
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  27, െചാ�

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�ി -

പ�തികളി�ം േ�ാജ�കളി�ം വിദ��െട പ�ാളി�ം

*541. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജനകീയാ��ണ പ�തികളി�ം േ�ാജ�കളി�ം സാേ�തിക മിക�ം
വിദ��െട പ�ാളി��ം �റവാെണ� റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാേദശിക സ��ാ�ക��് വിദ��െട�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഗേവഷണ
�ാപന��െട�ം േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട സഹായം �ാേദശിക വികസന
�വ��ന���് ലഭ�മാ��തിന് ഉ�ത് ഭാരത് അഭിയാ�  എ�
േക�ാവി�ത പ�തിയി�  വിവ�ി�� സാധ�തക�  പരമാവധി
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ഉപേയാഗെ���േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന, ജി�, േ�ാ�് തല�ളി� സ��േസവന�ം ഉപേദശ�ം ന�ാ�
ത�ാ�� വിദ��മാ�െട�ം �ാപന��െട�ം പാന�
ത�ാറാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

അേ�ാ എേ�ാളജി�� �ണി�ക�െട �വ��നം

*542. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വികസനം ഫല�ദമാ��തിന് സാേ�തിക വിദ��െട�ം �തിയ
അറി�ക�െട�ം വ�ാപനം അനിവാര�മായതിനാ� അതിനായി നട�ിവ��
�വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ൈജവവ�വ� �ണി�ക�െട  (അേ�ാ എേ�ാളജി�� �ണി�്)
�വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 'സേമതി'െയ�ം �ാേദശിക �ഷി വിദ�ാ പരിശീലന േക��െള�ം
(ആ�.എ.�ി.�ി.സി)  ശ�ിെ���ി വി�ാന വ�ാപനം കാര��മമാ�ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വ��്േഷാ�ക�െട �വ��നം

*543. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.സി.മ��ി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ��്േഷാ�കളി�  അ����ണിക��ായി
അയ�� ബ�ക� ശരിയായ അ����ണിക� നട�ാെത�ം അവ�െട
കാല�ഴ�ം പരിഗണി�ാെത�ം േലലം െച��തായ വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ േയാഗ�ത�ം �വർ�ന പരിചയ�ം ഉ� ജീവന�ാ�
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വ��്േഷാ�കളി�  ഉെ��് ഉറ�വ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) വ��്േഷാ�കളി�  അയ�� ബ�ക�  യഥാസമയം അ����ണിക�
നട�ി ഗതാഗതേയാഗ�മാ�ി വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�  ബ�െ��വ��്
ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകര വ�ഷം പരിപാടി

*544. �ീ.ബി.സത��
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര ക�ഷക�  േനരി�� �ഖ����ളായ �റ� ഉ�പാദന�മത,

ജലേസചന സൗകര��ിെ� അഭാവം,  വിളെവ��ാ� ആ�കെള ലഭി�ാ�
സാഹചര�ം,  വില �ിരതയി�ാ�,  കീടബാധ �ട�ിയവ പരിഹരി�ാനായി
എെ�ാെ� �വ��ന�ളാണ് േകര വ�ഷം പരിപാടി�െട ഭാഗമായി
നട�ി വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) �ല�വ��ിേതാ����െട�ം നീര�െട�ം വ�ാപന�ി�� േ�ാ�ാഹന
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വേയാജനേ�മ പരിപാടിക�

*545. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന നയം വാ�ാനം െച�� ��ധാന കാര���
�ാവ��ികമാ��തി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  എ�േ�ാളം
താ�പര�ം കാണി���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക�െട വികസന ഫ�ിെ� എ� ശതമാനം �കയാണ്
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വേയാജന���ായി നീ�ിവ�ി��ത്;

(സി) വേയാജന��െട ��ാ�ക�  �പീകരി�് പരാതി പരിഹരി��തിന്
പ�ായ�് തല�ി� സൗകര�െമാ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കട�ം തീര�േദശ�ം മാലിന� ��മാ�ാ� നടപടി

*546. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തീര�േദശ��ം കട�ം �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� ഖര-�വ
നിേ�പ�ാ�  മലിനെ���ത് തട��തിന്എെ��ി�ം ക��പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തീര�േദശ�് �വ��ി���ം കട�ം കട��ീര�ം മലിനമാ���മായ
േഹാ��ക��ം �ാപന���ം മ�് ക�വട േക����െമതിെര
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�് വ���്;

(സി) കടലിെന�ം കട��ീരെ��ം മാലിന���മാ��തിന് ഇ�രം വ�ാപാര
േക���െട �ടി സഹകരണം ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ �നരധിവാസ പാേ�ജ്

*547. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.�രളീധര�
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം രാജ�ാ�ര �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന�ിെ� ഭാഗമായ
�നരധിവാസ പാേ�ജ് നട�ിലാ��ത് ൈവ��തായ ആേ�പം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പാേ�ജ് നട�ിലാ��ത് ൈവ��തി�  �തിേഷധി�്
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അടിമല�റയിെല ക�വല�ാ�ം െതാഴിലാളിക�ം �റ�ഖ നി��ാണ
േക��ിന് ��ി� നട�ിയ സമരം ഒ�തീ��ായത് ഏെതാെ� ഉറ�ിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്;

(സി) �നരധിവാസ പാേ�ജ് അടിയ�രമായി നട�ിലാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

*548. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�� �കാശ്
,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��നഫലമായി എ� േകാടി �പ�െട
ആ��ല�മാണ് ഇ�വെര ക�ഷക��് ലഭി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� കാലാവധി എ�ാണ് അവസാനി��ത്;  ക�ീഷ�
�നഃസംഘടി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഏ�വ�ഷം വെര�� കട�ളാണ് ക�ീഷ�  നിലവി�  പരിഗണി��ത്;
��ത കാലയളവ് ദീ�ഘി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*549. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എം. �േകഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െചലവ് �റ� കട�മാ��െമ� നിലയി�ം യാ�ാമാധ�മമാ�ം
വികസി�ി�ാ�േ�ശി�� തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി-േകാഴിേ�ാട് യാ�ാക��  സ�വീസ് ആരംഭി�ാ�� പ�തി
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�ാവ��ികമാ�ാനായി െച�വ�� കാര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) ഉ�നാട�  ജലാശയ�ളി�െട�� ചര�് നീ��ിനായി എെ��ാം
�വ��ന�� നട�ി വ��െവ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇ�ഷ�� െച�ി�ി�ാ� വിളക��ളള ന�പരിഹാര �ക

*550. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഷ��  െച�ി�ി�ാ� കാ�ഷികവിളക�  േക�സ��ാരിെ� �തിയ
മാനദ��കാരം ദീ�ഘകാലവിളകളാ�ം വാ�ഷികവിളകളാ�ം തരംതിരി�്
അവ�െട വി�തി�െട അടി�ാന�ി� ന�പരിഹാരം കണ�ാ�േ�ാ�
േക�സഹായം ഗണ�മായി �റ��തി�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ലം ��ി��� ക�ഷകെര സഹായി��തിന് സം�ാന സ��ാ�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഓഖി �ഴലിെ�ാ��ാ�ി� വാഴ�ഷി നശി� ക�ഷകരി� �രിപ�ം േപ��ം
ഇ�ഷ�റ�സ് ഇ�ായി�� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക�സഹായം പഴയ രീതിയി�  �ന:�ാപി�ണെമ�് സ��ാ�
ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇതിേ��� �തികരണെമ�ാണ്; അറിയി�ാേമാ ;

(ഇ) �ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ന�പരിഹാര �ക�െട �ടി�ിക
വിതരണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� �ടി�ിക വിതരണം െച�ാ� അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

*551. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) 2017-18 െല വാ�ഷിക പ�തി�െട  25 ശതമാനം �ക ഓേരാ പാദ�ി�ം
െചലവഴി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ��ത നി�േ�ശം
�ാവ��ികമാ��തിന് തേ�ശ ഭരണ �ാപന���് സാധി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ പ�തിയിെല നി�േ�ശ���് അ��തമായി േവണം തേ�ശ ഭരണ
�ാപന��  �ട��� വ�ഷെ� പ�തിക�ം േ�ാജ�ക�ം
ത�ാറാേ��െത�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി�ാ ആ��ണ സമിതിക�െട ആഭി�ഖ��ി�  പരമാവധി
ജനപ�ാളി�േ�ാെട ജി�ാ പ�തിക�  ത�ാറാ�ണെമ� നി�േ�ശം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ജലസ��ി�ായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� നട�ിവ�� �വ��ന��

*552. �ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� സ�വതല��ശിയായ വികസനം ഉറ�ാ��തിന്
സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�ളള മിഷ�ക�െട ഭാഗമായി ജലസംര�ണ�ി�ം
ജലസ��ി�മായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നട�ിവ��
�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േതാ�ക�ം നീ�ചാ�ക�ം �ഴക�ം �ന��ീവി�ി��തി�ം
സംര�ി��തി�മാ�ളള �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉപമിഷെ� ഭാഗമായി ഒ� പ�ായ�ിെല ഒ� വാ�ഡ് എ� നിലയി�
ആയിരം �ാമ�െള ഹരിത �ാമ�ളായി �ഖ�ാപി��തിനായി നട�ി
വ�� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��വ��� പ�തിക�

*553. �ീ.െക. രാജ�
,, ���ര ര�ാകര�
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�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� മതവിഭാഗ�ളി�െ�� വിദ�ാ��ിക��് െമ�െ�� വിദ�ാഭ�ാസ
സൗകര��� ന���തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ളി�െ��വ��് െതാഴി�  ലഭി��തി�� സാധ�ത
െമ�െ����തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ളി�െ�� ഭവനരഹിതരായ വിധവക�, വിവാഹേമാചിത�
എ�ിവ��് വീട് നി��ാണ�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

മ�ിെ��ം വിളക�െട�ം ആേരാഗ�പരിപാലനം

*554. �ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ിെ��ം കാലാവ��െട�ം സവിേശഷത െകാ�ം �മി�െട െചരിവ്
െകാ�ം സം�ാനെ� മ�് വ�ത�� േതാതി� അ�ത���തായ�െകാ�്
മ�ിെ��ം വിളക�െട�ം ആേരാഗ�പരിപാലന�ിനായി നട�ാ�ി വ��
പ�തി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�മായ വള�േയാഗം �േയാജന�ദമ�ാ��െകാ�ം സാ��ിക ന�ം
വ���തായതിനാ�ം മ�ി�  ആവശ�ാ�സരണ�ളള �ലക��
േച���തിന് മ�പരിേശാധന നി���മാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�
സാധ�മാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ക�ഷകെര േബാധവ��രി��തി�ം മ�പരിേശാധനാ സംവിധാനം
കാര��മമാ��തി�ം നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

��ിര വ�മാന േ�ാത�ായി �ഷിെയ മാ�വാ� പ�തി
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*555. �ീ.പി. ഉ�ി
,, എം. സ�രാജ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക ഉ�ാദന�ി�� അ�ിരത�ം വിലയി��ാ�� ചാ�ാ���ം
ജലേസചന സൗകര���െട അപര�ാ�ത�ം �� തല�റ�് �ഷി
അനാക�ഷമാ�ി�ീ��തിനാ� ��ിര വ�മാന േ�ാത�ായി �ഷിെയ
മാ�വാ� എെ��ാം പ�തിക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈഹെടക് �ഷി രീതി വ�ാപകമാ�ാനായി നട�ി വ�� �വ��ന��
എെ��ാമാണ്;  ഇതിന് േവ� സാേ�തികവിദ� വ�ാപന�ിന്
പ�തി�േ�ാ;

(സി) ഉയ�� േതാതി�� �ാരംഭ നിേ�പ ആവശ�കത കണ�ിെല��്
ഏെത�ി�ം തര�ി�� സാ��ിക സഹായ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*556. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, എസ്.ശർ�
,, വി. േജായി
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന
പ�തിക�  ഏെ���് നട��തിനായി �പീകരി� ഇംപാ�് േകരള
ലിമി�ഡിെ� ഘടന�ം �വ��ന േരഖ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നഗര അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനാ�� അ�ത് പ�തി�െട
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  നഗര��െട വികസന മാ��  �ാനിെ�
അടി�ാന�ിലാേണാ പ�തി �ാവ��ികമാ��ത്;  പ�തി�െട
മാ��നി�േ�ശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം,  െകാ�ി �ാ��് സി�ി പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വികസന മാ�� �ാ�ക� ത�ാറായി�േ�ാെയ�്
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വ��മാ�േമാ?

വിേക�ീ�താ��ണ�ി� സാേ�തികവിദ��െട �േയാഗം

*557. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ആ�സല�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിേക�ീ�താ��ണ�ി�ം �ാേദശിക ഭരണനി�വഹണം
കാര��മമാ��തി�ം സാേ�തിക വിദ��െട �േയാഗം
വി�ലെ����തിനായി നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ാമപ�ായ�കെള�ം നഗരസഭകെള�ം �ാ��ാ�ാനായി ഇ�ഫ�േമഷ�
േകരള മിഷ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െചറിയ ആവശ����േപാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന ഓഫീ�കളി�
പലതവണ കയറിയിറേ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�ം അഴിമതി
�റ��തി�ം േസവന�� ഓ�ൈല� ആ�ി മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരളാ അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

*558. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ അേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക�േകാ�െട കീഴി�� അേ�ാ ബസാ�ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ധാനമ�ി കൗശ�  വി� ഞാ�  േയാജന  (PMKVY)  എ� ൈന�ണ�
വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി െക�േകാ �വതീ�വാ���്
പരിശീലനം ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(ഡി) തി�വന��രം ആനയറ േവ�ഡ് മാ���ി�  അ�ിമാ�
�ാപി��തി�� �വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ���  മാളയിെല ച� സം�രണ �ണി�ി�  നട�� �വ��ന��
വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം ജി.എസ്.ടി.യിേല�് മാ�ിയ നി�തിക�

*559. �ീ.േകാ�� ��േമാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി.എസ്.ടി.  നിലവി�  വ�തി�േശഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��
പിരി�ി�� ഏെതാെ� നി�തികളാണ് ജി.എസ്.ടി.യിേല�് മാ�ിയെത�്
അറിയി�േമാ; ഈയിന�ി� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് വ�മാന
ന�ം സംഭവി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ജി.എസ്.ടി.  പിരി�തിെ� വിഹിതമായി സ��ാരിന് ലഭി�
വ�മാനം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ൈകമാറി�ി�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ആയത് ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നി�തി പിരിവ് സംവിധാനം കാര��മമ� എ�് ക���േ�ാ;

ഉെ��ി�  ഇത് പഴയ രീതിയിേല�് മാ�ണെമ� ആവശ�ം ജി.എസ്.ടി.
കൗ�സിലി� ഉ�യി�ണെമ�് ധനകാര� വ��ിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

�ഷിയിട���് അ�േയാജ�മായ കാ�ഷിക യ��� വികസി�ി�ാ� നടപടി

*560. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, പാറ�� അ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷിയിട��  വി�തി വളെര �റ�വയാെണ�ത്
കണ�ിെല��് അതിന�േയാജ�മായ കാ�ഷിക ല�യ���
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വികസി�ിെ����തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ീക� ഒ��ം സഹകരണ സംഘ�� �പീകരി�ം കാ�ഷികേമഖലയിേല�്
കട�വ��തിനാ�  അവ��പേയാഗി�ാ�  അ�േയാജ�മായ യ���
വികസി�ി�� കാര��ി� എെ��ി�ം നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ�ളായ കാ�ഷിക േജാലിക� എ���ി� െച�ാ�� മ��ി പ��സ്
യ��� ക�ഷക��് �റ� െചലവി� ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�ഷി ഭവ�കെള കാ�ഷിക േസവന േക��ളാ�ി മാ�ാ� നടപടി

*561. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഷി ശാ�ീയമാ�ി ലാഭകരമാ��തിേല�ായി വി�ാന വ�ാപന�ി�ം
യ�വ��രണം,  വാ�ാ ലഭ�ത,  മ�പരിേശാധന �തലായവ സംബ�ി�
ഉപേദശ��  ന�കാ�ം ഉേ�ശി�െകാ�് േ�ാ�് തല�ി�
�ാപി�ാ�േ�ശി�� കാ�ഷിക േസവന േക���  �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇവ നിലവി�  ന�കി വ�� േസവന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�  എ�ാ പ�ായ�കളി��� �ഷി ഭവ�ക�െട
�വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) വി�ര�മായ കാ�ഷിക േസവന േക���െട �േയാജനം പരിമിതമായ
ക�ഷകരിേല�് മാ�േമ എ�ക�� എ�തിനാ�  �ഷി ഭവ�കെള
കാ�ഷിക േസവന േക��ളാ�ി മാ�ി�ീ��് �വ��നം
ശാ�ീകരി�ാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന വ��നവ്

*562. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ഡി.സതീശ�
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,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ��വ�  െഷഡ��ക�െട�ം ഡ��ി പാേ��
ഏകീകരി��തി�ം െഷഡ��ക� ശാ�ീയമായി പരി�രി�് ജീവന�ാ�െട
വിഭവേശഷി ���മാ�ം ഉപേയാഗെ����തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിജയ�ദമായി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) യാ��ാെര ആക�ഷി��തിെ��ം പണരഹിത ഇടപാ�ക�
േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ��ം ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ �ാവ�  കാ�ഡ്
സംവിധാനം പി�വലി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സമാ�ര സ��ീ�ക�  നിയ�ി��തിന് ഗതാഗത ക�ീഷണേറ�ം
േപാലീ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം േച��് സം�� ��ാഡ്
�പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ;  ഇ��ലം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) 'മി��' സ��ീ�ക� ലാഭകരമാേണാ;  എ�ി� ��ത� �ല�ളിേല�്
��ത സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
അറിയി�ാേമാ?

െെജവ പ��റി ക�ഷക��് ഇ�സ�ീവ് ന�� പ�തി

*563. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലയാളിക���ാ�� പല േരാഗ��െട�ം അടി�ാനകാരണമായി
��ി�ാണി��ത് വിഷമയമായ പ��റിക�ം ഭ��ധാന���ം
കഴി��താെണ� റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാനെ�
അനിയ�ിതമായ വളം-  കീടനാശിനി ഉപേയാഗം നിയ�ി��തിനായി
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിേരാധി�ി�ളള കീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം ഇൗ സ��ാരിെ�
ഇടെപട��ലം എ�മാ�ം �റ��തിന് സാധി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഓ�ഗാനിക് ഫാമിംഗ് േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�് നട�ിലാ��ത്;
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(ഡി) േസഫ് � ഈ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി വിതരണം െച�� പ��റിക�
എ�ാ ദിവസ�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ���മാ�ം െെജവ പ��റി �ഷി െച�� ക�ഷക��് ഇ�സ�ീവ് ന��
പ�തി ആവി�രി�േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെല �ാപന��െട സംര�ണം

*564. �ീ.െക.��ിരാമ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �രാവ� വ��ിെ� കീഴി�  വ�� �ാപന��െട
�വ��ന��  സംബ�ി�ം അവ�െട നവീനവ��രണെ��റി�ം
പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �രാവ� വ��ിേ�തായ വിവിധ �ാപന��െട സംര�ണ�ം
പരിപാലന�ം നട��തിനായി അ�വദി�െ�� �ക�െട വിനിേയാഗം
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ചരി� പഠന�ി�ം ഗേവഷണ�ി�ം വിേനാദ സ�ാര�ി�ം
തീ��ാടക��് �രാവ� േശഖര�ം ചരി� �ാരക��ം
സ��ശി��തി�ം മ��� സൗകര���  ഒ���തി�ം ൈപ�കം
നിലനി��ിെ�ാ�് ��ത �ാപന��  നവീകരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-േവ�് നി��ാ��നം

*565. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പാറ�� അ��
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ-േവ�് നി��ാ��ന�ാര��ി�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്
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ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന��  കാര��മമായി �വ��ി��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി�
അ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� െത�േവാര��വടം

*566. �ീ.പി.െക. ശശി
,, െക. ദാസ�
,, സി.���
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�േവാര��വട�ാ�െട ഉപജീവന സംര�ണ�ം െത�േവാര��വട
നിയ�ണ�ം നിയമ �കാരം ഇ�രം ക�വട�ാെര കെ���തി��
സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന�ി�ം വീഥിേയാര�ം ക�വടം െച��വ��് സ��ിഫി��്
ന���തി�� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;

(സി) തിര�� �ല�ളി�  നി�് മാ�ി സൗകര��ദമായ �ല�് ക�വടം
നട��തി�ം െത�വ് ��ിേകടാ��ിെ��് ഉറ�വ��ാ�ം
ആവശ�മായ നടപടിക�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ��തി�� പ�തിക�

*567. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉേ�ശം ഒ� ല�ം െഹ��  തരി��മി ഉെ��്
കണ�ാ�ിയിരി��തിനാ�  തരി��മി �ഷി േയാഗ�മാ��തിനായി
�ഖ�ാപി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;
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(ബി) തരി��മി �ഷി േയാഗ�മാ�ിെയ���തിന് �ാരംഭ ഘ��ി�  അധിക
െചലവ് വ��തിനാ�  െതാഴി�റ�പ�തിയി�  ഇ�രം ���ിക�
ഉ�െ���ാ� സാധ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�  വ�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി െന��ഷി��േയാജ�മായ �ഷി�മി
പരി�ിതി സൗ�ദപരമായ ��ിര െന��ഷി�ായി സ�മാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ളക് ക�ഷകെര ര�ി�ാ� നടപടി

*568. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�
,, െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീല�,  ഇേ�ാേനഷ� �ട�ിയ രാജ��ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�്
വ�േതാതി� ���ളക് ഇറ�മതി െച�് ഉ�പാദന േക��ളി� േ�ാ�് 
െച�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന മതിയായ േരഖകളി�ാെത േ�ാ�് െച�െ�� ���ളക് ഇ���
���ള�മായി േച��് വി�ന നട�ാനാെണ� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം ���ളക് വി��ന നട��ത് തടയാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് �ഷിവ��് െച�ാ�േ�ശി��ത്'; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ഷി വ��് അഗ് മാ��് ലാബിെല അസി��് ഡയറ�� ഉ�െ�െട��
ഉേദ�ാഗ��, ഭ�� �ര� വിഭാഗം എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട
വ�ാപകമായ െറ�ഡ് നട�ി േകരള�ിെല ���ളക് ക�ഷകെര ര�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

*569. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, െജയിംസ് മാത�
,, ഡി.െക. �രളി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം ഓേരാ വിള�ം ലഭി��
പരമാവധി �ക എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ��റ�സ് പ�തി ��ിരമാ��തിെ� ഭാഗമായി നട�െകാ�ിരി��
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇത് �ന:�മീകരി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിളനാശ�ിന് ക�ഷക��് ന�കാ�� ന�പരിഹാര �കയി�
�ടി�ിക�േ�ാ; എ�ി� അത് െകാ��തീ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വന��ഗ��  �ല��ാ�� വിളനാശ�ിന് ഇ��റ�സ് പരിര�
ന���േ�ാ; ഇെ��ി� ആയത് പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ൈജവ കീടനാശിനിക�െട ഉ�പാദനം

*570. �ീ.വി. േജായി
,, എ.എം. ആരിഫ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികേമഖലയി�  കാ�ഫല��െട േരാഗ,  കീടബാധ െച���തിന്
ഫല�ദമായ ൈജവ കീടനാശിനിക� ഇ�ാ�താണ് ൈജവ പ��റികളി�ം
പഴവ���ളി�ം കീടനാശിനിക�െട സാ�ി��ം ധാരാളമായി
ക�വ��തിന് ഒ� കാരണെമ�തിനാ�  സം�ാന�് ൈജവ
കീടനാശിനിക�  വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�  ഉ�പാദി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി കാ�ഷിക സ��കലാശാലകളിെല �ഷി വി�ാ�
േക��ളി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ����െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കീടനാശിനി പരിേശാധന�് ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ കൗ�സി�
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(ഡി) കീടനാശിനി �േയാഗെ��റി�് ക�ഷക��ിടയി�  അവേബാധം
വള���തി�ം ഇ� സംബ�ി�് വ�ാപകമായ �ചരണം നട��തി�ം
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?
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േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

18-03-2018

�േ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)].
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