന�ം ഉ�ാ�� എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഡീസ� കാണാതായ സംഭവം

1573. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ��� ഓയി� േകാ��േറഷനി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ�ിയ ഡീസ� കാണാതായി

എ� ധനകാര� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ിെ� കെ��ലിെന�റി�് വിശദമായ അേന�ഷണ�ിന്

ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത കെ��ലി�  ആെക എ� �പ�� എ� ലി��  ഡീസ�  കാണാതായി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഡീസ�  സ�ീകരി��തി�ം വിതരണ�ി�ം �മേ�ട് നട�െവ� ��ത കെ��ലിെ�

അടി�ാന�ി�  ഉ�രവാദികളായ ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സമാ�ര സ��ീ�ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

1574. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��ക� സംര�ി��തിനായി

സമാ�ര സ��ീ�ക�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി� യാ�ാ സൗജന�ം

1575. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി വിഭാഗ�ി�െ��വ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളി�  യാ�ാ സൗജന�ം

ലഭ�മാ��േ�ാ;  എ�ി�  യാ�ാ സൗജന�ം ലഭി��തിന് ന��� എെഡ�ി�ി കാ�ഡ്

ന���തിന് അധികാരെ�� ഉേദ�ാഗ��  ആരാണ്;  ഈ കാ�ഡിന് കാലാവധി

നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� കാലാവധി ��ത കാ�ഡി� േരഖെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാലാവധി േരഖെ���ാ� കാ��ക� ���ി വാ�ണെമ� നി�േ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

���ാെന�� ഭി�േശഷി�ാേരാട് െെഫ�  അട�ണെമ�് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��

നി�ക�ഷി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഈ വിഷയം പരിഹരി�ാ� എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?



ഇല�ിക് ബ�്

1576. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ലീസ് വ�വ�യി� ഇല�ിക് ബ�് സ��ീ�ക� നട��േ�ാെയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ക�നിയി� നി�മാണ് ഇല�ിക് ബ�ക� വാടക�് എ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� ബ�ിന് വാടക ഇന�ി�  �തിവ�ഷം എ� �പയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ത

ക�നി�് ന�േക�െത�റിയി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  എ� ബ�കളാണ് ഇ�കാരം ലീസിെന��ി��ത്;  എ� വ�ഷമാണ് ലീസ്

കാലാവധിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ബ�് സ��ീസ് ലാഭകരമാേണാ;  അെ��ി�  ഇതിനകം അത് �ല��ായി�� ന�ം

എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ടി��ിതര വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� പ�തി

1577. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടി��ിതര വ�മാനം വ��ി�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ികേശഷി

വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ബസ് േ�ഷ�കളിെല വ�ാപാര സ��യ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ബാം�രിേല�് േകരള�ി� നി�ം സ�വീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക�െട എ�ം

1578. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) രാ�ികാല സമയ�് വയനാട് ജി� വഴി ബാം�രിേല�് േകരള�ി� നി�ം സ�വീസ് നട��

സ�കാര� ബ�ക�െട എ�ം സംബ�ി� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേത ��ി� രാ�ികാലസമയ�് സ�വീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�െട എ�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ി� നി�ം ബാം�രിേല�് രാ�ി സമയ�് മാന�വാടി വഴി ��ത� ബ�ക� ഓടി��

കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

ബ�പകട�ി� മരണമട� ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് സഹായം



1579. �ീ.ടി.െജ. വിേനാദ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.പി.സജീ��

�ീമതിഷാനിേമാ� ഉ�ാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അവിനാശി ബ�പകട�ി� മരണമട� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��്

എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ഖ�ാപി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� അപകട�ളി�െ���വ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ടി��ിേ��

ഏ�െ���ിയി�� െസ�കളി�നി�ം സഹായം ന���തിന് സാധി�േമാെയ�്

െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ഖ�ാപി� �ക ജീവന�ാ�െട ആ�ിത��് അടിയ�രമായി

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െെ�വ� റാ�് ലി�ി�നി�ം നിയമനം ന�കാ� നടപടി

1580. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െെ�വ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ം ��ത

ഒഴി�കളി� എ� താ�ാലിക ജീവന�ാ� േജാലി െച��െ��ം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െെ�വ� ത�ികയി� പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് നിലവി�േ�ാ; എ�ി�

നിലവി�� ഒഴി�കളി�  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��വെര നിയമി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട വിവിധ വാ�ാ തിരി�ടവ്

1581. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട വിവിധ വാ�ാ തിരി�ടവിനായി ശ�ള�ി�  നി�ം

പിടി�� �ക അട�ാ� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട മേ�െത�ി�ം ആവശ��ിന് വകമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ജീവന�ാരി�  നി�ം പിടി�� �ക വകമാ��ത് ��കരമാെണ�് ക���േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെനതിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ��ി��ക� പരിഹരി�വാ� നടപടി

1582. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ശീ�  ഖ� റിേ�ാ��് നട�ിലാ�ിയേതാ� �ടി ജീവിതം വഴി��ിെയ�് ആേരാപി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�  മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷനി�  പരാതി ന�കിയ കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അശാ�ീയ�ം നിയമവി���മായ ഡ��ി പരി�രണം,  അമിത േജാലിഭാരം,  വി�മമി�ാെത�ളള

ഡ��ി എ�ിവ കാരണം ജീവന�ാ�  മാരക േരാഗ���് അടിമകളായി എ� ആേ�പം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് ��ി�ളള വി�മ�ല�േളാ �ചി�റികേളാ ആേരാഗ� പരിപാലന

സംവിധാന�േളാ ഇ�ാെയ�ത് വ�തയാേണാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�  അ�ഭവി�� ��ി��ക�  പരിഹരി��തിന് എെ��ാം

ഇടെപടലാണ് നട�വാ� ഉേ�ശി��ത് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല പി.എസ്.സി. നിയമന��

1583. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� എ�േപ��് പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം

ന�കിയി��്; ത�ിക തിരി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം  20.02.2020  വെര എ�േപ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  പി.എസ്.സി.  വഴി നിയമനം ലഭി�ി��്;  ത�ിക തിരി�ളള

വിശദാംശം ന��േമാ?

�ീ. പി.െജ. േജാ�ജിെ� പി.എഫ്. �ക

1584. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �വാ��ഴ ഡിേ�ായി� നി�ം വിരമി� ക��� �ീ. പി.െജ. േജാ�ജിെ�

െ�ാവിഡ�് ഫ�് �ക ലഭി��തിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് അേപ�

സമ��ി�ി��െവ�ി�ം നാളി�വെര ��ത �ക ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

ഇേ�ഹ�ിന് ��ത പി.എഫ്. �ക ലഭ�മാ�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ബി) �ീ. പി.െജ. േജാ�ജിെ� പി.എഫ്. �ക എ�േ��് ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ശാരീരിക ൈവകല��� ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

1585. �ീ.എം. സി. കമ��ീ�

,, പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ശാരീരിക ൈവകല��� ജീവന�ാെര ഒഴിവാ�ാ�

ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) ഇവെര ഒഴിവാ��തിെ� ഭാഗമായി നി�ബ� വി.ആ�.എസ് നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വി. ആ�. എസ്-�പകരം ത�ികമാ�ം അ�വദി�� കാര�ം പരിേശാധി�ാേമാ?

വനിതാ ക���മാ�െട നിയമനം .

1586. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2019 ഡിസംബറിെല ബ�. ൈഹേ�ാടതി�െട ഉ�രവിൻ�കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ

നിയമിതരായി�� വനിതക�  ഉ�െ�െട�� ക���മാ��് വി�ര ജി�കളിലാണ് നിയമനം

ലഭി�ി��ത് എ� വ�ത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമൽ �ചി�ി� ക���മാ�െട േസവനം െമ�െ����തിനായി അവ�െട സമീപ ജി�കളിെല

ഒഴി�കളിേല�് മാ�ി നിയമനം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വനിതാ ക���മാ�െട ജീവിതം �രിത���മാകാതിരി�ാൻ വി�ര ജി�കളിൽ േജാലി െച��

വനിതാ ക���മാെര സ��ം ജി�കളിേലേ�ാ ഒഴി�� സമീപ ജി�കളിേലേ�ാ മാ�ി

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� നട��തി�� ��ി��ക�

1587. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� ദീ�ഘ�ര ����ാസ് ബ�ക�െട കാലപരിധി കഴി���ലം ദീ�ഘ�ര

സ��ീ�ക�  നട��തി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ��ി��ക�  േനരി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം എ� ബ�കളാണ് കാലപരിധി കഴി�തിനാ� നിര�ിലിറ�ാ� കഴിയാ�െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �തിസ�ി മറികട�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?



വിദ�ാ��ിക��� യാ�ാ സൗജന�ം

1588. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� തര�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളിലാണ് ��-േകാേളജ്

വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) യാ�ാ സൗജന�ം അ�വദി� തരം ബ�ക�  ��ലഭമായതിനാ�  പലേ�ാ�ം വിദ�ാ��ിക��്

യാ�ാ സൗജന�ം ലഭി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ാ തരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�ം വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാ സൗജന�ം

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് �നരാരംഭി�വാ� നടപടി

1589. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് നി�ം രാ�ി ക�രി� എ�ിേ��� ജനശതാ�ി എ�് �സ് െ�യിനിെല

യാ��ാ��് ഉപകാര�ദമായി ക��രം,  പഴയ�ാടി,  പ���, കാ��ാട് ഭാഗേ��്

നട�ിയി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നിലവി� നി��ലാ�ിയിരി�കയാേണാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത �േദശേ��� ജന��െട രാ�ി സമയെ� യാ�ാ ��ി��് പരിഗണി�്

��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് ഡിേ�ായിെല ജീ��ി� െക�ിട�ിെ� െപാളി�മാ��

1590. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് ഡിേ�ായിെല �തിയതായി പണികഴി�ി�ി�ളള പാ��ി�്

െഷഡി� ��ി�� ജീ��ി� െക�ിടം െപാളി�മാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�യം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1591. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി� നി��ി�ാ� ഉേ�ശി�� ബസ് െട�മിന� -കം-

േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� ഭാഗമാ�� െട�മിന�  േ�ാ�്,  കണ��  േ�ാ�് പ�തിക�െട

നിലവിെല അവ� വിശദമാ�േമാ;



(ബി) ��ത ���ിക�െട ���ീകരണ�ിനായി പലിശരഹിത നിേ�പം ലഭ�മാ�വാ� സ��ാ�

ഇേതവെര എ� നടപടി സ�ീകരിെ��റിയി�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ. ഫ�് ഉപേയാഗി�് പണി ���ിയാ�ി ഗ�ാേരജ് എ�് �വ��ന�മമാ�വാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മലബാ� േമഖലയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േസവനം

1592. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േസവനം മലബാ� േമഖലയി� േവ�� ലഭി��ി� എ� ആേ�പം

സ��ാ�തല�ി� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാരിെ� കാലയളവി�  മല�റം ജി�യി�  ആെക എ� സ��ീ�കളാണ്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ദിവേസന നട�ിയി��ത്;  മ�ലം തിരി�ളള കണ�ക�

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മല�റം ജി�യി�  എ� സ��ീ�കളാണ്

നി��ലാ�ിയത്;  വിശദമാ�ാേമാ;  സ��ീ�ക�  ഏ��ം ആവശ��ളള ഈ േമഖലയി�  ഇവ

നി��ലാ�ിയതി�ളള കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മേ�രി െമഡി��  േകാേളജി�  എ�� േരാഗിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യാ�ാ

സംവിധാനം പര�ാ�മെ�� വ�ത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� മേ�രി േക�മാ�ി ഒ� ബസ് ഓ�േറ�ിംഗ് സംവിധാനം ആരംഭി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; ഇെ��ി� ആരംഭി�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�് ഡിേ�ാ�െട ��മതി� �നർ നിർ�ി��തിനാവശ�മായ

നടപടിക�

1593. �ീമതി �. �തിഭ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�് ഡിേ�ാ�െട ��മതി� പ�തി തകർ�് കിട���ം,

ബാ�ി�� ഭാഗം കാല�ഴ��ാ� തകർ�് വീഴാറായിരി���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��മതി�  െപാളി�് �നർ നിർ�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� േമാേഡ� ബസ് െട�മിന� നി��ാണം

1594. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  േമാേഡ�  ബസ് െട�മിന�

നി��ി��തി�േവ�ി 2018-19 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം 1.875 േകാടി



�പ അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായതി�േശഷം സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി��ാണ ���ി�മായി ബ�െ�� െട�� നടപടിക� േവഗ�ിലാ��തിന് േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല െക.എസ് .ആർ.ടി.സി. ബ�് സ��ീ�ക�

1595. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ിൽ നി�് സർ�ീസ് നട�ിയി�� െക.എസ് .ആർ.ടി.സി.  ബ�കളിൽ

റ�ാ�ിയ ബ�് സ��ീ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിൽ �ധാനെ�� ബ�് സ��ീ�കെള�ി�ം �നഃ�ാപി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

മ��ി െെബപാസ് വഴി പാല�ാട് ഭാഗേ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് സ��ീസ്

1596. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  ഭാഗ�് നി�ം മ��ി െെബപാസ് വഴി പാല�ാട് ഭാഗേ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ജന���് സമയലാഭ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് ലാഭകര�മായതിനാ� െപ��ാ��

ഭാഗ�് നി�ം മ��ി െെബപാസ് വഴി പാല�ാട് ഭാഗേ��് രാവിെല�ം പാല�ാ�് നി�ം

െപ��ാ�രിേല�് െെവ�േ�ര�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് സ�വീസ് ആരംഭി��തി�ളള

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�

1597. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ ഡിേ�ാകളി�  നി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഏെത�ാം �തിയ സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി�െ��ം ഇനി ഏെത�ാം

�തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ശ�ിെ����തി�ം ജന���് ��ത� �േയാജനെ���തി�ം

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

പാല�ാട് ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ��ക�



1598. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  �തിയതായി എ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ��ക� അ�വദി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട്-െപരി��മ� ��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നിലവി�  എ� ബസ് സ��ീ�ക�

ഓ�േറ�് െച���്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട്-�ീ���രം-െപരി��മ� ��ി�  ��ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�

അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഗണി�് ��ത�

ബ�ക� അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

റ�െച� സ��ീ�ക� �നരാരംഭി�വാൻ നടപടി

1599. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാടതി നി�േ�ശാ�സരണം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ താ�ാലിക ജീവന�ാെര മാ�ി

നി��ിയ��ലം സ��ീ�ക� റ�് െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പാറശാല,  െന�ാ�ിൻകര,  െവ�റട,  കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളിൽ

ഇ�ര�ിൽ സ��ീ�ക� റ�് െചേ��ി വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം സ��ീ�കളാണ് റ�്

െചേ��ി വ�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ിൽ റ�് െച�ി�� സ��ീ�ക�  �നരാരംഭി�വാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം എ� സ��ീ�ക� �നരാരംഭി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) റ�് െച�ി�� മ�് സ��ീ�ക� �നരാരംഭി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െച���-പ�നംതി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െചയി� സ��ീ�ക�

1600. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െച���-പ�നംതി� െചയി� സ��ീ�ക� �ല�െ� നാ��ത� രാ�ി

ഒ�പ�മണിവെര െച��� െറയി�േവ േ�ഷനി� നി�് ലഭ�മാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നിലവി� ഇ�കാരം എ� സ��ീ�കളാണ് ഉ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) രാ�ികാല തീവ�ികളി� എ��വ��ം �ല�െ��� വ�ികളി� യാ� ആരംഭി�� കിഴ��

േമഖലയിെല യാ��ാ��ം �േയാജനകരമാ�� െചയി�  സ��ീ�ക�  �ട��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നില��

1601. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നില��  ബസ് േ�ഷനിെല വാണിജ� സ��യ�ിെല േഷാ�ക�

ഒ��ണി�ായി പരിഗണി�് പാ�കരാ� വ�വ�യി�  അ�വദി��തിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േലലം  /െട��  തീയതി�കം ഏെത�ി�ം വ��ികേളാ,  സംരംഭകേരാ ക�നികേളാ

ക�േസാ�ഷ�േമാ െട�റി�  പെ���ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ�െട േപരിലാണ് െട��

ഉറ�ി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ� വ�ഷേ��ാണ് േഷാ�ിംഗ് േകാം��് പാ��ിന് ന�കിയെത�ം എ� �തലാണ് ഇത്

�വ��ന സ�മാേ��െത�ം അറിയി�ാേമാ?

�ീ. ൈവ�. പി.എസ്.ന് െമഡി�� റീ-ഇേ��്െമ�് േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി� േവ� നടപടിക�

1602. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി� ഓഫീസ് അ��ഡ�ായി േജാലിെച� വ��

ൈവ�.  പി.  എസ്-ന് �ദയവാ�വ് മാ�ി വ��മായി ബ�െ��് െചലവായ  3,54,610/-

�പയി� 1,76,622/- �പ അ�വദി�് ഉ�രവായി�ം നാളി�വെര �ക ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�െകാ�ാണ് ��ത �ക ലഭ�മാ�ാ� ൈവ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�.  ൈഹേ�ാടതി�െട  WPC  No.15390/2019  ന��  േകസി�  ഇേ�ഹ�ിന് �ക

ലഭ�മാ�ണെമ��19.06.2019-െല  ഇട�ാല ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത

ഉ�രവി� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ീ. ൈവ�. പി.എസ്-ന് ��ത െമഡി�� റീ-ഇേ��്െമ�് േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിേ�ായി� എം.എ�.എ ഫ�് ഉപേയാഗി�ളള െക�ിട നി��ാണം

1603. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിേ�ായി�  എ�.എ.സി.-എ.ഡി.എസ്.�  ഉ�െ���ി

എം.എ�.എ. ഫ�് അ�വദി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഓഫീസ് ഉ�െ�െട�� െക�ിട സ��യം നിർ�ി��തിന് സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െച��ി�ാലം വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ്

1604. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ക�റ,  ന�ിേയാട്,  ���ാറ �ാമപ�ായ�കെള

ബ�ി�ി�� െച��ി�ാലം ���ിയായി ആറ് മാസ��  പി�ി�ി�ം അ�വഴി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ് ആരംഭി�ി�ി�ാെയ� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജന���് ഏെറ ഉപകാര�ദമായ ��ത ��ിൽ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േസവനം നട�ാൻ

നി�േ�ശം നൽ�േമാ?

പാല�ാട് ആ�.ടി.ഒ.െച�് േപാ�ി� നിരീ�ണ ക�ാമറക�

1605. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ആ�.ടി.ഒ.െച�് േപാ�ി� നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) വിജില�സ് ഉേദ�ാഗ�� പരിേശാധന നട�� വിവരം ����ി അറി��തിനാണ് നിരീ�ണ

ക�ാമറ �ാപി�െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയ െകാ�ാണ് നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�െത�ം അതിനായി എ�് �ക

െചലവഴിെ��ം വ��മാ�േമാ?

സ�കാര� വാഹന��െട േമാേ�ാ�വാഹന നിയമ ലംഘനം

1606. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റി�് ബ�ക��െ�െട�� സ�കാര� വാഹന��െട മ�രേയാ��ം ഒ�ം

ഇവ�െട �ൻവശ�ം, �റ�വശ�ം, മ�വശ�ളി�മായി േമാേ�ാ� വാഹന നിയമേമാ ച��േളാ

പാലി�ാെത�� പരസ���ം സീനറിക�ം ഒ�ി�� യാ� േകാടതി വിധി��ാവനകളി�െട

നിയവി�� ��ിയയായി വിലയി��ിയി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അ�േപാെല േമാേ�ാ�വാഹന നിയമ�കാരം വാഹന ന��  രാ�ിയി�ം വ��മായി

കാണണെമ�ിരിെ� ക�ാമറ��കെള�ം പരിേശാധകെര�ം കബളി�ി�ാനായി ന�� േ��ിന്

സമീപ�് എൽ.ഇ.ഡി.  ൈല�ക� �കാശി�ി�് പരിേശാധനകളിൽെ�ടാെത േപാ�� ��ിയ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത േകാടതി വിധിക��േശഷം സം�ാന�ാകമാനം ഗതാഗത വ��് എ�

വാഹന��െട േപരിൽ എ� േക�ക� രജി�� െച� എ�ം,  േകാടതിവിധി നട�ാ�ാനായി

സമയബ�ിതമായി സ�ീകരി�വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�ം വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ���മാ�ം ഓ�ൈല� സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന് നടപടി

1607. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� േമാേ�ാ� െവഹി�ി� വ��ി� വിവിധ ആവശ����ായി ഓ�ൈല� അേപ�

ന��ക�ം പി�ീട് �ി�് എ��് ഓഫീസി�  ക� നി��ക�ം െചേ�� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് ഇടനില�ാ�െട ഇടെപടലി�ം അഴിമതി�ം ഇടയാ�െമ�തിനാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��്

���മാ�ം ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

മല�റ�് ഇൻെകൽ �മിയിൽ �ലം ഏെ���� നടപടി

1608. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം റീജിയണൽ �ാൻേ�ാ��് ഓഫീസിന് കീഴിൽ ൈ�വിംഗ് െട�് �ാ�ം െവഹി�ി�

െട�ിംഗ് േ�ഷ�ം �ാപി��തിന് ഇൻെകൽ എഡ� സി�ി�െട ൈകവശ�� �മിയിൽ നി�ം

�ലം ഏെ���� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക� ത�രിതെ���വാൻ ക�ശന നി�േ�ശം നൽ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� തി�വന��രം ജി�യിെല ഒഴി�ക�

1609. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� തി�വന��രം ജി�യി� ഓഫീസ് അ��ഡ�്/വാ�്മാ� ത�ികയി�

എ� ഒഴി�ക� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��ി�  ആയവ പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

വ��ലയി� അ�വദി� സബ് ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ്

1610. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ലയി� അ�വദി� സബ് ആ�. ടി.  ഒ.  ഓഫീസ് എ��ത� �വ��നം ആരംഭി�വാ�

കഴി�െമ�ത് സംബ�ി� വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ?

െകാ�ാര�രയി� �റ� ആ�.ടി എ�േഫാ�്െമ�് ഓഫീസ്

1611. �ീമതിപി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�രയി� �റ� ആ�.ടി എ�േഫാ�്െമ�് ഓഫീസ് അ�വദി�ത് എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസിന് �ിരം സംവിധാനം സ�മാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ��



വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീസ് ��ണമാ�ം �വ��ന സ�മാ�േ�ാ�  ലഭ�മാ�� േസവന��െട

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഇ��നാഷണ� ൈ�വിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ��

1612. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

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

ന��േമാ:

(എ) വാഹന�� ഓടി��തിന് േലാകനിലവാര�ളള ൈലസ�സ് ന�കാ� അധികാര�ളള ഷാ�ജ

േമാഡ�  ഇ��നാഷണ�  ൈ�വിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ��  മല�റ�് ആരംഭി�െമ�

�ഖ�ാപന�ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇതിെ� നട�ി�് �മതല ആ��ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈ�വിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ��  ആരംഭി���െകാ�് സം�ാന�ിന് ഉ�ാ��

േന��� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

28-02-2020

�േ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�ി��.


