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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി
ഗതാഗത വ��മ�ി

സം�ാനം പ��റി�ഷിയി� ൈകവരി� േന���

*121.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�� �കാശ്
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ�റ കാല�് സം�ാനം പ��റി�ഷിയി� എെ��ാം േന��� ൈകവരി�ി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് പ��റി�െട ഉ�പാദനം ഇ�ാല�് എ�യായി വ��ി�ി�ാ�  കഴി�;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഈ േന��� ൈകവരി�ാ� പ�തി നി��ഹണ�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്;

വിശദമാ�േമാ?

െന��ഷി വ�ാപി�ി��തി�ം വിഷപ��റി ഒഴിവാ��തി��� പ�തിക�

*122.�ീ.ആ�. രാമച��
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
,, ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിേയാഗ�മായ എ� െഹ��  െന��ാട���്എ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

ഇവയിെല�ാം �ടി എ� െന�് ഉ�ാദി�ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി വ�ാപി�ി�വാ�േ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിഷപ��റിയി�  നി�് സം�ാനെ� േമാചി�ി��തിന് �ഷി വ��് ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

ഹരിത �ിബ�ണ� ഉ�രവ് �ലം ഉ�ാ�� ��ി��കൾ
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*123.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� ഡീസ�  വാഹന���് നിയ�ണേമ�െ���ിെ�ാ��
ഹരിത �ിബ�ണ�  ഉ�രവ്,  സം�ാനെ� ഗതാഗത േമഖലയി�  ഉ�ാ�ാ��
�ത�ാഘാത�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സാധാരണ ജന��െട സ�ാരസൗകര�െ� ഇത് ഏെത�ാം വിധ�ി� ബാധി�െമ� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ� �ലം ഉ�ാ�� ��ി��കൾ തരണം െച�ാ�� പരിഹാര നടപടിക�
ആേലാചി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

റബ� വില�ക��

*124.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, രാ� എ�ഹാം
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� വില�കർ� �ലം റബ� ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) വില�ക�� തടയാ�  ��സ��ാരിെ� ഇടെപട�  ഫല�ദമാകാെത േപായതാ�� ആേ�പം
��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇറ�മതി നിയ�ി��തി�ം റ�െെറ�ഡ് ടാറിംഗ് ഉ�െ�െട�� മാ���ളി�െട റ�റിെ�
ആഭ��ര ഉപേഭാഗം വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാൻ േക�സ��ാരി�  സ���ം
െച��േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*125.�ീ.െക. ആ�സല�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി കരാറി�  സം�ാനെ� ജന��െട താ�പര��ിന് വി��മായ
വ�വ�ക� ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; എ�ി� അവ പരി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി മ��െ�ാഴിലാളിക��് െതാഴി�  ന�െ�ടാനിടയാ��
സാഹചര���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉപജീവേനാപാധി ന�െ���വ��് ഏ� തര�ി��
�നരധിവാസമാണ് ന���െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �നരധിവാസ�ി�  �റ�ഖ നി��ാണ�ി�ം നട�ി�ി�ം കരാ�  ന�കിയിരി��
ക�നി�െട ഉ�രവാദിത�ം എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �നരധിവാസ�ിന് എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാള�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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�ഷി ഉപജീവനമാ�ിയ ക�ഷക�

*126.�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.�ി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി ഉപജീവനമായി സ�ീകരി�ി�� എ� ക�ഷക� സം�ാന��്എ� കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;

�ഷി ഉേപ�ി� േപാ�� ഇ�രം ക�ഷകെര കാ�ഷിക രംഗ�് ഉറ�ി� നി���തിനായി എ�
പ�തികളാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് മിനിമം വ�മാനം ഉറ� വ��� പ�തിക�  ആവി�രി� നട�ിലാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി

*127.�ീ.പാറ�� അ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട കാര��ി� എെ��ി�ം നയവ�തിയാനം
വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാലയളവിേല�്
നി�യി�ി�� നി��ാണ ല��ം നിവേവ�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത ���� പരിഹരി�വാ� നടപടി

*128.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േറാ�ക�െട സൗകര�ം പരിഗണി�േ�ാ� വാഹന��െട എ�ം �മാതീതമായി
വ��ി�വ��ത് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ി�ം
പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ���ക വഴി ജന��െട യാ�ാ��ം പരിഹരി�ാ�ം
വാഹനെ���ം നിയ�ി�ാ�ം കഴി�െമ�് ക���േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േറാ�വഴി�� ഗതാഗത സൗകര�ം വ��ി�ി���െകാ�മാ�ം ഗതാഗത ����
പരിഹരി�വാ� സാധി�ി� എ�തിനാ� ജല ഗതാഗത�ം െറയി� ഗതാഗത�ം �ടി ഫല�ദമായ
നിലയി� വി�ലീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*129.�ീ.എസ്.ശർ�
,, സി.���
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,, സി.െക. ഹരീ��
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി�ായി എെ��ാം കാര���
െച�െവ�ം ഇതിനായി എെ��ി�ം �ക വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ം ,െകാ����, േബ�� �റ�ഖ�െള വികസി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�
ൈകെ�ാ� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി ത�ാറാ�ിയ �പേരഖ�ം മാ�� �ാ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇേത പ�തി തെ� സാഗരമാല എ� േപരി� ��തായി അവതരി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� സാഗരമാല
പ�തി�െട വിശദാംശ�ം അതിനായി �� സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ കാര���ം അറിയി�ാേമാ?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

*130.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, എം.എം. മണി
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭി��
സഹായം എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) റ��  അട��� കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായമായ താ�വില �ഖ�ാപി��തി�ം
വില�ിരത�മായി േക� സ��ാ� െച�ി�� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന �കാരം സം�ാന� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അതിെ�
ഫല�ാ�ി�ം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ�ഷി

*131.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.രാേജ��
,, പി.െക. ശശി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� ൈജവ കാ�ഷിേകാ�����് േഹാ��ിേകാ��് വഴിേയാ
�ഷിവ��് േനരിേ�ാ �േത�ക വിപണി ഉറ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈജവ�ഷിയിേല�െ��� സംഘ���് ഏെത�ി�ം തര�ി�� േ�ാ�ാഹനം സ��ാരിെ�
ഭാഗ�നി�് ഉ�ാ�േമാ?

�ിതല പ�ായ�കളി� പ�വ�രപ�തി ഏ�െ���ാ� നടപടി

*132.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ിതല പ�ായ�കളി�  പ�വ�രപ�തി ഏ�െ���ാ�  എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ചരി��ാരക��ം ൈപ�ക സ��ം സംര�ി��തിന് നടപടി

*133.�ീ.െക.��ിരാമ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന�� വിലയി��ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�ക േശഷി�ക�ം സാം�ാരിക അടയാള��ം അധികാരിക�െട അനാ��ലം നശി�
െകാ�ിരി��െവ� പരാതി ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�� ചരി��ാരക��ം ൈപ�ക സ��ം ഭാവി തല�റ�ായി സംര�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത �രാവ�-ൈപ�ക േക���  സംര�ി� െകാ�് വിേനാദ സ�ാരം
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ത�� പ�തിക�  ആ��ണം െച� നട�ിലാ�േമാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ പ�തികൾ

*134.�ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ�ിക്,  ഇ-  േവ�് എ�ിവ ഉൾെ�െട�� മാലിന�സം�രണ�ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഏ�െ���ിയി�� സ�ീകരണ��  പര�ാ�മാേണാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാ�ി�ം,  ഇ  -  മാലിന��ം �േത�കം സംഭരി�് ശാ�ീയമായി സം�രി��തിനാവശ�മായ പ�തി
ആ��ണം െച��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ �േദശ�ിെ� �േത�കത�ം ആവശ�കത�ം കണ�ിെല��് ഗാ�ഹിക മാലിന�
സം�രണേ�ാെടാ�ം ബേയാഗ�ാസ് �ടി ഉ�പാദി�ി�ാ� കഴി�� �േയാജനകരമായ പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ാ�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

*135.�ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�
,, ബി.സത��
,, െക. ബാ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) �തിയ ബ�ക� വാ��തിനായി നിലവി� എെ��ാം മാനദ��ളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
പാലി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2006-2011,  2011-2016 എ�ീ കാലയള�കളി� എ� �തിയ ബ�ക� വാ�ിെയ�ം അതാ�
കാലയളവി�  ഈ ബ�ക�  സ��ീസ് നട��തിന് നിര�ിലിറ�ാ�  കഴി�ി�േ�ാ എ�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ധനകാര� �ാപന�ളി�  നി�് വാ�െയ��് വാ�ിയ
ബ�ക�െട ഷാസിക�  �റ�ായ �ല� കിട�് നശി�െകാ�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�െ��ി� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) അ����ണിക�  യഥാസമയം െച�ാ���ലം ക��റ�ിരി�� ബ�കെള സംബ�ി�
പരിേശാധന�ം പരിഹാര നടപടിക�ം ഉ�ാ�േമാ?

ജ�റം ബ�ക��് �പീകരി� േകാ��േറഷ�

*136.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ജ�റം ബ�ക��് �തിയ േകാ��േറഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി� ല���െളെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത േകാ��േറഷ�  വഴി സ��ീസ് നട�� ബ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

െന��ഷി വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി

*137.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� െന��ഷി വ�ാപി�ി��തി�� പ�തിക� എെ��ി�ം �പെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� െഹ��  �മി വീതം െന��ഷി�് ഉപ��മാ�വാ�
ഉേ�ശി��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി വികസന�ിന് ക�ഷക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് നിലവി��െത�ം,
��തലായി എെ�ാെ� സഹായ�� ന��വാ� ഉേ�ശി��െ��ം വിശദമാ�േമാ?

അധികാര വിേക�ീകരണ, ജനാധിപത� ശാ�ീകരണ �വ��ന�ളി� േകരള�ിന് ലഭി� അംഗീകാര��

*138.�ീ.അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  സ��ാറിെ� കാല�് അധികാര വിേക�ീകരണ,  ജനാധിപത� ശാ�ീകരണ
�വ��ന�ളി� േകരളം േദശീയ തല�ി� ഒ�ാമത് എ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തരം �വ��ന���ാണ് േകരള�ിന് േദശീയ തല�ി�  അംഗീകാര��
ലഭി�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ� ലഭി�ാ� ഭരണതല�ി� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�� ഫ�കൾ

*139.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് തന� ഫ�ി�ാ�ത് വികസന�ിന്
തട�മാ��തായ പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം
പ�തിക� നിർേ�ശി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �േദശ�ിെ� �േത�കതക�ം സാധ�തക�ം ��നി��ി�ളള നി�തി നി�േ�ശ��, തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് നട�ി�  വ���തിനായി ആവശ�മായ പ�തിക��് �പം
ന��േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തന� ഫ�ക�  സമാഹരി��തിന് േവ�� സാധ�തയി�ാ� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന���് സഹായ നിധി �പീകരി�േമാ എ� വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം കാര��മമാ��തി�ളള നടപടിക�

*140.�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, സി.���
,, എം. �േകഷ്
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സ�കാര� ഗതാഗത സ��ീ�ക� ലാഭകരമായി നട�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ന��ിലാകാ�ളള കാരണ��  എെ��ാമാെണ�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി�ളള സ��ീ�ക�  ലാഭകരമാ��തി�ം ��ത�  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തി�ം
െഷഡ��ക� �ന�മീകരി��തി��� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഗ�വ��ന വിളക�െട ഉ�ാദനം

*141.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� കാ�ഷിക സ�ദ് വ�വ�യി�  �ഗ�വ��ന വിളക��� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് �ഗ�വ��ന വിളക�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ത�� ക�� പരിപാടിക�
ആവി�രി�വാ� പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത കാ�ഷിക േമഖല േനരി�� �ധാന െവ�വിളിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

പ�് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� ഡീസ� വാഹന���ളള വില�്

*142.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� ഡീസ� വാഹന���് വില�് ഏ�െ���ിയ
ഹരിത �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവ് നിലവി�  വ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ അത് എ�െന
ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട എ� ബ�ക�  നിര�ി�
നി�ം പി�വലിേ��ിവ�െമ�ം അത് ആെക ബ�ക�െട എ� ശതമാനമായിരി�െമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ഉ�രവിെന�റി�് സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

റബറിെ� വിലയിടിവ് �ലം ഉ� �തിസ�ികൾ

*143.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�ണി േജാ�
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റബറിെ� വിലയിടിവ് സം�ാന�ിെ� കാർഷിക േമഖലയി�  ഉ�ാ�ിയ �ത�ാഘാതം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� നയ��ം വാണിജ��രാ�ക�ം റബ�  വിലെയ ഏ�തര�ിലാണ്
ബാധി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റബ�  ക�ഷക��് ആശ�ാസം നൽ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാ� �ടി ന�ായവില ഉറ�ാ�ാനായി
േക�സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

െവജി�ബി� ആ�് ��് െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��നം

*144.�ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക. ബാ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവജി�ബി�  ആ�് ��് െ�ാേമാഷ�  കൗ�സിലിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത കൗ�സിലിെ� �വ��ന ഫലമായി പ��റി�െട�ം പഴവ����െട�ം ഉ�പാദന�ി�
ൈകവരി�ാ� കഴി� േന��� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ:
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(സി) പ��റി,  പഴം വിപണിയിെല വില�ിരതയി�ാ��ം അടി�ടി�� വില�യ��ം തടയാ�
കൗ�സിലി� കഴിയാെത േപായതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) കൗ�സിലിെ� �വ��ന��  ശ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

പാ��ണ� േകരള മിഷ�

*145.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ണ� േകരള മിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇ�വഴി നട�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

െച�കിട ഇട�രം �റ�ഖ��െട വികസനം

*146.�ീ.വി. േജായി
,, വി.എസ്.അ�താന��
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ�റ കാല�് സം�ാനെ� െച�കിട ഇട�രം �റ�ഖ��െട വികസന
�വ��നം നട�ി��ി� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ �റ�ഖ��േട�ം വികസന സാധ�തക�  �േത�കം പഠി�് സാധ�മായ
വികസനം സാ�ാ��രി��തിന് പ�തിക� ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ��  വഴിെയ�� ചര�ക�  ജല മാ��ം ല���ാന�് എ�ി��തിന് ഉ�നാട�
�റ�ഖ�� നി��ി��തിെ�റ ആവശ�കത�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��െട അവ�െയ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ശീതകാല പ��റി �ഷി�ം േഹാ��ിേകാ��ിെ� �വ��ന�ം

*147.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ശീതകാല പ��റി �ഷി നട�� എ� �േദശ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശീതകാല പ��റി �ഷി നട�� ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി�ാരി� നി�ം േനരി�് പ��റി സംഭരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;
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(ഡി) പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി േഹാ��ിേകാ��ിെ� �വ��നം
െമ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി��െ��് വ��മാ�േമാ?

മാലിന�സം�രണം

*148.�ീ.എം. സ�രാജ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ഡി.െക. �രളി
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന�സം�രണം ശാ�ീയമായി നട�ാ��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിേക�ീ�ത ഉറവിടമാലിന� സം�രണം ജനകീയ ��ാനമാ�ാ�  നട�� �വ��ന��
��ത� വി�ലീകരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണം ഒ� സം�ാരമായി വള��ിെയ���തിന് ��ൈകെയ��േമാ;

(സി) ജനകീയാ��ണ�ം സാ�രതായ��ം േപാെല മാലിന�സം�രണം ഒ� ജനകീയ സംരംഭമാ�ി
തീ��ാ�� പ�തിക� ആ��ണം െച� നട�ാ�േമാ?

പരസ� േഹാ�ഡിം�ക��� സമ� വ�വസഥ

*149.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ടനീളം �ാപി�ി�� പരസ� േഹാ�ഡിം�ക�െട �ര�ിതത��ം മ�ം ��ി��തിന്
നിലവി� എെ��ാം മാ���ളാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വലിയ പരസ� േബാ��ക�  �ാപി�േ�ാ�  സ�ീകരിേ�� മാനദ���, ഇതി� അ�മതി
ന��വാ�� അധികാരം എ�ിവ വ�വ�െച�് നിയമം െകാ�വ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പരസ� േഹാ�ഡി�ക�  േറാഡിേനാട് േച��് രാ�ിയി�  �കാശേ�ാെട െവ��ത് കാരണം
ൈ�വ�മാ�െട �� മാ�ക�ം അ�വഴി അപകട��ാ���മാ�� പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പരസ� േഹാ�ഡിം�കളി�  നി�് നി�തി പിരി�വാ�  ഒ�
ഏകീ�ത സ�ഭാവമിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇതിെന�ാം ഉത�� ഒ� സമ� വ�വസഥ െകാ�വ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖം

*150.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം ഏ� ഘ�ം വെരയായി എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എെ��ം എെ�ാെ� നി��ാണ �വ��ന��
നട��െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
03-07-2016
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�േ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)].
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