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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�ി -

േദശീയ റ�ബ� മിഷ�

*391. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, വി. േജായി

,, പി. ഉ�ി

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െതരെ���െ��� പ�ായ�ക�െട പ�ാ�ല വികസന�ം സംരംഭ വികസന�ം വഴി

സാ��ിക ഉ�മനം സാധ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�� േദശീയ റ�ബ�  മിഷ�  �കാരം

സം�ാനം ഏെത�ാം പ�ായ����െളയാണ്  (�േ��്)  ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�കളി�  ഈ പ�തി �കാരം നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാണ്;

ഇതിനായി എ� േക�സഹായം ലഭി�െമ�റിയി�ാേമാ;  പ�തി�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�ായ����െള പ�തിയിേല�് െതരെ����തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിേല�് ആക�ഷി��തിന് നടപടിക�

*392. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��



,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ി�വ�� മലിനീകരണ�ം ഗതാഗത���് ��ി�� ����ം �റ��തിന് േവ�ി

ജന�െള െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�ിേല�് ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ബസ് ചാ�ജ് വ��ി�ി��ത് �സ��ര യാ��ാെര ഇ�ച� വാഹന�ളിേല�ം ദീ�ഘ�ര

യാ��ാെര കാ�,ഓേ�ാറി� �ട�ിയ ഗതാഗത മാ�ഗ�ളിേല�ം മാ��തിന് േ�രി�ി�െമ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� െഫയ� േ�ജ് സ�ദായം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െഫയ�  േ�ജ് സ�ദായ�ിെല അപാകതക�  ബസ് യാ� അനാക�ഷകമാ��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി ആദായകരമാ�ാ� നടപടി

*393. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

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

ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െന��ഷി ന��ിലായിരി��തിെ� �ധാന കാരണ��  അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഉയ�� ഉ�ാദനെ�ലവ് �റ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം

സീസ�ക����തമായി സ�ിഡി ന���തി�ം അത് ആക�ഷകമായ നിര�ിേല�്

ഉയ���തി�ം നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) േലബ� ബാ�് �പീകരി�് വിദ� െതാഴിലാളിക�െട േസവനലഭ�ത ഉറ� വ���തി�ം

യ�വ��രണ�ി�േവ� ഉയ�� �ത� �ട�് വ��ിക��് �യാസ��ാ��തായതിനാ�

ആവശ��ിന് കാ�ഷിക യ��� �ഷിഭവ�ക� �േഖന വാ�ി ന�ായ വാടക�് ന�കാ�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

െെജവ പ��റി �ഷി

*394. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

ന��േമാ:



(എ) ആദ� െെജവ പ��റി ജി�യായ കാസ�േഗാഡിെ� �ഷി-വിപണന രംഗ�ളിെല അ�ഭവ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  െെജവ പ��റി �ഷി മ�് �േദശ�ളിേല�് വി�ലമായ രീതിയിൽ

വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉ����െട വിശ�ാസ�ത ഉറ� വ���തി�ം ഇൗ �ഷിരീതിയി�  ഉ�ാ�� ഉയ��

െചലവിന�സരി�് ന�ായവില ഉറ�ാ��തി�ം ഏെത�ാം തര�ി�  ഇടെപ��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കീടബാധ നിയ�ണ�ി�ം �ണനിലവാര�� നടീ�  വ���,െെജവ വളം,െെജവ

കീടനാശിനിക�  എ�ിവ�െട ആവശ�ാ�സരണ�� ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം പ�തി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള െവ�റിനറി ആ�് അനിമ� സയ�സ് സ��കലാശാല�െട �വ��ന��

*395. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) േകരള െവ�റിനറി ആ�് അനിമ�  സയ�സ് സ��കലാശാല�െട �വ��ന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീരേമഖലയി�  ഉ�ാദന വ��നവി�ത�� വിവര��  ക�ഷകരി�  എ�ി��തിന്

എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് ��ത സ��കലാശാല നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണഫല��  �ഗസംര�ണ-�ീരവികസന േമഖലകളി�ം വ��്

ഉേദ�ാഗ�രി�ം എ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�കാലിേ�മ�ിന് ��ത സ��കലാശാല�െട സംഭാവനക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ��കലാശാലെയ അ�ാരാ�നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷകെര സഹായി��തി�� പ�തിക�

*396. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെര കടെ�ണിയി�  നി�ം ര�ി��തി�ം ക�ഷക ആ�ഹത� തട��തി�ം

നട�ിലാ�� പ�തിക� ��� േതാതി� വിജയ�ദമാേണാ;

(ബി) ��തി േ�ാഭം �ലം �ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന� പരിഹാരം ന���തി�

�ടി�ിക�േ�ാ;



(സി) േകരള�ിെ� തനത് ഉ�പ����് ��ത� വിപണി കെ���തി�ം സംേയാജിതമായ �ഷി

വ�ാപന�ം �ല� വ��ിത ഉ�പ���െട െെവവിധ�വ��രണ�ം സാധ�മാ��തി��� സമ�

കാ�ഷിക നയം ക�ഷക�െട ജീവിത നിലവാര�ി�  എ�് മാ�മാണ് വ��ിയെത�്

വിശദീകരി�േമാ?

െന��ഷി ലാഭകരമാ��തി�� പ�തിക�

*397. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി ലാഭകരമ�ാ�തിനാ�  �ഷി െച�� ആെക �ല വി�തി ഏഴര ശതമാനം

മാ�മായി ���ിയത് കണ�ിെല��് െന��ഷി �ന��ീവന�ിനായി പ�തി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;ആയതിെ� ഫല�ാ�ി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െന�ിെ� ഉ�ാദന�മത താരതേമ�ന വളെര �റവായിരി��ത് വ��ി�ി�ാ�

�േത�ക പ�തി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി�് നിലവി�  എ� �പയാണ് സ�ിഡിയായി ന�കിവ��ത്;  ഈ �ക

വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന��ാരണം

*398. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2018 െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന��ാരണ വ�ഷമായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -െയ ര�ി��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�് വ�ഷം

ആവി�രി��ത്;

(സി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി� നി�ം 3500 േകാടി �പ�െട ദീ�ഘകാല വാ� ലഭ�മാ��

നടപടി ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇതിെ� പലിശ നിര�് എ� ശതമാനമാണ്;തിരി�ടവ് എ� വ�ഷമാണ്; ഇതി�െട എ� േകാടി

�പ പലിശയിന�ി� ലാഭി�വാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഇ) കി�ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഇതിനകം എ� ബ�ക� നിര�ിലിറ�ി;വ��മാ�േമാ?



�ാ��് സി�ി പ�തി

*399. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം,െകാ�ി േകാ��േറഷ�ക��് ലഭി� �ാ��് സി�ി പ�തി നട�ിലാ��തി�

എെ��ി�ം ��ി��ക� േനരി��േ�ാ;

(ബി) െകാ�ി �ാ��് സി�ി�െട ��ി അ�പത് േകാടി �പ�െട േ�ാജ�ക� െട�ഡ� െച��തി�ളള

നടപടി ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം ���ിയാ�വാ� സാധി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം �ാ��് സി�ി�െട ക�സ���ായി ആെരയാണ് െതരെ���െത�്

അറിയി�േമാ;  ��ത ക�നിെയ ആ�ാം സ��ാ�  കരി��ികയി�  ഉ�െ���ിയതായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ക�സ���്ക�നി കരി��ികയി�  ഉ�െ�� സാഹചര��ി�  �തിയ െട�ഡ�

നടപടികളിേല�് േപാേക�ി വ�േമാ; ഇത് പ�തി�െട നട�ി�ിെന എ�കാരം ബാധി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) തി�വന��രം,െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

സം�ാനതല എംപേവ�ഡ് �ിയറിംഗ് ക�ി�ി �വ��ി��േ�ാ;പ�തി സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിന് ��ത ക�ി�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

ഉറവിട മാലിന�സം�രണം

*400. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഉറവിട മാലിന�സം�രണ�ിനായി ജന�െള േബാധവ��രി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ഖരമാലിന� പരിപാലന നിയമം 2016 �കാരം സം�ാന�് നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) സം�ാന�് �ാ�ിക് നിേരാധി�ാ�  സാധി�ി� എ�് ൈഹേ�ാടതിയി�  സ��ാ�

സത�വാ��ലം ന�കിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?



അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തി

*401. �ീ.ഡി.െക. �രളി

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നഗര�േദശ�ളി�  നട�ി വ�� അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തി�െട �േരാഗതി

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇ�വെര ��ി�ാനായ െതാഴി� ദിന��

എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ;പ�തി നട�ി�ിെ�

ഏജ�സി�ം നട�ി�് രീതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ പ�തി�കാരം ഏെ��� നട�ാ�� ���ിക�  എെ��ാമാണ്;  കിണ�

റീചാ�ജിംഗ്,സ�കാര� വ��ിക�െട ഉടമ�തയി�ളള �മിയി� മഴ�ഴി നി��ാണം,ഹരിത േകരളം

പ�തി�മായി ബ�െ��ളള �വ��ന��  �ട�ിയവ ഫല�ദമായി ഏെ���് നട�ാ�

സാധ�മായി�േ�ാ?

ൈ� േഡാ�ക�െട നി�മാണം

T *402. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �മരക�ം ആല�ഴയി�ം ൈ� േഡാ�ക�  നി��ി��തി�� നടപടി ഇേ�ാ�

ഏ�ഘ��ിലാണ്;

(ബി) �ാവ���  സിമ�്സ് ക�നി�െട സമീപ�ായി േകാ�രാറിെ� തീര�് ൈ� േഡാ�ക�

നി��ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് വിശദമായ പഠനം നട�വാ� ഒ� �േത�ക സംഘെ� നിേയാഗി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

�ഷി സി�ായി േയാജന

*403. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. സ�രാജ്



,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നീ��ട പരിപാലന�ിനായി �ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന-നീ��ട

ഘടകം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� എെ��ാം ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സിയായി ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം ഈ പ�തി �കാരം എ� േകാടി �പ�െട േ�ാജ�ക��ാണ്

േക�സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി��ത്;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട �വ��ന�� ഹരിത േകരളം മിഷ�,േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

എ�ിവ�മായി സംേയാജി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െതരെ��� വിളക�െട �ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല

*404. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, പി.വി. അ�വ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െതരെ��� വിളക�െട �ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല

�പവ��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

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

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമഖല െതരെ����തി�� മാനദ�ം എ�കാരമാണ് നി�യി��െത�ം ഓേരാ

േമഖലയി�ം വിളക�െട ഉ�ാദനം,  വിപണനം,  സം�രണം,  സംഭരണം,  �ല�വ��നവ്,

ജലേസചനം എ�ിവ�ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയി��� ക�ഷക��് പലിശ രഹിത വാ��ം പലിശ സ�ിഡി�ം

അ�വദി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െസ���ഹാ�ഡ് വാഹനവിപണി

*405. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െസ���ഹാ�ഡ് വാഹനവിപണി രംഗ�് ആദ� ഉടമ��  വാഹനെെകമാ�ം നട�ിയ

േശഷം ഉടമ�ാവകാശ�ിന് പരാതി ഉ�യി��തിനായി സമയപരിധി

നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആയതിന് മാനദ���  നി�യി�ാ��വഴി ഒ� വാഹനം ആദ� ഉടമ��  ര�ാമന്

െെകമാ�ക�ം അയാ�  ��ാമന് െെകമാറി കഴി�തി�േശഷ�ം ആദ� ഉടമ�ന് വാഹനം

െെകവശെ���ാ�ളള നിയമസാ�ത നിലനി���ത് വ�ാപകമായ �മേ��ക��്

സാഹചര�െമാ��െമ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് ഒഴിവാ��തി�ം െസ���ഹാ�ഡ് വാഹനവിപണി നിയ�ി��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് െെകെ�ാള��െത�് വിശദമാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� ആ�നികവ��രണം

*406. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  ആ�നികവ��രണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ

പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�/സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട ൈ�വിംഗ് െട�ിംഗ്/ടാ�ി െവഹി�ി�  െട�ിംഗ്

േ�ഷ�ക� �ാപി�� പ�തി �കാരം ഇതിനകം എ� േ�ഷ�ക� �ാപി�ി��്;

(സി) വാഹന രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��ം ൈ�വിംഗ് ൈലസ��ം �ാ��് കാ�ഡ് �പ�ി�

ന��� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര�ാ �വ��ന�ളി� �� വിദ�ാ��ികെള പരിശീലി�ി��തിനായി േറാഡ് േസ�ി

േകാ��് �പീകരി�ം എ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േമ��രം െന�വി�ക� ഉ�പാദി�ി�� േക���

*407. �ീ.ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ഡി.െക. �രളി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന��ഷി�െട വ�ാ�ി �റ�വ��തിന�സരി�് േമ��രം

വി�ക�പേയാഗി�് ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ളള ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നിലവി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ;



(ബി) േമ��രം വി�ക�  ഉ�പാദി�ി�് ലാഭന�ം േനാ�ാെത സൗജന� നിര�ി�  �ഷി�ാ��്

വിതരണം െച��തിനായി എ� വി���ാദന േക��ളാണ് സം�ാന�്

�വ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വി���ാദന േക��ളി� ഏെത�ാം തരം വി�കളാണ് വികസി�ിെ���ി�ളളെത�ം

അതിെ� ഉ�പാദന മികവ് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

നഗര-�ാമാ��ണ�ിെ� മാ�� �ാ�ക�

*408. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, എസ്.ശർ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നഗര-�ാമാ��ണ�ിെ� വിശദമായ മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�� പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;ഏെത�ാം മാ��  �ാ�ക�  അംഗീകരി�ി��്;�സി�ീകരി�ിരി��ത്

ഏെത�ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ലപരമായ ആ��ണേ�ാെടാ�ം വികസന �വ��ന��െട ആ��ണ�ം

നട�ിെ�ാ�ാേണാ മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ��ത്;  എ�ി�  ഈ വികസന ആ��ണ

��ിയയി�  ജനഹിതം സംര�ി�ാനായി എ� മാ��മാണ്

അവലംബി�ിരി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ�� പ�ണ��െട മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��ത് എ�െനയാണ്;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിൽ സി.എ�.ജി. ഉപേയാഗം

*409. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  സി.എ�.ജി ഉപേയാഗി��ത് �ലം ലഭി�� േന���

എെ��ാമാെണ�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� നിലവിെല സാഹചര���  കണ�ിെല��ാ�  ��ത പ�തി�െട

�ാേയാഗികത വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ് �പീകരണം



*410. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�്, �ാമവികസനം, നഗരകാര�ം, നഗരാ��ണം, തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം എ�ിവ ഏകീകരി�് തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��ത് ��ത

വ��ിന് എ�കാരം �ണകരമാ�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��തി�� വിേശഷാ�  ച�നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െപാ� സ��ീസ് �പീകരണെ��റി�് ജീവന�ാ�െട ആശ�ക� �രീകരി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഏകീ�ത സ��ീസ് �പീകരി�േ�ാ�  ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി �ട�ിയ

കാര��ളി��ാ�� ത����  പരിഹരി��തിന് �േത�ക സംവിധാനം

�പീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ?

വി.എഫ്.പി.സി.െക. നട�ി വ�� �വ��ന��

*411. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സി. െക. ശശീ��

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാണിജ�ാടി�ാന�ി� പ��റി, പഴം എ�ിവ�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാനായി

െവജി�ബി�  ആ�് ��് െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�  േകരള നട�ി വ�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പഴം,പ��റി ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത വ��ന�ം ല��മാ�ി വി.എഫ്.പി.സി.െക.  നട�ി

വ�� �വ��ന��  എ�മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �തന ഉ�ാദന സാേ�തിക വിദ�ക�  വ�ാപകമാ��തി�ം ഉ����െട വിപണി

വി�ലീകരണ�ി�ം കാ�ഷിക വി�ാന വ�ാപന�ി�ം വി.എഫ്.പി.സി.െക.  നട��

�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

തരിശി�� െന�വയ�കളി� �ഷിയിറ�ാ� നടപടി

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

ന��േമാ:



(എ) െന��ഷി ലാഭകരമ�ാതായേതാെട െന�വയ�ക�  തരിശ് ഇ�� �വണത വ��ി�തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി� സം�ാന�് െന��ഷിെച�� �ല��െട വി�തിയി�

എ� മാ�ം �റ��ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തരിശി�� െന�വയ�ക� പാടേശഖര സമിതിക�േ�ാ സ�യം സഹായ സംഘ��േ�ാ ര�്

വ�ഷം �ഷി�് ഏ�ി�് െകാ��� നിയമനി��ാണം ഈ േമഖലയി� എ�് മാ�ം ഉ�ാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േകരെഫഡിന് ആവശ�മായ െകാ�

*413. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡിന് ൈദനംദിനാവശ����� െകാ� സം�ാന�ി��ി�  നി� തെ�

ലഭ�മാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരെഫഡിന് ആവശ�മായ െകാ� സം�ാന�ിന് �റ�നി�ം െകാ� വ��െ��ി�

അത് എവിെട നി�ാെണ�ം ഇതിന് ക�ി�ലിന് എ� �പ െചലവ് വ��െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) മ�നാ�കളി�  നി�് െകാ�വ�� െകാ��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��േ�ാ;  ഇതിന്

ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാല�ഷ� െട�ിംഗ് െസ��ക�

*414. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന��  �ലം ഉ�ാ�� പരി�ിതി ആഘാതം �റ��തിനായി െപാല�ഷ�  െട�ിംഗ്

െസ��ക�െട നിരീ�ണ�ിന് ഒ� േക�ീ�ത നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം െസ��ക�  വഴി െപാല�ഷ�  സ��ിഫി��ക�  വിതരണം െച�� നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) അ�രീ� മലിനീകരണം ��ി��തി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� ��പ�ിയിലാെണ�

വ�ത പരിഗണി�് ��ത ബ�ക�െട െപാല�ഷ� പരിേശാധന ക�ശനമാ�േമാ;വിശദമാ�േമാ?



ഹ�് തീ��ാടനം

*415. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ി�  നി�ം േപാ�� ഹ�് തീ��ാടക��് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

സം�ാനസ��ാ� ഒ��ിെ�ാ���ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  നി�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ��ത�േപെര ഹ�് തീ��ാടന�ിന് അയ�വാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നാഷണ� റ�ബ� മിഷ�

*416. �ീ.എസ്.ശർ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് െതരെ���െ�� പ�ായ�ക�െട വികസന�ിനായി നാഷണ�  റ�ബ�

മിഷ� (എൻ.ആർ.�.എം.) �കാരം പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം െതരെ���െ��� പ�ായ�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര� വികസന�ി�ം

സാ��ിക ഉ�മന�ി�ം ൈന�ണ�, സംരംഭകത� വികസന�ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്

ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഇതി�  �കാരം സം�ാനെ� എ� പ�ായ�കെള ഇ�വെര െതരെ���ി��്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതി�� േക�വിഹിതമായി എ� �ക അ�വദി�ി�െ��ം സം�ാന വിഹിതമായി എ� �പ

2018-19 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ബജ�ി� വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

ഫാ�ക�െട ആ�നികവ�കരണ�ിന് സ�ീകരി�് വ�� നടപടിക�

*417. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� അധീനതയി�� ഫാ�ക�െട ആ�നികവ�കരണ�ിന് സ�ീകരി�് വ��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ജലവിഭവ മ�ാലയ�ിന് കീഴി�  �വ��ി�� ഏജ�സിയായ



വാ�േകാസ് (WAPCOS) �േഖന നട�ിലാ�� പ�തിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി ഫാം െതാഴിലാളിക�െട ശ�ള പരി�രണ നടപടിക� ���ിയാേയാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി�െ�� െതാഴിലാളിക��ാണ് ��ത ശ�ളപരി�രണ ആ��ല�ം

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

െഫയ� േ�ജ് നി�യി�തിെല അപാകതക�

*418. �ീ.െക.എം.ഷാജി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

ന��േമാ:

(എ) അ��ിെട നട�ിലാ�ിയ ബസ് ചാ��് വ��നയി�  െഫയ�  േ�ജ് നി�യി�തിെല

അപാകതക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഫയ�  േ�ജ് നി�യി�തിെല അപാകതക�  കാരണം െപാ�ജന���് അധിക �ക

ന�േക�ി വ��ത് ഒഴിവാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരണം സ�കാര� ബസ് ഉടമക��് അമിതലാഭം ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

െഫയ� േ�ജ് നി�യി�തിെല അപാകത പരിഹരി��തിന് ത�ാറാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ��് ഭാരത് മിഷ� (�ാമീ�)

*419. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, വി. േജായി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

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

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ി�  സ��� �ചിത�ം

ഉറ�ാ��തിനായി നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ രംഗ�് േക�ാവി�ത പ�തിയായ സ��് ഭാരത് മിഷ�  (�ാമീ�)എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;

(സി) േകരളം സ��� െവളിയിട വിസ��ന ��മായി �ഖ�ാപി�െ�� സാഹചര��ി� സ���

�ചിത� യ��വ��ന��  ഉൗ��ിതമാ��തിനായി സ��് ഭാരത് മിഷ�  എെ��ാം

�വ��ന�� ഏെ���ി��്;

(ഡി) ഖര-�വ മാലിന� സം�രണ�ിനായി മിഷ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?



തമിഴ് നാ�മാ�� അ�� സം�ാന ബസ് സ��ീസ് കരാ�

*420. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് സ��ീസ് നട��തിനായി േകരളം തമിഴ് നാ�മായി

�തിയ അ�� സം�ാന കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കരാ� �കാരം എ� സ��ീ�ക� നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഇ��ലം �തീ�ി�� വ�മാന വ��നവ് എ�യാെണ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-03-2018

�േ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�ി��.


