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2018 മാ��്  20, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--254]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 4035 �ത� 4121 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 4122 �ത� 4222 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 4223 �ത� 4232 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി - : 4233 �ത� 4288 വെര

�ഷി ഓഫീസ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�

4035. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിലവി�േ�ാ; ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വനിതാ �ഷി ഓഫീസ�മാ��് അവ�െട ജി�യിേലാ അയ� ജി�യിേലാ നിയമനം ന���തിന്

�േത�ക പരിഗണന ന��േമാ;

(സി) �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട േസവനം �ഷി സംബ�മായ �വ��ന�ളി�  മാ�ം

വിനിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന��ഷി

4036. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  നിലവി�  എ� െഹ��  �ല�ാണ് െന��ഷി െച��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�് െന�് ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

സ��ാ� ആവി�രി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഷി വ��ിെല വിവിധ അഴിമതികെള സംബ�ി�് േക�കൾ

4037. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� ഭരണകാല�് �ഷി വ��ിെല വിവിധ അഴിമതികെള സംബ�ി�് എ�

േക�കളി� വ��തല അേന�ഷണ�ം വിജില�സ് അേന�ഷണ�ം നട���്;

(ബി) ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�രാെണ�ം ഇവർെ�തിെര എ�് അഴിമതി�ാണ് അേന�ഷണെമ�ം

േപ�ം ത�ിക�ം സഹിതം ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഉേദ�ാഗ�െ� േപരിലാണ് വിജില�സ് േകസ് ഉ�ത് ഇതിെ� വിശദാംശ��

ത�ിക സഹിതം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഷി വ��ിെല വിവിധ ത�ികകളി�� എ�

ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല േക�ം വിജില�സ് േക�ം ഉ�്;  േപ� സഹിതം

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ൈഹെടക് �ഷി രീതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

4038. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈഹെടക് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം ൈഹെടക് �ഷി രീതികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ഷിഭവ�ക�  �േഖന േപാളി ഹൗ�ക�, െറയി�  െഷ���  �ട�ിയവ�ായി എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��പ് ഇ�കാരം �ാപി�െ�� േപാളി ഹൗ�ക�െട കാര��മത സംബ�ി�് പരിേശാധന

നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ േമഖലയിേല�് കട�വ�� �തിയ സംരംഭക��ായി എെ��ാം സഹായ��ം

പരിശീലന�മാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േന� വാഴ�ഷിയിൽ ൈകവരി� വള��

4039. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േന�

വാഴ�ഷിയിൽ എ� ശതമാനം വള�� ൈകവരി�ാ� സാധി�ി��്;വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക േസവന േക���െട �വ��നം



4040. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ദാസ�

,, സി. െക. ശശീ��

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

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� കാ�ഷിക േസവന േക���െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ഏെത�ാം വിധ�ി�� േസവന�ളാണ് ഇ�രം േക��ളി�  നി�ം

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വ തല�റെയ കാ�ഷിക��ിയിേല�് ആക�ഷി��തി�� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

കാ�ഷിക േസവന േക��� �േഖന നട�ാ�ി വ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �വ��നം ��ത�  �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ?

ചാല�ടി ക�േ�ാട് സംര�ണ പ�തി�് അ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

4041. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.- XXIII-� ഉ�െ���ി നബാ�ഡ് സഹായേ�ാ��ടി നട�ാ��തിനായി

സമ��ി�ി�ളള വിവിധ കാ�ഷിക പ�തിക��് അ�മതി�ം ഫ�ം അ�വദി��തിന്

എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ക�േ�ാട് സംര�ണം,  ചാ��ചാ�  സംര�ണം എ�ീ

പ�തിക�  നട�ാ��തി�� തട���  നീ�ി അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി ഉ�പാദന�ിെല വള��

4042. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2015-16സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പ��റി

ഉ�പാദന�ി� എ� ശതമാനം വള�� ൈകവരി�ാ� സാധി�ി��്; വിശദാംശം ന�േമാ?

കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��തി�� സഹായ��

4043. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് ഇൗ സ��ാ�  നട�ിയ �ിയാ�ക

ഇടെപട�ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആദ�ഘ��ി�  ല��മി�തിേന�ാ�  ��ത�  �ല�് കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന്

സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) കരെന��ഷി െച�� ക�ഷക��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന���െത�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് �ധാനമാ�ം കരെന��ഷി നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കരെന��ഷി ��ത� വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

പ��റികളിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തി�� സംവിധാനം

4044. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവെമ� േപരി� വി�ി�� പ��റികളി� കീടനാശിനിക� കെ��ിയതായ

വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ��റികളിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

�ഷിവ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

പഴവ���� വാണിജ�ാടി�ാന�ി� �ഷിെച��തിന് േ�ാ�ാഹനം

4045. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� �ഷി െച�ാ�� പഴവ���� ഏെതാെ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇവെയ വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  �ഷി െച��തി�� �ചാരണ�േളാ േ�ാ�ാഹന�േളാ

ക�ഷക��് ന���േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) േകരള�ിെ� കാലാവ��് അ�േയാജ�മായ പഴവ���െള വികസി�ിെ���്

വാണിജ�ാടി�ാന�ി�  �ഷി െച��തിന് േ�ാ�ാഹനം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി �കാരം സമ��ി�െ�� െ�ാെജ�കൾ

4046. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി�ായി ഡി.പി.ആർ േക��ിന് സമർ�ി�ി�േ�ാ;  എ� േകാടി

�പ�െട പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഇ�വെര േക��ിൽ നി�ം ലഭി� �ക�െട�ം വിനിേയാഗി� �ക�െട�ം

വിവര�ൾ ജി�ാടി�ാന�ിൽ വ��് തിരി�് ന��േമാ;



(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഇേ�വെര സമ��ി�െ�� േ�ാെജ�ക�െട തീയതി,  അംഗീകാരം

ലഭി�ി�െ��ി� അത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� പക��് എ�ിവ ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�െട കാർഷിക ജലേസചന രംഗ�് എെ��ാം മാ�ം

െകാ�വരാെമ�ാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈറസ് അേ�ാ പാ��ക�

4047. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈറസ് അേ�ാ പാ��ക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�

���ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ല�വ��ിത കാ�ഷിേകാ�����് േവ�ി�� ഇ�രം പാ��കളി�  െച�കിട/ഇട�രം

സംരംഭക��് ആവശ��� എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ���െത�റിയി�ാേമാ?

േകരള ഇേ�ാേവഷ� എ�്��ഷ� േ�ാജ�്

4048. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക രംഗ�് ന�തന സാേ�തിക വിദ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി േകരള

ഇേ�ാേവഷ� എ�്��ഷ� േ�ാജ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� പ�തിക�  സംേയാജി�ി� െകാ�ാണ് ഈ േ�ാജ�ക�  നട�ിലാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ േ��് സീഡ് െഡവല�്െമ�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം

4049. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

(എ) ക�ഷകരി� നി�് വി�് സംഭരി��തി�ം �ണനിലവാരം ഉറ�ാ�ി വിതരണം നട��തി�ം

നട�� �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരളാ േ��് സീഡ് െഡവല�്െമ�് അേതാറി�ി�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ഷി വ��ി� കീഴി�� സീഡ് ഫാ�ക�െട വിശദവിവര�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) േകരള�ി� രജിേ��ഡ് വി�് ഉ�ാദനം നട��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകരളാ േ��് സീഡ് െഡവല�്െമ�് അേതാറി�ിയി� �മേ�ട് നട�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



വിശദമാ�േമാ?

ക�മാവ് �ഷി വികസന�ിനാ�� �വ��ന��

4050. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�മാവ് �ഷി വികസന�ിനായി �ഷിവ��് നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) തരിശ് �ല�ളി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�ക�െട പരിസര�ം ക�മാവ് �ഷിെച�� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉയരം �റ� ക�മാവ് �ഷി െച�ാനായി �ഷി വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േക� സഹായം ലഭി�� പ�തിക�

4051. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �ഷി വ��ിന് കീഴി�  ��ശതമാനം േക� സഹായം

ലഭി���ം അ�പ�ശതമാനം േക� സഹായം ലഭി���മായ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത പ�തിക��് എ�് �കയാണ് േക�സ��ാ�  അ�വദി�ി��ത്;  ഇനം തിരി�്

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ലഭി� �കയി� ഓേരാ ഇന�ി�ം  2018 െഫ�വരി  28 വെര എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം പ�തിക�െട അവേലാകനം നട��തി�� സംവിധാനം എ�ാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിൽ �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട അവേലാകനം

4052. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17സാ��ിക വ�ഷെ� ���ിയ ബ�ജ�ി�  കാ�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��്

�ഖ�ാപി� പ�തിക�െട നട�ി�് അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപി� പ�തികളി� ഏെത�ി�ം നട�ിലാ�വാ� കഴിയാെത വ�ി�േ�ാ;എ�ി� അതി�ളള

കാരണെമ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക ക��േസനക��് ന�കിവ�� സഹായ�ൾ

4053. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ാമപ�ായ�്/േ�ാ�് പ �ായ�് തല�ളി�  കാ�ഷിക ക��േസനക�  നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ക��േസനക��് ഏെതാെ� രീതിയി�� സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ��െട കീഴി� �വ��ി�� കാ�ഷിക േക����് �ഷിവ��്

ഏെത�ി�ം രീതിയി�� സഹായ�� ന�കിവ��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി

4054. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ� ക�ഷക��ാണ് ��ത പ�തി �കാരം നിലവി� സൗജന� ൈവദ�തി ന�കിവ��ത്;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി ന��ക വഴി എ� െഹ�� �ല�് ജലേസചനം ലഭ�മാ�ാ�

കഴി�െമ�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഡി) ഒ� വ�ഷം എ� േകാടി �പ ഈ ഇന�ി�  �ഷി വ��ിന് െചലവ് വ���് എ�ാണ്

കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ഇ) ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി ന���തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഫാ�ക� നട��തിന് ന��� ധനസഹായപ�തിക�

4055. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��് �േഖന വിവിധ ഫാ�ക�  നട��തിന് ന��� ധനസഹായപ�തിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക� അ�വദി��ത് ഏത് മാനദ� �കാരമാണ്?

ൈജവ പ��റി �ഷി േബാധവ�കരണ�ിന് െചലവഴി� �ക

4056. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ��തിനായി നിേയാജക മ�ലാടി�ാന�ി�

േബാധവ�കരണം നട��തിേല�് എ� �പയാണ് ഈ സ��ാ�  െചലവഴി�ത്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;



(ബി) ��ത �ക�് ആ�പാതികമായി പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�� പ�് ശതമാന�ി�  നി�ം ൈജവ പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ�ഷി ഉ�����ായി െഫയ�ക� സംഘടി�ി�ാൻ നടപടി

4057. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി െച�� �ഷി�ാ��് േ�ാ�ാഹനം നൽ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ് വിശദമാ�േമാ,

(ബി) ൈജവ ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� ഉ���� വി�ഴി��തിന് േഹാ��ിേകാ��ിെ� േമ�േനാ��ി�

വിപണി ഒ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ,

(സി) ഇെ��ി�  �ഷി വ��ിെ� േമ�േനാ��ി�  ൈജവ�ഷി ഉ�����ായി െഫയ�ക�

സംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി േ�ാ�ാഹന നടപടിക�

4058. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� നീ�ിവ� �ക എ�യാെണ�ം

�ഷി വ��് എ�് �ക െചലവാ�ിെയ�ം വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ിെ� കണ� �കാരം സം�ാന�് ഏകേദശം എ� ൈജവക�ഷക�  ഉെ��ം

അവ�  വിപണന�ിനായി എ�മാ�ം ൈജവ കാ�ഷിക ഉ����  ഉ�ാദി�ി��െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ൈജവക�ഷക��് ഈ സ��ാ� എെ��ാം സഹായ�� ന�കിവ��; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഒ� �റം പ��റി പ�തി വിലയി���

4059. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ''ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി''  പ�തി�മായി ബ�െ��് �� ��ിക��് വിതരണം െച�

പ��റി വി�ക�  ഉപേയാഗി�് �ഷി െച�് ലഭ�മായ വിളവിെന സംബ�ി� വിവര��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട വിജയപരാജയ�� സംബ�ി�് എെ��ി�ം വിലയി��� വ��് തല�ി�

നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ?

�തിദിന പ��റി ഉപേഭാഗം



4060. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �തിദിന പ��റി ഉപേഭാഗം എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരി��ത്;

(ബി) സം�ാനെ� പ��റി ഉ�പാദനം െകാ�് ഈ ആവശ�ം നിറേവ�െ�ടാ� കഴി��േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� �തിദിന പ��റി ഉ�പാദനം എ�യാെണ�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരി��ത്;

(ഡി) ഹരിത േകരളം മിഷ�  �വ��ന�ം അ�മായി ബ�െ��് �ഷിവ��് നട�ിവ��

�വ��ന��ം �േഖന പ��റി ഉ�പാദനം വ��ി�ി�വാ�ം പ��റി ഉ�പാദന�ി� സ�യം

പര�ാ�ത ൈകവരി�വാ�ം കഴി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ?

േകരള�ിൽ ഒ� ദിവസം ആവശ�മായിവ�� പ��റി�െട േതാത്

4061. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള ജനത�െട ആവശ����് േവ�� ഒ� ദിവസെ� പ��റി�െട േതാത് എ� എ�ം

ആയതിനായി സം�ാനെ� വിവിധ കാ�ഷിക പ�തിക� വഴി ഉ�ാദി�ി�െ��� പ��റി�െട

േതാത് എ�െയ�ം,  എ�േ�ാളം മ�് സം�ാന�െള ആ�യിേ��ി വ��െവ��ളള

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ാകമാനം വീ�വള�ിെല �ഷി, �രയിട�ളി�ം വയ�കളി�ം ഉ�െ�െട െച�കിട�ാ�

നട�� �ഷി,  ൈജവ�ഷി എ�ിവ വഴി എ� അളവ് പ��റി ഉ����  സം�ാന�്

ലഭ�മാ��;  ആയത് ��ത�  ഉ�ാദി�ി�ാനായി എ� നടപടിക�  സ��ാ�ം �ഷിവ��ം

സ�ീകരി� വ��; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ��റിക�െട സംഭരണ�ം വിപണന സാധ�ത�ം

4062. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�േദശ�ളി�  ഉ�പാദി�ി�� പ��റിക��് വിപണന സാധ�തയിെ�� പരാതി

പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) വിവിധ തരം പ��റികൾ ഉ��ാദി�ി�� ��ക� വഴി�ം ന�റിക� വഴി�ം സം�ാന�ിന്

അക�് ട�  കണ�ിന് പ��റി ഉ�പാദി�ി�ക�ം അവ വിൽ�ാനാകാെത േമ��റ�

�ാപന���് വ� സാ��ിക ന�ം ഉ�ാ�ക�ം െച� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) ക�ഷക�ം വിവിധ സംഘടനക�ം ഉ��ാദി�ി�� പ��റി േഹാ��ി േകാ��് എ���ിെ��

പരാതി പരിേശാധി�േമാ ;

(ഡി) േഹാ��ിേകാ��ി�  നി�ം ക�ഷക��് അ��ല നടപടി ഉ�ാ��ിെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െന�് ന�ായവില�് സംഭരി�ാ� നടപടി



4063. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� ക�ഷക�െട െന�് ന�ായവില�് ��വനാ�ം സംഭരി��തിന് �ഷി വ��്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) യഥാസമയം െന�് സംഭരി�് ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ിെ� ഉ�പാദന�മത വ��ി�ി��തിനാ�ളള �വ��ന��

4064. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െന�ിെ� ഉ�പാദന�മത വ��ി�ി��തി�മായി

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം നട�ിയി�ളള �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�ിെ� താ�വില എ� തവണ വ��ി�ി�;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

സം�ാന�് �തിവ�ഷം ഉ��ാദി�ി�� െന�്

4065. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തരി�കിട� എ� െഹ�� �മിയി� ��തായി

െന��ഷി ആരംഭി�വാ� കഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ�റ ഭ��ാവശ�ം നിറേവ�െ���തിന് �തിവ�ഷം എ� ട�  അരി/െന�്

ആവശ�മാെണ�ാണ് കണ�ാ�െ��ിരി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  �തിവ�ഷം എ� ട�  അരി/െന�് ഉ��ാദി�ി��െ��്

വ��മാ�േമാ?

കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് ന��� ആ��ല���

4066. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരെന��ഷി വികസന പ�തി വിജയകരമാേണാ;  അതി�െട െന��ഷി വ�ാപന�ി� എ�്

�േരാഗതി ൈകവരി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരെന��ഷി നട�ിലാ��തിന് ക�ഷകെര െതരെ���് പരിശീലനം ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ;

(സി) കീടനാശിനി, കളനാശിനി �ട�ിയവ�െട ഉപേയാഗം �റ�് ൈജവമാ���ി�െട കരെന��ഷി

വ�ാപി�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  2018-19  �  ഇതിനായി എ�് �ക

വകയി��ിയി��്;



(ഡി) കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് ന��� ആ��ല�ം എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

െന�വയ�ക��് േറായ��ി

4067. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അനി� അ�ര

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി ലാഭകരമ�ാ� സാ��ിക ���ിയായതിനാ�  െന�വയ�ക��് േറായ��ി

ഏ�െ���െമ�് ഇട���ണി�െട �കടനപ�ികയി�  �ഖ�ാപി�ി��തായി

സർ�ാരിനറി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  െന��ഷി സ�ിഡിയി�  നി�ം പി�വാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത

പി�വാ�� സം�ാനെ� െന�ക�ഷകെര എ�കാരം ബാധി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േക�സ��ാ�  െന��ഷി സ�ിഡിയി�  നി�് പി�വാ�ിയ സാഹചര��ി�

െന�വയ�ക��് േറായ��ി ന��വാ�� തീ�മാന�ി�  നി�് സ��ാ�  �റേകാ�്

േപായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െന��ാദന�ി� ൈകവരി� വളർ�ാ നിര�്

4068. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

2015-16  സാ��ിക വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17  സാ��ിക വ�ഷം

െന��ാദന�ി�  എ� ശതമാനം വള�� ൈകവരി�ാ�  സാധി�ി��്;  ഈ കാലയളവി�

െന�വയ� വി�ീ�ണ�ി� �റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് ക�� പ�തി

4069. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം നാളിേകര�ഷി�െട ഉ��ാദന�മത

വ��ി�ി��തി�ം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സംേയാജിത വിള പരിശീലന �റക�  സ�ീകരി�് നാളിേകര�ഷി�െട സംര�ണ�ി�ം

അഭി��ി�ം ആവി�രി�ി�� പ�തിക� വിജയ�ദമാേണാ;



(സി) �ല�വ��ിത ഉ����െട ഉ�ാദന,  വിപണന സാധ�ത �േയാജനെ����തിന് നട�ിയ

ശി�ശാല ൈവഗ 2016-െ� അടി�ാന�ി� ഇവ�െട വിപണന സാധ�ത െമ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ?

േകര വ�ഷാചരണ�ിെ� ഭാഗമാ�� പ�തിക�

4070. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, സി.െക. ഹരീ��

,, സി.���

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

(എ) സം�ാന�് േകരവ�ഷാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി നാളിേകര ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിനായി

നട�ാ�ിയി�� �തന പ�തിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െത�ി� േതാ��ളി� െമ�െ�� കാ�ഷിക പരിപാലനം, ഇടവിള �ഷി, സ�ി� �ഷി എ�ിവ

നട�ി പരമാവധി ആദായം വ��ി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) നാളിേകര�ിെ� �ല�വ��ിത ഉ�പ���  നി��ി��തിനാവശ�മായ �ണി�ക�  ആരംഭി�്

േകര ക�ഷകെര സാ��ിക �തിസ�ിയി�  നി�ം ര�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െത�് �ഷി അടി�ാനമാ�ി�� ഫാം ��ക�  �ട�ാ�  ആേലാചി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര �ാമം പരിഹരി�ാൻ നടപടി

4071. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര �ാമം കാരണം മലബാ�  േമഖലയിെല െവളിെ�� ക�നിക�  ഉ�പാദനം

നി��ിയകാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� നാളിേകര �ാമം പരിഹരി�് ഈ ക�നികെള തക��യി� നി�ം കരകയ��തിനായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ഷിവ��് സ�ീകരി�ിരി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

4072. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

ലഭ�മാ�േമാ?

നാളിേകര�ി� നി�ം �ല�വ��ിത ഉ�പ���



4073. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

നാളിേകര�ി�  നി�ം �ല�വ��ിത ഉ�പ���  നി��ി�് വിേദശേ��് കയ�മതി

െച��തിന് പ�തിക� �പീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

റ�� ക�ഷകെര ര�ി�ാ� പ�തിക�

4074. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ തര�ി�� കാർഷിക ��ിയിൽ ഏർെ��ി�� ക�ഷക��്

ഗവ�െമ�ി� നി�ം എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റ�റിെ� വില�റവ് �ലം സാധാരണ�ാരായ െച�കിട ക�ഷക�  റ��  ടാ�ിംഗ് െച�ാ�

സാധി�ാെത ക�െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റ�� ക�ഷകെര ര�ി�ാ� �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ാ� നടപടി�േ�ാ;

(ഡി) സം�ാന�് റ��  ഇറ�മതി െച��േ�ാ;  ഇറ�മതിയാേണാ റ�റിെ� വില�റയാ�

കാരണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റ�� േതാ��ളിെല ഇടവിള�് േബാ�ഡി� നി�ം സഹായം

4075. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�� േബാ��മായി സഹകരി�് ���ഷി െച� റ�� േതാ��ളി� ഇടവിളയായി വാഴ, പ��റി

�ട�ിയവ �ഷിെച�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഷി ��ത� �ല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിന് റ�� േബാ�ഡി� നി�ം എ�് സഹായം ലഭി��െവ�് െവളിെ���േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ക��് പലിശ ഒഴിവാ��

4076. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ��് ല�ം �പവെര�� കാ�ഷിക വാ�ക�െട പലിശ ���മാ�ം

ഒഴിവാ�ി കാ�ഷികേമഖല�് ��ജീവ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത രീതിയി�� ഇളവ് കാർഷിക േലാ�കൾ� ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പഴയ�രിൽ ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി

4077. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷി അസി��് ഡയറ��െട കീഴി�� തി�വി�ാമല,

പഴയ��, െകാ�ാഴി, േചല�ര, പാ�ാ�, വ�േ�ാ� നഗ� എ�ീ �ഷി ഭവ� പരിധിയി�ം

വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ��െട കീഴി�� വര�� ����ര, േദശമംഗലം എ�ീ �ഷി

ഭവ� പരിധിയി�മായി എ� ക�ഷക��് സൗജന� ൈവദ�തി ന���െ��്  ,  ഓേരാ �ഷി

ഭവെ��ം കീഴി�� ക�ഷക�െട എ�ം �േത�കമായി, വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��ായി ക��ണി�ി േറഡിേയാ

4078. �ീ.ആ�. രാമച��

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷക��് ത��െട ആശ�ക�ം ����ം അഭി�ായ��ം വ��് മ�ിെയ

േനരി�് അറിയി��തിന് നിലവി� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷി സംബ�മായ സംശയ��  �രീകരി��തി�ം നി�േ�ശ��  ന���തി�ം മെ��

സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�റിയി�േമാ;

(സി) �ഷി സംബ�മായ �തന ആശയ�� പരിചയെ����തി�ം വി�ാന വ�ാപന�ി�മായി

ക��ണി�ി േറഡിേയാ ആരംഭി��തിന് നീ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി� ആദ�െ� ക��ണി�ി േറഡിേയാ എവിെടയാണ് ആരംഭി��െത�് അറിയി�േമാ?

ഓഖി �ഴലി�ാ�്- കാ�ഷികേമഖലയിെല നാശന���

4079. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓഖി �ഴലി�ാ�ിെ� �രിതം ക�ഷക േമഖലെയ എ�ര�ി� ബാധി�;  എ�

�ക�െട ന�ം കാ�ഷിക േമഖല�ം ക�ഷക��ം ഉ�ായി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാ�ഷിക േമഖല �ന��രി�ാ�ം ക�ഷകെര സഹായി�ാ�മായി �ഷി വ��് എ�

നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഓഖി �ഴലി�ാ��ല��ായ നാശന��� േനരിടാ� േക� സ��ാ� എെ��ാം സഹായ��

�ഖ�ാപി�; എ� ലഭി�; �ഷി വ��് എ� �ക�െട േക� സഹായം അഭ���ി�;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

തരിശ് പാടേശഖര�ളി� െന��ഷി

4080. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  തരിശ് പാടേശഖര�ളി�  െന��ഷി ആരംഭി�തിെ� വി�തി െഹ�റി�  ജി�

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  വി�തി�െട അടി�ാന�ി� െന��ഷിയിറ�ിയ ആദ�െ� പ�്



�ാന�ളി� വ�� പാടേശഖര��െട പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിരവധി ക�ഷക�െട ഉടമ�തയി���ം വ�ഷ�ളായി �ഷി െച�ാെത തരിശായി

കിട���മായ പാടേശഖര��  െന��ഷി�് േയാഗ�മാ�ി എ���തിന് വലിയ െചലവ്

വ���് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇതിേല�ായി സ��ാരി� നി�് ലഭ�മാ�� സാ��ിക സഹായ�� ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഏെത�ി�ം �േത�ക ഫ�് ഇതിനായി നീ�ി വ�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

െന��ഷി െച�ാെത തരിശായി കിട�� �മി

4081. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�െ��� �ല�് എ� ഏ�� �ഷി

�മി െന��ഷി െച�ാെത തരി�ായി കിട���് എ� കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

എ�കാലമായി�ാണ് തരിശി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) ആ�േടെയ�ാം ഉടമ�തയി�� �മിയാണ് തരി�ി�ിരി��െത�് അറി�േ�ാ;എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത തരി��മിയി�  അ�� വിളെയ�ി�ം �ഷി െച��തിന് �ഷി വ��് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കാ�ഷിക �വ��ന��

4082. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  �ഷി വ��ിെ� സഹായേ�ാെട ഏെത�ാം �ഷിക�  ആണ്

പാടേശഖരസമിതിക� െച��െത�ം അവ�് ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�ം

�ഷി ഓഫീ�ക� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  �ഷി െച�� �ല�ിെ��ം തരി� കിട�� �േദശ��െട�ം പ�ായ�്

തിരി�� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം �ഷി െച��തിനായി ഏെ��� തരി�നില��െട വി�ീ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ഡി) തരി� കിട�� �േദശ�ളി� �ഷി െച��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് നടപടി

4083. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല തരി��മിയി�

�ഷിയിറ��തി�� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;



(ബി) തരി��മി �ഷി േയാഗ�മാ��തിനായി ആവി�രി� പ�തിക��് എ� �പയാണ് െചലവഴി�ത്

എ�് പ�തിക�െട േപ�ക� സഹിതം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത മ�ല�ി�  �ഷിേയാഗ�മായ എ� ഏ��  �മി തരിശായി കിട�� എ�്

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം അവ �ഷിേയാഗ�മാ�ാ�ം �ഷിയിറ�ാ��� പ�തിക� നട�ിലാ�ാൻ സർ�ാർ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� വിള ഇ�ഷ�� െച� ക�ഷക�

4084. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയിെല �ഷിഭവ�കളി�  2013  �ത�  2017

വെര�� കാലയളവി� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം ഇ�ഷ��  െച�വ��് വിളനാശം

സംഭവി� ഇന�ി� ഇനി�ം എ� േപ��് എ� �പ ന�കാ��്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ക�ഷക�െട േപ�ം വിലാസ�ം ന�കാേമാ;

(സി) ഇനി�ം ഇ�ഷ�റ�സ് �ക ന�കാ�െ��ി� കാലതാമസ�ി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

നീര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

4085. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം സം�ാന�് നീര ഉ�ാദനം

വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളീേകര വികസന േബാ�ഡിെ� കീഴി�  എ� നീര ഉ�ാദന ക�നിക�  �വ��ി���്;

ഇവ�് സ��ാ�ം, േബാ��ം ധനസഹായ�� ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നീര ഉ�ാദനം നട�ിയി�� നിരവധി ക�നിക�  ന�ം �ലം �വ��നം

അവസാനി�ി�ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  നീര ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം തദ�ാര ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�മായി

�തിയ പ�തിക� ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� ഫ�് അ�വദി��തിെ� മാനദ���

4086. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  (KLDC)  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�

എെ�ാെ� കാര����ാണ് ഫ�് അ�വദി�ി�ളളെത�് മ�ലം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എ�.ഡി.സി ഫ�് അ�വദി��തിെ� മാനദ���  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ; എെ�ാെ� കാര����ാണ് ഫ�് അ�വദി��ത്;



(സി) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിന് 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� എെ��ി�ം ���ി�്

െക.എ�.ഡി.സി ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് ���ി�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�റ� ഇ��ാ��്ച� െഡവല�െമ�് ഫ�്

4087. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ികളാണ്  RIDF  23  �

ഉ�െ����തിനായി െക.എ�.ഡി.സി �േഖന എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി ന�ിയി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി�ം �ക അ�വദി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) RIDF  23  (NABARD)  �  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�െട �വ��നം

4088. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�െട �വ��നം എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  ആെക എ� �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�  �വ��ി���്;  അവ

എവിെടെയ�ാമാണ്;

(സി) നാളിേകര,  െന��ഷി �ധാനമായ മണ�� മ�ല�ി� എ� �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�

നിലവി��്;

(ഡി) �തിയതായി �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ മണ��

മ�ല�ി� �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

വി.എഫ്.പി.സി.െക. �െട ആല�രിെല വി��ാദന േക�ം

4089. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി.എഫ്.പി.സി.െക.  �െട ആല�രിെല വി��ാദന േക�ം എ� വ�ഷമായി �വ��ി�

വ��; ഇതിെ� കീഴി� ഏെത�ാം വി�ിന�ളാണ് ഉ�ാദി�ി��ത്;

(ബി) കഴി� പ� വ�ഷ�ിനിടയി� വി എഫ് പി സി െക.എ� വി��ാദക സ�ാ�യ സംഘ��

�പീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ; വി എഫ് പി സി െക �െട കീഴി� �വ��ി�� വി��ാദക

െസാൈസ�ി എ�ാണ് രജി�� െച�െ��ത്. ഇതി� എ� അംഗ�� ഉ�്;

(സി) വടകര�തിയിെല വി��ാദക അേ�ാ�ിേയഷന് സീഡ് ആ�ി�  നി�േ�ശി��കാരം



വി���ാദക ൈലെസ��േ�ാ  ;  എ�ി�  േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;  ൈലെസ�സ് ഇെ��ി�

അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വി.എഫ് .പി.സി.െക. വി��ാദക േക�ം ,വി��ാദക അേസാസിേയഷ� എ�ിവ�െട കഴി�

10 വ�ഷെ� ഓഡി�് റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) വി�ിെ� �ണേമ� ഉറ� വ��ാ� ഇ��� സീഡ് ആ�ി�� വ�വ�ക� എ�െനയാണ്

പാലി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിഭവ�ക�െട �വ��നം

4090. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉയ�� ജനസാ�ത െകാ�് �ഷി�മി െച�ഖ���  ആേ��ി വ�� ആ�നിക �ഷി

രീതിക�  അവലംബി��തി�ം ഉ�ാദന�മത �റ��തി�ം കാരണമായ� കണ�ിെല��്

െച� യ�സഹായേ�ാെട�ളള �ഷിരീതിക�ം നവീന ശാ�ീയ �ഷി രീതിക�ം

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� �ഷി ഭവ�ക��് സാധ�മായി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക സ�വകലാശാല��െ�െട�ളള കാ�ഷിക ഗേവഷണ�ാപന��െട ഗേവഷണ

ഫല��  സാധാരണ�ാ��് �ാേയാഗികമാ��തി� അ�േയാജ�മായ രീതിയി�

�ഷിഭവ�ക�െട �വ��നം �നഃസംഘടി�ി�േമാ;

(സി) ജലദൗ�ലഭ��ം െെജവ �നചം�മണ�ിെ� സാധ�ത�ം കണ�ിെല��് സംേയാജിത �ഷി രീതി

വ�ാപകമാ�ാ� ഇടെപട� നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ഷിഭവ�കളി� നിലവി�� ത�ികക�

4091. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിഭവ�കളി�  നിലവി�  അ�വദി�െ�� ത�ികക�  ഏെതാെ�െയ�ം എ� വീതെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) 2015  �ത�  നാളി�വെര അ�കാരം അ�വദി�െ�� എ��ി�  ��ത�  ജീവന�ാ�

േജാലിെച�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാെയ� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഏ� സാഹചര��ിെല�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി�  അ�കാരം അധികം ജീവന�ാ�  ഏെതാെ� �ഷിഭവ�കളി�

ഉ�ായി��െവ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�രെമാ� സാഹചര��ി�, ��ത ജീവന�ാ��് അ�വദനീയമായതി�  ��ത�  �ക

ശ�ളയിന�ി� ന�േക�ി വ�ി�േ�ാ ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ?



�ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ത�ിക

4092. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ഒഴി�കിട��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ത�ികയി�� ആെര�ി�ം െഡപ�േ�ഷ�  വ�വ�യി�  േജാലി െച��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ത�ികയിേല�� നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി. ലി�് നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ി�റം �ഷി ഓഫീസിൽ ആ�മാസ�ിലധികമായി ഒഴി�് കിട�� �ഷി ഓഫീസർ

ത�ികയിൽ നിയമനം നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��് വ�ഷ�ിേലെറയായി ഒേര �ഷി ഓഫീസി� േസവനമ��ി�� �ഷി ഓഫീസ�മാ�

4093. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മല�റം ജി�യി� ��് വ�ഷ�ിേലെറയായി ഒേര �ഷി ഓഫീസി� േസവനമ��ി�� �ഷി

ഓഫീസ�മാ� എ� േപ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വ��ിെല �ഷി അസി��് നിയമനം

4094. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെല അസി��് നിയമന�ിനാ�� നടപടിക�െട നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി നിയമന�ിനായി അേപ� �ണി�തി� കാണി�ിരി�� നിയമന േയാഗ�തയി�

നി�ം എെ��ി�ം മാ���  റാ�് ലി�് ത�ാറാ��തി�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എ�ാെണ�ം എ�് െകാ�ാെണ�ം വിശദമായി വ��മാ�ാേമാ?

െന�ാറ മ�ല�ിെല പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

4095. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ി�  പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  2010 �ത� �തിവ�ഷം എ� ട� പ��റി ഉ�പാദി�ി��െ��ം

ഇതി�� മാ���ിംഗ് സംവിധാന�� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�േമാ ;

(സി) നിലവി� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് പ��റി �ഷി�ാ��് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ ?



വാമന�രം മ�ല�ിെല അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

4096. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല പരിധിയി�  �ഷി വ��് സ�ീകരി�ി�� അേ�ാ സ��ീസ്

െസ��ക� �വ��ി��േ�ാ; ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  െന��ഷി ��ത�� പ�ായ�് േക�മാ�ി ഒ� അേ�ാ സ��ീസ്

െസ�� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ി� ഹരിത േകരള മിഷ� ഏെ���ിരി�� ���ിക�

4097. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരിത േകരള മിഷ�  �വ��ന��െട ഭാഗമായി പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി�

�ഷിവ��ി� കീഴി� ഏെ���ിരി�� ���ിക� ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി വിലയി���തിനായി എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ്

ഏ�െ���ിയിരി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഹരിത േകരള മിഷ�  �വ��ന��െട ഭാഗമായി നിലവി�  ഏെ���ാ�  ഉേ�ശി��

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� �ഷി വ��് അ�വദി� ഫ�ക�

4098. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം വ��ല മ�ല�ി� �ഷി വ��് എെ�ാെ�

കാര����ാണ് ഫ�ക� അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ പ�തി�ം �ക�ം

വ��മാ�ാേമാ?

േന�വാഴ ൈതക��് പകരം േറാബ� ൈതകൾ വിതരണം െച�വ�െ�തിെര നടപടി

4099. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േന�വാഴ �ഷി വ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി േഹാ��ിക���  മിഷൻ �േഖന കാസ�േഗാെ�

ക�ഷക��് ന�കിയ വാഴൈ�കളി�  േന�വാഴ ൈതക��് പകരം േറാബ� ഇനം

ൈതകളാണ് വിതരണം െച�ത് എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാര�ക ഉേദ�ാഗ��െട ശ�ള�ി�  നി�ം പിടി�്

ന�കണെമ� ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?



ഒ��ാലം മ�ല�ി� �ഷി വ��ിെ� പ�തിക�

4100. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം മ�ല�ി� ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഷി വ��് �േഖന

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അതിനായി െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ന�കിയി�ം നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� ഏെത�ി�ം പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല �ഷി വ��ിെ� പ�തിക�

4101. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

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

നട�ിലാ�ിയ �േത�ക പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കളി� േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ഇവിെട നട�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��കാല�ളി�  ഈ പ�തി നട�ിലാ�ിയ �ാമപ�ായ�കളി�  എ�് മാ���ാെയ�്

പരിേശാധി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷി വ��് ആരംഭി�� ക��ണി�ി േറഡിേയാ

4102. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) �ഷി വി�ാന വ�ാപനം ല��മി�് �ഷി വ��് ക��ണി�ി േറഡിേയാ �ട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനാവശ�മായ േക� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാ�ഷിക േമഖലകളിലാണ് ഇതിെ� �േയാജനം ലഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹരിത േകരളം- പാല�ാട് ജി�യിെല പ�തിക�

4103. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി പാല�ാട് ജി�യി�  �ഷി വ��് എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള അേ�ാബിസിന�് ക�നി �പീകരണം

4104. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയിെല വികസന�ിനായി സ��ാ� നട�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ല�വ��ിത ഉ�� നി��ാണ�ിന് �േത�ക ഊ�� ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) േകരള അേ�ാബിസിന�് ക�നി �പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാണ്;  ഇതി�െട ക�ഷക��്

എെ�ാെ� സൗകര��� ന���തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

വി�് വിതരണ�മായി ബ�െ�� അഴിമതി

4105. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷിഭവ�ക�  വഴി �ണേമ��� വി�ം ൈതക�ം ലഭ�മാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��കാല�ളി�  വി�് വിതരണം െച��മായി ബ�െ��് നട�ിയ അഴിമതിക�  ഇേ�ാ�

അേന�ഷി��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ക��് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

4106. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2015-16വ�ഷെ� അേപ�ി�്  2016-17  വ�ഷം ക��് �ഷി ഉ�ാദന�ി�  ഗണ�മായ

�റവ് സംഭവി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ക��് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��ത്;വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േ�മ േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് നടപടി

4107. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േ�മ േബാ�ഡ് �പീകരി��തി�ളള നടപടിക�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േ�മ േബാ�ഡ് �ാപി��തി�െട ക�ഷക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ്

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ?



�ഷി�് മിനിമം േവതനം ഉറ�ാ�വാൻ ഉ� പ�തിക�

4108. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിയി� ഉ�ാദന�ലവിന��തമായി മിനിമം വ�മാനം ഉറ�ാ�വാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട ഏഴാം സേ�ളന�ിൽ ച�ം 300 �കാരം ബ�മാനെ�� �ഷി

മ�ി നട�ിയ ��ാവനകളിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കർഷക േ�മ േബാർഡ് ബിൽ ഈ സേ�ളന�ിൽ തെ� അവതരി�ി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക യ��� �വ��ന�മമാ��തിന് ഫാം െഫസിലിേ�ഷ� െസ��ക�

4109. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക രംഗെ� യ�വ�കരണ�ിെ� ഭാഗമായി �ഷിവ��് വാ�ിയ കാ�ഷിക യ���

േക�പാ�ക� സംഭവി�് ക�ഷക��് ഉപ��മാ��ി�ാെയ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം യ���  �വ��ന�മമാ��തിന് ഫാം െഫസിലിേ�ഷ�  െസ��ക�

�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖലയിെല െതാഴി�  ൈവദ�ധ� പരിശീലന�ിന് േക� സ��ാരിെ� െതാഴി�

ൈന�ണ�വ��് ��ാെക സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�േമാ?

�ഷി�െട ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��

4110. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ധാന���, പ��റിക�, ഫല�� ഉ�െ�െട�� �ഷി�െട എ�ാ േമഖലകളി�ം ഉ�ാദന �മത

വ��ി�ി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഇതിനായി ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട സംഭരണ�ി�ം വിപണന�ി�ം വിതരണ�ി�ം എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ്

ന���ത്;

(സി) പ��റി �ഷി െച�� �മി�െട വി�തി അ�തിനായിരം ഏ�റായി വ��ി�ി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�

അതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;വ��മാ�ാേമാ?

വിളക�െട ആേരാഗ�പരിപാലന�ിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�



4111. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിളക�െട ആേരാഗ�പരിപാലന�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�� ഇടെപട�കളാണ് �ഷിവ��്

നട��ത്;

(ബി) �ണേമ��� വി�ം,  നടീ�  വ���ം ലഭ�മാ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

ഏെതാെ�;വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ� മാ�കയി�� �ഷി�ാ�െട ഫീ�ഡ് സ��ശന�ം ലീഡ് ഫാ�േമഷെന േക�ീകരി��

പരിശീലന പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഓണാ�കര പാട�ളി� ഞവര�ഷി

4112. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� സഹായേ�ാെട ഓണാ�കര പാട�ളി� ഞവര�ഷി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�ഷക�  ഉ�പാദി�ി�� ഞവര േശഖരി��തിന് �ഷിവ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െന�പാട�ളി� ഞവര�ഷി െച�� ക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല��� അ�വദി�ി��്;

വ��മാ�േമാ?

��ക� ��ികളി� �ഷിേയാ�� താ�പര�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

4113. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാം;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ക�  േക�ീകരി�് പ��റി �ഷി ആരംഭി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം  ;

സം�ാന�് എ� ��കളി�  പ��റി �ഷി വിജയകരമായി നട�ാ��െ��ം ��ത

പ��റി �ഷി ആ�െട േമ�േനാ��ിലാണ് നട�െ���െത�ം ആയതിേല�ായി ��ക��്

െച�െകാ��� സഹായ�� എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ികളി�  �ഷിേയാ�� താ�പര�ം വ��ി�ി��തിനായി അ��ളേ�ാ��ളി�  �ഷി

ആരംഭി�വാ�� വി�ം വള�ം ��ക�  വഴി വിതരണം െച�േമാ  ;  വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ ?

��കളി� ൈജവ ൈവവിധ� പാ��ക�

4114. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  സം�ാനെ� ��കളി�  ൈജവ ൈവവിധ� പാ��ക��്

ധനസഹായം ന��േ�ാ എ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇ�കാരം ന�� പരമാവധി ധനസഹായം എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സയ�ിഫി�് അസി��മാ�െട �േമാഷ�

4115. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെല സയ�ിഫി�് അസി��മാ�െട �േമാഷ� സംബ�ി�് നിലവി�� എ�ിക��ീവ്

ഉ�രവ് �കാരം പരിഗണി�െ��� േയാഗ�ത, നിയമനരീതി എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമനം സംബ�ി�് െ�ഷ�� ��സ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല മ�്സംര�ണവ��ിെ� കീഴി�� ഓഫീ�ക�

4116. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  മ�്സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�� എ� ഓഫീ�ക�  നിലവി�

�വ��ി��െ��ം അവ ഏെത�ാെമ��� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി��ായി�� മ�്സംര�ണ േജായി�് ഡയറ�� ഓഫീ�ം അതി� കീഴി��

അ�് അസി��് ഡയറ��  ഓഫീ�ക�ം എ�ാണ് വയനാട് ജി�യിേല�് മാ�ി

�ാപി�െത�ം ഏത് േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമാ�ാനാണ് മാ�ിയെത�ം വിശദാമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത േ�ാജ�ിെ� കാലാവധി തീ��േവാ; എ�ി� എ�് ;

(ഡി) മാ�െ�� മ�്സംര�ണ േജായി�് ഡയറ�� ഓഫീസ് എ�ാണ് പാല�ാട് ജി�യിേല�് മാ�ി

�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക സ��കലാശാല ഉ�ാദി�ി�� കാ�ഷിക വിഭവ��, വി�ക�

4117. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� നിലവി� �ിരം/താൽ�ാലികം ഉൾെ�െട ഒ�ാെക എ�

ജീവന�ാ��് ;വിശദാംശം ന�േമാ; ഇവ��ായി ഒ� സാ��ിക വ�ഷം േവ�ി വ�� െചലവ്

എ�യാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ണിേവ�ി�ിയി� ഉ�ാദി�ി�െ��� കാ�ഷിക വിഭവ��, വി�ക� �ട�ി എെ��ാം

എ�ം അതിനായി ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�െ��� �ക/വി�നയി�െട ലഭ�മാ�� �ക എ�

എ��ം ��ത �വ��നം നിലവി� ലാഭകരമാേണാ അ�േയാ എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന���ായി �ണിേവ�ി�ി�് ലഭി�� േക�സം�ാന സ��ാ�  സഹായം

എ� എ�തിെ� കഴി� 5 വ�ഷ കണ�് വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട �വ��നം കാര��മമാ�ാ�ം കാ�ഷിക



ഉ�����ാ�� വി�ക�  �ട�ി കിഴ�വ൪�വി�ക�  വെര ക�ഷക��് ���ിയ

വിലയിേലാ/  സൗജന�മാേയാ ന�വാനായി സ��കലാശാലാധി�ത�  നിലവി�  എ� നടപടി

സ�ീകരി�വ��;

(ഇ) ആയത് പരി�രി�് ക�ഷക��് ���ിയ ചിലവി� സൗജന�മായി വി� വിതരണം നട��ത്

സ��ാ� പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�

4118. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല ജീവന�ാ�െട േസവന േവതന വ�വ�കളി�  നിയമന

േയാഗ�തേയാ േജാലി�െട സ�ഭാവേമാ ശരിയായ രീതിയി� പരിഗണി�െ��ി� എ�� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ആേ�പ��  പരിഹരി��തിനായി മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാ��ം സാേ�തിക

ജീവന�ാ��ം ഒ� േപാെല �ാതിനിധ��� ഒ� സമിതിെയ നിേയാഗി� വിഷയ��  പഠി�

പരിഹരി��തി�� മാ�ഗ�� സ�ീകരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണ �വ��ന��

4119. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി�  നട�� ഗേവഷണ �വ��ന��െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന��െട ഫലമാ�� �ധാന േന��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക സ��കലാശാല �േഖന നട�ിലാ�� സാേ�തിക വിദ�ക�െട െെകമാ�ം സംബ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തനത് െന�വി�് ഇന��െട വി�് ബാ�് ��ി��തിനായി �മ��  നട��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഖര-മാലിന� സം�രണ�ി�െട െെജവവളം ഉ�ാദി�ി�� പ�തി കാ�ഷിക സ��കലാശാല

നട�ിലാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വയനാ�ിൽ കാ�ഷിക േകാേളജ് ആരംഭി�ാ� നടപടി



4120. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�  കാ�ഷിക േകാേളജ് ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അനിമ� �ീഡിംഗ് ആ�് ജന�ി�് അസി��് െ�ാഫസ� ത�ിക

4121. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള െവ�റിനറി ആ�ഡ് അനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ിയി� അനിമ� �ീഡിംഗ് ആ�്

ജന�ി�് വിഭാഗ�ി� അസി��് െ�ാഫസ�മാ�െട എ� ത�ികകളാണ് ആെക��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േ�ാട് െവ�റിനറി േകാേളജ്,  മ��ി െവ�റിനറി േകാേളജ്,  �േ�ാട് ഇ���ണ�  ഫാം

േകാം��്,  മ��ി ഇ���ണ�  ഫാം േകാം��്,  ��  ഓഫ് അൈ�ഡ് അനിമ�

െ�ാഡ�� ആ�് ബേയാെടേ�ാളജി എ�ീ ഓേരാ �ാപന�ളി�ം അനിമ� �ീഡിംഗ് ആ�്

ജന�ി�് വിഭാഗ�ി�  എ� അസി��് െ�ാഫസ�  ത�ികക�  അ�വദി�ി�െ��ം ഈ

ത�ികയി� ഓേരാ �ാപന�ളി�ം നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക�  നിലവി�� റാ�് പ�ികയി�  നി�ം നിയമനം നട��തിനായി റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�� തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

2017  നവംബ�  24-� തീയതിയിെല അ�പ�ിനാലാമത് േബാ�ഡ് ഓഫ് മാേനെ��്

തീ�മാന�കാരം നിലവി�� എ�ാ അസി��് െ�ാഫസ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക�ം റിേ�ാ��്

െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േമ� പരാമ�ശി� �ാപന�ളിെല അനിമ� �ീഡിംഗ് ആ�് ജന�ി�് വിഭാഗ�ി� അസി��്

െ�ാഫസ�  ത�ികയി�� ഒഴി�കളിേല�് നിലവി�� റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം

നട�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ ത�ികയി�  ഒഴി�ക��ായി�ം റിേ�ാ��് െച�ാതിരി��തിനാ�  റാ�് ലി�ി��വ��്

നീതി നിേഷധി�െ���െവ� ആേ�പ��തിനാ�  ഇ� സംബ�ി�് അേന�ഷി�വാ�ം

നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് റാ�് ലി�ി�  നി� തെ� നിയമനം ന���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

ഏഴി�ര �ാമപ�ായ�ിെല അേപ�ക�

4122. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഏഴി�ര �ാമപ�ായ�ി� 2015 ജ�വരി 1 �ത� 2018െഫ�വരി

28  വെര �തിയ വീ� ന��  അ�വദി�് കി��തിനായി ലഭി� അേപ�ക�  എ�െയ�ം



ആയതി� എ� വീ�ക��് ന�� അ�വദി�് കി�ിെയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ �ാമപ�ായ�ി�  നി�ം  CRZ  �ിയറ�സിനായി ��ത കാലയളവി�  അയ�

അേപ�ക� എ�െയ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�ായ�വക �ശാനം നി��ി��തിനായി അേപ� സമ��ി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�

ആയതിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�കെള സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് പ�തി

4123. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സ��മായി വ�മാനം ഇ�ാ�, ശ�ള�ം മ�് െചല�ക�ം സ��മായി നി��ഹി�വാ� കഴിയാ�

എ� പ�ായ�ക� നിലവി��്;

(ബി) ��ത പ�ായ�ക��് സ��ാ� ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഈ പ�ായ�കെള സ�യം പര�ാ�മാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക�െട ഹാജ�ബ��ം അലവ��ക�ം

4124. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േകരള�ിെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക�െട ഹാജ�ബ��ം

അലവ��ക�ം വർധി�ി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എ� �ത��ാണ് ഇത് ലഭ�മാ�ി �ട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�നിക അറ�ശാലക�

4125. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ആ�നിക അറ�ശാലക�  �ാപി�ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;എ�ി�

എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക അറ�ശാലകളി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഉളളെത�് വ��മാ�േമാ;മാലിന�

നി��ാ��ന�ി�ളള സംവിധാന�� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപി�� ആ�നിക അറ�ശാലക�െട ഉടമ�ാവകാശ�ം നട�ി�് �മതല�ം

ആ��ാെണ�് വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

ൈല�റി െസസ്



4126. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശ�ാപന�� െക�ിടനി�തിെ�ാ�ം ജന�ളി� നി�ം പിരിെ���� ൈല�റി െസസ്

വകമാ�ി െചലവഴി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) �ിതല തേ�ശ�ാപന�� സം�ാന ൈല�റി കൗ�സിലിന് ൈല�റി െസസ് ഇന�ി�

നിലവി� ന�കാ�� �ടി�ിക �ക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ൈല�റി െസസ് �ക തേ�ശ�ാപന��  സമയബ�ിതമായി ൈല�റി കൗ�സിലിന്

ന��� എ�് ഉറ�ാ�ാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

സേ�തം േസാ�് െവയ�, നിയമവി�� നിർ�ാണ��െട �മവൽ�രണം

4127. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

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

(എ) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അേപ�കളിെല നടപടി�മം ല�കരി��തിനായി നഗരസഭക�

ഓ�െെലനായി അേപ� സ�ീകരി��  'സേ�തം'  എ� േസാ�് െവയ�  വിജയകരമായി

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� നഗരസഭകളിലാണ് ��ത പ�തി ആരംഭി�ി��ത്; ആയത് പ�ായ�കളി� �ടി

വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വ�ാപകമായി െക�ിട നി��ാണ ച���െട ലംഘനം നട��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണ ച��� ലംഘി�് നിയമവി��മായി നിർ�ി�� െക�ിട�� പിഴ ഇൗടാ�ി

െകാ�് �മവ��രി�� സ��ാ�  നടപടി ഇ�രം നിയമലംഘന���്

േ�ാ�ാഹനമാകിേ�; വിശദീകരി�ാേമാ?

േസവനാവകാശ നിയമം

4128. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

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

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  േസവനാവകാശ നിയമം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം പൗര�ാ��് ലഭിേ�� േസവന�� സംബ�ി�

ചാ��ക� �ദ�ശി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) േസവനാവകാശ നിയമം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാ��് െകാ�ി-മ�ാേ�രി ൈപ�ക േമഖല�െട വികസന�ം പരിപാലന�ം

T 4129.�ീ.േ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) േഫാ��് െകാ�ി-മ�ാേ�രി ൈപ�ക േമഖല�െട വികസന�ം പരിപാലന�മായി ബ�െ��്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് നഗരസഭയി� അ�മതിയി�ാെത നട�ാ�ിയ ���ിക�

4130. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗരസഭയി� ജി�ാ അ��ണ സമിതി�േടേയാ സ��ാരിെ� െ�ഷ�� ��

�കാരേമാ അ�മതിയി�ാെത ���ിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2011  �ത�  2018  വെരയായി ഇ�ര�ി�  എ� ���ിക�  നട�ിലാ�ിയി��്;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക� െട�ഡ� െച�ാേണാ നട�ിലാ�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� അറി�േമാ;

(ഡി) 2018 െഫ�വരി 22ന് ഇ�ര�ി� �മവി��മായി െച� ���ിക��് �ക അ�വദി�ാ�

നഗരസഭാ കൗ�സി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ��ത കൗ�സി� േയാഗ�ി� ടി വിഷയ�ി�

എതി� അഭി�ായം ആെര�ി�ം ഉ�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ വിഷയം വ��് ഉ�ത തല�ി�  അേന�ഷി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ?

വര��െയ �തിേരാധി�� പ�തിക�

4131. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വര��െയ �തിേരാധി��തി�ം എ�ാ �േദശ�ളി�ം �ടിെവ�െമ�ി��തി�മായി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഈ വ�ഷം നട�ിലാ�� പ�തികെളെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� കിേയാ�ക�  �ാപി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് �ാപി��ത്

എെ��ാം മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വര��ാ കാല�് �ടിെവ� േ�ാത�കളി�  മാലിന�ം കല��തി�� സാ��തക�

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?



പൗ��ിഫാം ൈലസ�സ് ലഭി��തി�� നിബ�നക�

4132. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

പൗ��ി ഫാം ൈലസ�സ്അ�വദി��തി�� നിബ�നക�  �താര�മാ�ി ഇറ�ിേ�ാഴി

വള��ലിന് ക�ഷക��് േ�ാ�ാഹനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

മരണസ��ിഫി��് ന���തിന് �തിയ മാ��നി�േ�ശ��

4133. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മരണ സ��ിഫി��് ന���ത് സംബ�ി�് �തിയ മാ��നി�േ�ശ��  �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� അവ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മരണ സ��ിഫി��് ലഭി�ാ� മരി�യാ�െട ആധാ� ന�� നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ആധാ�  ന��  ലഭ�മ�ാ�വ�  മരണെ��ാ�  അവ�െട സ��ിഫി��് ലഭി��തി��

നടപടി�മ�� വ��മാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�കളിെല ��ൈടം സ�ീ��മാ�െട െ�ാേമാഷ�

4134. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ാമപ�ായ�കളിെല �ൾ ൈടം സ�ീ�ർമാ�െട �േമാഷ� കാര��ി� എെ��ി�ം തട�ം

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) േമ� പറ�വ�െട �േമാഷ� �ന�ാപി�് ന���തിന് നടപടി��ാ�േമാ?

�ിതലപ�ായ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

4135. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ിതലപ�ായ�ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് �ലം �ിതല പ�ായ�ക�െട �വ��നം താളം െത��തായി

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആവശ�മായ ജീവന�ാെര നിേയാഗി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?



�റ� െചലവി� �ാ� വര�ന���തിനായി പ�തി

4136. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) നഗരസഭക�  വഴി നട�ിലാ�� ഭവനപ�തിക�െട െക�ിടനി��ാണ അ�മതി�് �ാ�

ത�ാറാ��തി�ം മ�മായി സാധാരണ�ാ��് വ��ക െചലവഴിേ��ിവ��െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള �ണേഭാ�ാ���് �റ� െചലവി�  �ാ�  വര�ന���തിനായി

നഗരസഭക� വഴി എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി� ഏെത�ി�ം

നഗരസഭയി� ഇ�കാര�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േറാ-േറാ ജ�ാ� സ�വീസ്

4137. �ീ.േ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) െകാ�ി നഗരസഭ നട�ാ�� േറാ-േറാ ജ�ാ� സ�വീസ് ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� നട�ി�ിനായി എസ്.പി.വി.  �പീകരി�വാ�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എസ്.പി.വി �പീകരി��തി� േനരി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈവ�ി�-േഫാ��െകാ�ി േറാ-േറാ െജ�ി നി��ാണ�ിെ� നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ക�ാട് പി.എ�്.സി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി

4138. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല കാ���ി പ�ായ�ിെല ക�ാട് പി.എ�്.സി �് �തിയ െക�ിടം

നി��ി��തിനായി എം.എ�.എ.  എസ്.ഡി.എഫ്-�  നി�ം നടപടി സ�ീകരി�് വ�ഷ��

പി�ി�ി�ം നി��ാണം ���ിയാ�ാ�ത് �ലം ജന����ാ�� ��ി��ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നി��ാണം സംബ�ി��ായി�� പരാതിയി�േമ� വ�ഷ�ളായി�ം തീ��് ക��ി�ാ���ലം

നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  കഴിയാ�തിനാ�  ��ത വിഷയ�ി�  അടിയ�ിരമായി

തീ��ക��ി��തി�ം ഇനി�ം കാലതാമസം �ടാെത നി��ാണം ���ീകരി�് െപാ�

ജന���് �റ�െകാ���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



ബാലസൗ�ദ പ�ായ�ക�

4139. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 'ബാലസൗ�ദ പ�ായ�ക�' പ�തി വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� പ�ായ�കെള ബാലസൗ�ദ പ�ായ�കളായി �ഖ�ാപി�ി��്;ജി�

തിരി�� കണ�ക� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തിന് േനാഡ�  ഏജ�സിയായി െതെരെ���ി��ത് ഏെതാെ�

�ാപന�െളയാണ്;

(ഡി) േനാഡ�  ഏജ�സി വഴി നട�ാ�� പ�തിക�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്;അവ

ൈകവരി��തി� പ�തി വിജയകരമായി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� എം.എ�.എ �ാേദശിക ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ പ�തിക�

4140. �ീ.�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) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  എം.എ�.എ �ാേദശിക ഫ�ി�  ഉ�െ���ി�ം �ഡ് �ീമി�

ഉ�െ���ി�ം െച�ാനായി നി�േ�ശി�ി�� ���ിക�െട നിലവിെല അവ� വിശദമായ

�പ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം ���ിക� നട�ിലാ��തി� വളെരയധികം കാലതാമസം േനരി��തിെ� കാരണം

എ�ാെണ� വിശദമാ�ാേമാ; ഈ �വ��ിക� എ��ം െപ��് തെ� നട�ിലാ��തിനായി

എെ��ാം മാ�ഗ�� സ�ീകരി�ി��് എ��ത് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ���ിക�

4141. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ആല�� മ�ല�ിെല എം എ� എ-�െട ആ�ി വികസന ഫ�്, �ാേദശിക വികസന ഫ�്

(എസ് ഡി എഫ്) എ�ിവ ഉപേയാഗി�് തേ�ശഭരണ വ��ിന് കീഴി� വ�� 2016-17 േല�ം,

2017-18 േല�ം ���ിക�െട നിലവി�ളള അവ� എെ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന നട�ാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

4142. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : 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��  �േഖന നട�ാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി അ�വദി�െ��� �ക ���മാ�ം െചലവഴി�െ���േ�ാ എ�്

അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ ; അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�െന െചലവഴി�ാെത േപാ�� �ക �േത�ക അ�മതിേയാ��ടി മ�് പ�തിക��ായി

വകമാ�ി െചലവഴി�വാ� കഴി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വേയാജന��െട േ�മ�ിനാ�� പ�തി വിഹിതം

4143. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വേയാജന��െട േ�മ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിത�ി�

എ�ശതമാനം �കയാണ് നിലവി� നീ�ിവ��ത്;

(ബി) ��ത �ക ഏെതാെ� �വ��ന���ായാണ് വിനിേയാഗി��ത്;വിശദാംശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ഐ.എസ്.ഒ സ��ിഫിേ�ഷ� പ�തി

4144. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നട�ാ�ിയ ഐ.എസ്.ഒ.  സ��ിഫിേ�ഷ�

പ�തിെയ�റി�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് ഇതിനകം ��ത പ�തിയി�െട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ൈകവരി�

�േരാഗതി വിശദീകരി�ാേമാ  ;  ഇതി�െട െപാ�ജന���് എെ��ാം േസവന�ളാണ്

േവഗ�ി�ം എ���ി�ം ലഭ�മാ�ാ� സാധി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി നീ�ിവ� ഫ�് എ�യാണ്  ;  പ�തി സം�ാനെ� എ�ാ

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�ം വ�ാപി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ായ�ക� പ�തി വിഹിതം പരമാവധി വിനിേയാഗി�വാ� നടപടി

4145. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം പ�ായ�ക��് അ�വദി� പ�തി വിഹിത�ിൽ, മാ��് 15

വെര എ�് �ക വിനിേയാഗി�;

(ബി) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പ�ായ�ക��ളള പ�തി വിഹിതം പരമാവധി

വിനിേയാഗി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ

?



സ��� പാ��ിടപ�തിയായ ൈലഫ് മിഷ�

4146. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  നിലവി�  വ�േശഷം ഭവന നി��ാണ ധനസഹായം എ�േപ��

ലഭ�മാ�ിെയ�ം,  എ� അേപ�ക�  മിഷെ� ൈകവശ�െ��ം,  ആയത്എേ�ാ�

പരിഗണി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ;ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  ��ത പ�തി �കാരം

െചലവായ �ക എ�;

(ബി) െഷാർ�� നിേയാജകമ�ല�ി��െ��� വിവിധ തേ�ശസ�യം ഭരണ�ാപന�ളിെല എ�

�രഹിത  -  ഭവന രഹിത ��ംബ�െളയാണ് ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

4147. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി എ� വീ�കളാണ്

നി��ി� ന�കാ�  ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;  പ�ായ�് തിരി�� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

4148. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയി� �മി�� എ� ഭവനരഹിതരാണ് െപ��ാ�� മ�ല�ി� ഉ�ത്

എ�റിയി�േമാ; ഇവ��് 2018-19 � വീട് ന���തിന് സാധി�േമാ;

(ബി) ഒ� വീടിന് എ� �പയാണ് �ണേഭാ�ാവിന് ന���ത്;  ഇതി� സ��ാരിെ��ം തേ�ശ

�ാപന��െട�ം വിഹിതം എ�െയ�റിയി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �രഹിത�െട ലി�ി�  ഉ�െ��തി�േശഷം സ��മായി �ലം വാ�ിയ �ണേഭാ�ാ���്

2018-19 � വീട് ന���തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �രഹിതരായി��വ��് �ലം വാ��തിന് ഈ പ�തിയി� ധനസഹായം ന��േമാ; എ�ി�

എ� �പയാണ് അ�വദി��െത�റിയി�േമാ;

(ഇ) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പണി�� ഭവന��  Geo  tag  (ജിേയാ ടാഗ്)

െചേ���േ�ാ;  എ�ി�  അതിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ി��ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) ൈലഫ് പ�തി െതാഴി�റ�് പ�തി�മായി സംേയാജി�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ�



വിധ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തി അേപ�ക�

T 4149.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തിയിൽ ലഭി�ി�� ആെക അേപ�ക� എ�യാെണ�ം, ഓേരാ

വിഭാഗ�ി�ം ഉൾെ�� ��വ�  അേപ�ക��ം അ�േയാജ�മായ പാ��ിട സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് എ��ാ� ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

4150. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��മായി �മി�ം വീ�മി�ാ�വ��് ൈലഫ് പ�തിയി� അേപ� ന��തി�ളള സമയപരിധി

ദീ�ഘി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) അേപ�േയാെടാ�ം ന�േക� േറഷ� കാ�ഡ് അട��ളള േരഖക�െട അഭാവം �ലം അേപ�

ന�ാ� കഴിയാ�വ�െട അേപ� സ�ീകരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

4151. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�െട  2018-19  വ�ഷ�ി�  എ� വീ�ക�െട പണിയാണ്

���ീകരി�ാ� പ�തി ത�ാറാ�ിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� അ�ഹതെ�� ��വ�  ആ�കെള�ം ലി�ി�  ഉ�െ����തിന് നിലവിെല

മാനദ��ളി� മാ�ം വ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി �കാര�� വീ�ക�

4152. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േ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) ൈലഫ് പ�തിയി�  2018-19  സാ��ിക വ�ഷം �തിയ വീ�ക�  ന�േക�തി�ാെയ�്

സ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) മ�് പ�തികളി�  വീട് നി��ി�് പണി ���ിയാ�ാ� ആ�കെള ൈലഫ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ി അവ�െട വീ�ക� ���ീകരി��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�വ�� മാനദ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ല�ം വീട് പ�തിയി� ��കാല�് നി��ി� ഇര� വീ�ക� ഒ� വീ�കളായി നി��ി��തിന്

ൈലഫ് പ�തി �കാരം സഹായം ന��േമാ; ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ലഭി� വീട് മ��െട േപരി�  ന�കിയതി�േശഷം വീ�ം വീടി�േവ�ി

അേപ�ി�് പ�തിയി� ഉ�െ��� എ� ആേ�പ�ം േറഷ� കാ�ഡ് ഇ� എ� കാരണ�ാ�

അ�ഹരായവ� �റ�നി��� എ� ആേ�പ�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല �രഹിത- ഭവനരഹിതരായ ��ംബ��

4153. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പാറ�ാല മ�ല�ി�  �രഹിത  -ഭവനരഹിതരായ എ� ��ംബ��  ഉ�് എ�്

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി�െട �ണേഭാ�പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ഉെ��ി�

പ�ായ�് തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി�  ൈലഫ് പ�തി �കാരം �രഹിത��് അ�വദി��തിനായി �മി

കെ��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� വീട് ലഭി��തിനാ�� അേപ�

4154. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി വീട് ലഭി��തി�� എ�

അേപ�ക� ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കരി� അ�ഹത��വ� എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒേരാ �ാമ പ�ായ�കളിെല�ം �നിസി�ാലി�ിയിെല�ം

അേപ�ക�െട എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

4155. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) ആല�� അസം�ി മ�ല�ി� വ�ാഴി, കിഴ�ാേ�രി, േമലാ�േകാട്, ആല��, എരിമ��,

�ഴ�മ�ം,  േത���ി എ�ീ പ�ായ�കളി�  ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം എ�

അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  അ�ഹരായി

െതരെ���െ��വ�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� പ�ായ�കളി�  നി�ം അ�ഹത��ായി�ം പ�ികയി�  ഇടം ലഭി�ി� എ�

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� സ�ീകരി� പരിഹാര നടപടി വിശദീകരി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

T 4156.�ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന എ� പ�തി വഴി നിലവിെല േക� സ��ാ�  കാലയളവി�

സം�ാന�് എ� േപ��് ഭവന നി��ാണ�ി�� സഹായം നാളി�വെര ന�ി എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി�� സഹായ�ിന് അേപ�ി�വരി� വീ�വ�വാ�� സഹായം ലഭി�ാ�

സം�ാനെ� അേപ�ക� എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന (നഗരം) പ�തി

4157. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന  (നഗരം)  ഭവന നി��ാണ പ�തിയി�  നട�

സാ��ിക വ�ഷം എ� വീ�ക�  നി��ി��തിനാണ് ല��മി�ിരി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�കീഴി�, പരമാവധി സഹായം എ� �കയാെണ�ം ഇതിെല േക�- സം�ാന

വിഹിത�� എ� വീതമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന പ�തി�ം ൈലഫ് പാ��ിട പ�തി�ം

T 4158.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന പ�തി �കാരം നാളി�വെര സം�ാന�ിന് ലഭ�മായ േക�

ഫ�് എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി�  നി�ം ൈലഫ് പാ��ിട പ�തി�ായി �ക നീ�ിവ�ക�ം െചലവഴി�ക�ം

െച�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന പ�തി �കാരം ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� സം�ാന�്

എ� വീ�ക� ���ിയാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ; ��ത കാലയളവി� ൈലഫ് പാ��ിട പ�തി



�കാരം എ� വീ�ക� നി��ി�് ന�കിയി��്; വിശദീകരി�ാേമാ?

നഗരകാര� വ��ിെല �മേ��കൾ

4159. െ�ാ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�ാന�് നഗരകാര� േജായി�് ഡയറ��  ഓഫീസി�ം,  നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ി�ം

ഫയ�ക�  സമയബ�ിതമായി തീ��ാ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;2016  ജ�വരി �ത�

നിലവി�� എ� ഫയ�ക� ഉ�്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫയ�ക� േ�ാ��് െച�വാ� സ��ാ� സമയ�മം ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ; ഈ

പറ� സമയ�് േ�ാ��് െച�ാ� ഫയ�ക� കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  സമയ�മം പാലി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട േപരി�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നഗരസഭ,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവയിെല ഉേദ�ാഗ��െട സീനിേയാറി�ി െത�ി� േക�ക�

കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െയ�റിയി�ാേമാ;ഇതി�  വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; നടപടി�് വിേധയരായവ�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) സീനിേയാറി�ി െത�ി� േക�ക�  പരിേശാധി�് ശരിയായ �മീകരണം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ; 2016 ജ�വരി �തൽ ശി�ണ നടപടി�് വിേധയരായ ഉേദ�ാഗ��െട വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

വ�വട പ�ായ�ി� കേ���ാ� �മവി��മായി േന�� െക�ിട ന��ക�

T 4160.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ഇ��ി ജി�യിെല വ�വട പ�ായ�ി�  വ�കിട കേ���ാ�  സാധാരണ�ാെര ഉപേയാഗി�്

െക�ിട ന��ക� േന��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി തട��തിനായി വ�വട പ�ായ�ിെല െക�ിട ന�� രജി�� േദവി�ളം സബ്

കള��െട ഓഫീസ് പിടിെ���ി�േ�ാ;

(സി) വ�കിട കേ���ാ�  നട�� ഇ�കാര�� �മവി�� നടപടിക�  പരിേശാധനയി�

െവളിെ��ി�േ�ാ; എ�ി� അത് തട��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�?

�ാമപ�ായ�കെള ഐ.എസ്.ഒ. നിലവാര�ിേല�യ��ാ� നടപടി

4161. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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



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

(എ) �ാമപ�ായ�കെള ഐ.എസ്.ഒ.  നിലവാര�ിേല�യ��ാ�  പരിപാടി�േ�ാ;  ഇതിനായി

എെ��ാം ഓഫീസ് നവീകരണ �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല െസ��റിമാ�േട��െ�െട�� ഒഴി�ക�  നിക�ാ�

സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാമസഭ �വ��ന��  �താര��ം ജനകീയ�ം കാര��മ�മാ��തിനായി �പീകരി�

�ാമസഭ േപാ���  വഴി െപാ�ജന���് ലഭി�� സൗകര���  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക�ിട നി�തി ഓ�ൈലനായി അട�ാ�  സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  നി�തി രജി��

ഡിജിൈ�സ് െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ക?

േ�ഹിത പ�തി

T 4162.�ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ി�  ��കളിെല ��ിക�െട മാനസിക സ�����ം ����ം

പരിഹരി�ാ� േ�ഹിത എ� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ��ംബ�ീ �വ��ക��് പരിശീലനം

ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െജ�ഡ� റിേസാ�് െസ��

4163. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട ��ംബ�ീ േ�ാ�് തല�ി� െജ�ഡ�

റിേസാ�് െസ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െജ�ഡ�  റിേസാ�് െസ��കളി�െട എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ വഴി ഫാം �ഷ് മി��് പ�തി

4164. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട കീഴി� ഫാം �ഷ് മി��് എ� േപരി� പാ� ഉ�പാദന പ�തി ആരംഭി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ വഴി ��ത പ�തി എ�കാരം നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;



(സി) പാ� ഉ�പാദനം, വിതരണം എ�ിവ എ�െന നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) �ണേമ�മ ഉറ�വ���തി�ം മാ���ിംഗ് �ംഖല കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ംബ�ീ പ�തിക�

4165. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ��ംബ�ീയി� എ� േപ� അംഗ�ളായി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എ� േകാടി �പയാണ് ��ംബ�ീ�െട സം�ാന

പ�തി�ായി വകയി��ിയി��ായി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതി� എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണനം

4166. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, പി. ഉ�ി

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി ��ംബ�ീ ഉ����െട ഉ�ാദനം

വ��ി�ി��തി�ം വിപണനം ശ�ിെ����തി�മായി എെ��ാം നവീന പരിപാടികളാണ്

ആ��ണം െച�ി��ത്;

(ബി) ��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണനം വി�ലീകരി��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ��ംബ�ീ

ബസാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ ഉ����  ഓ�െെല�  വഴി വിപണിയി�  എ�ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ��ംബ�ീ�െട ഏെത�ാം ഉ���ളാണ് ഓ�െെല�  വഴി ലഭ�മാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ജ� ഒൗഷധി െമഡി�� േ�ാ�ക�െട �വ��ന രീതി

4167. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) �റ� വിലയി�  ജനറിക് മ��ക�  ലഭ�മാ��തിന് ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ി�

ആരംഭി�ാ�േ�ശി�� ജ� ഒൗഷധി െമഡി�� േ�ാ�ക�െട �വ��ന രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ��ംബ�ീ അംഗ��  നട�� െമഡി��  േ�ാ�ക�െട �വ��ന�ളി�

��ംബ�ീ മിഷെ� പ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആദിവാസി ജനവിഭാഗ��െട �ണേഭാ� വിഹിതം

4168. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ���� വ��ിഗത ആ��ല�ം ലഭി�� പ�തികളി�  �ണേഭാ�

വിഹിതം അട�േ��ത് ഒഴിവാ��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ണേഭാ� വിഹിതം അട�ാ�  സാധി�ാ�� �ലം യഥാ���ി�  പ�തിെകാ�് �ണം

ലഭിേ�� നിരവധി ആദിവാസി ��ംബ���് ഇ�ര�ി�� പ�തി �േയാജനെ���ാ�

കഴിയാ� ��ം ഒഴിവാ��തിനായി  100%  �ക�ം സ��ാ�  അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി െചലവ്

4169. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2017-18െല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി െചലവ് സംബ�ി�് വിേക�ീ�ത

ആ��ണ സം�ാനതല സമിതി വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�തി നി��ഹണ�ി�� സമയം ദീ�ഘി�ി��തിന് ആേലാചന�േ�ാ?

ജനകീയാ��ണ�ിെ� �ണേദാഷ��

T 4170.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ജനകീയാ��ണ�ിെ� േന�ം,  േകാ�ം എ�ിവെയ��ി ഏെത�ി�ം ഏജ�സി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ജനകീയാ��ണ�ിെ� �ണേദാഷ�� വിശദമാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം

4171. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െത�� നായ ശല�ം നിയ�ി��തിന് പാല�ാട് ജി�യി�  നട�ിലാ�ിയ എ.ബി.സി.

േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി എ� െത�വ് നാ�െളയാണ് വ��ംകരി�ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;



(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  വിജയകരമായി നട�ിലാ�ിയ ��ത പ�തി മ�് ജി�കളി�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാ ജി�കളി�ം ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െത�വ് നാ��െട ആ�മണ��  �ടി വ�� ഇൗ കാലഘ��ി�  എ.ബി.സി.  പ�തി

സം�ാന�് ഒ� �ിരം സംവിധാനം ആ�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

അൈജവ മാലിന� സം�രണം

4172. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭകളി� അൈജവ മാലിന��� േശഖരി�് സം�രി��തിന് �േത�ക

പ�തിക� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

സീേറാ േവ�് ഓ� �ൗ�് പ�തി

4173. �ീ.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) ന�െട ��പാ�ക�  സീേറാ േവ�് ഓ�  �ൗ�് ആ�ാ�� പ�തി�െട വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ�േ��് �ാബല��ിലാ�െമ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി േകരള�ിെല എ�ാ വാ��കളി�ം നട�ാ�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ��/ആ�പ�ി മാലിന���

4174. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

സം�ാനെ� വിവിധ േറാ�ക�െട ഇ�ഭാഗ�ളി��� ഓടകളിേല�് േഹാ��/ആ�പ�ി

മാലിന���  വ�ാപകമായി ഒ��ി വി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ  ;  ഇ�ര�ി�

മാലിന���  ഓടകളിേല�് ഒ��ിവി��വ�െ�തിെര തേ�ശ ഭരണ �ാപന��  �േഖന

ശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന അൈജവ മാലിന�േശഖരണം



4175. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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�� �േഖന e-waste, ൈവദ�ത ബ��ക�, ട�ബ്

ൈല�ക�, ക�ാടി ��ിക�  �ട�ിയവ �ിരമായി േശഖരി��തിന് സംവിധാനം

ഏ�െ����ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രെമാ� സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഹരിത േകരളം മിഷ�

4176. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഹരിത േകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി െകാേ�ാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ�� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം പ�തികളി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന്

േവ�ി െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ മിഷെ� പ�ാളി�ം ഹരിത േകരളം മിഷെ� �വ��ന�ളി�  ഏെത�ാം

രീതിയിലാണ് ഉപേയാഗി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പാല�ാട് മ�ല�ിെല ഹരിത േകരളം മിഷ� പ�തിക�

4177. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഹരിത േകരളം മിഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  പാല�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ചിത� മിഷ�

4178. �ീ.പി.െക. ശശി

,, െക. ദാസ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

(എ) സം�ാനെ� ഒ� സ��� �ചിത� �േദശമാ�ി മാ�ക എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി��

�ചിത� മിഷെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനം െവളിയിട വിസ��ന വി��മാ�ി മാ��തിന്

സാധ�മായി�േ�ാ; ഇതിനായി നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി നഗര �ാമ �േദശ�ളി� െപാ� ശൗചാലയം നി��ി�ാ� പ�തി�േ�ാ;



(ഡി) എ�ാ തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളി�ം ഹരിത ക�� േസന �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

നിലവി� എ�യിട�ളി� ഹരിത ക�� േസന �പീകരി�ി��്; േസന�െട �വ��േനാേ�ശ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��

4179. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� മഴ�ാല��� �ചീകരണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

�വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത ���ിക�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമാ�ം �ത�മാ�ം ��ത ���ിക� ���ീകരി��തിന് ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

നഗരസഭകളി� �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ�

4180. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭകളി�ം �ീ� േ�ാേ�ാേ�ാ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എവിെടെയാെ�യാണ് �ീ�േ�ാേ�ാേ�ാ� നട�ിലാ�ിയി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം �ീ�  േ�ാേ�ാേ�ാ�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന���

4181. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, എം.ഉ��

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

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

(എ) വീ�ക�, ക�വട �ാപന��  എ�ിവിട�ളി�  നി�� �ാ�ിക് മാലിന���

സമയബ�ിതമായി േശഖരി�വാ� േവ�� ഏജ�സിക� ഇ�ാ�ത് മാലിന��� േകരളെമ�

പ�തി�് തട�മാ�െമ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന���  നിലവി�� ഏജ�സിക��് ൈകമാ�� രീതിയിേല�് ജന�െള

േബാധവ��രി�വാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  സഹായേ�ാെട ഇ�രം ഏജ�സിക�  ��തലായി �ട�വാ�� നടപടിക�



സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് ഉ�����െട നിലവാരം

4182. �ീ.പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

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

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

(എ) �ാ�ിക് കവ�ക�  (ക�ാരിബാ�ക�),  പാനീയ��  നിറ�വ�� �ാ�ിക് ��ിക�,

ഭ��സാധന�� പാ�് െച� വ�� �ാ�ിക് കവ�ക� �ട�ി സം�ാനെ��� �ാ�ിക്

ഉ����� നിലവാരം �റ�വയാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�കളി�  ��ംബ�ീ അംഗ��  േശഖരി�� �ാ�ിക് മാലിന���

സംസ് �രി��തിന് പലയിട�ം മാലിന� �ാ�കളിെ�� കാര�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) അ�ത് ൈമേ�ാണിന് താെഴ�ളള �ാ�ി�ക��് പകരം �ണി,  േപ��  സ�ി �ട�ിയവ

ഉപേയാഗി�ണെമ� സ��ാ� നി�േ�ശം പാലി�െ���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  ഇ� ഉറ� വ��േമാ;  �ടാെത കനം �റ� �ാ�ിക് ഉ�പാദി�ി��വർ�ം

വി��ന�ാ��ം ശി��ം പിഴ�ം ഉറ�ാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല കിണ� റീചാ�ജിംഗ് ���ികൾ

4183. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏ� പ�ായ�കളി� കിണ� റീചാ�ജിംഗിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� ���ികളാണ് ഏെ���െത�ം ���ിയാ�ിയവ എ�െയ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(സി) കിണ� റീചാ�ജിംഗിന് ഏെ��� ���ിക� ���ിയാ��തി�� തട��� വിശദമാ�േമാ;

അവ ���ിയാ��തിനായി അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�വ�ി െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��ഡറി �ളി� െക�ിട നി��ാണം

4184. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� �ൻ എം എൽ എ �ീ. േകാടിേയരി ബാല��� 2015-16

വ�ഷെ� അേ�ഹ�ിെ� ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം ഒ� േകാടി �പ െകാ�വ�ി

െവാേ�ഷണ� ഹയ� െസ��ഡറി �ളി� െക�ിടം നി��ി��തിനായി അ�വദി�ി��തിെ�



(ഭരണാ�മതി സ��ാ� ഉ�രവ്  (സാധാ നം.  1130/17/തസ�ഭവ തീയതി  11/04/2017 )

നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഈ ���ി�െട സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മാേയാ? ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഈ ���ി എ�് ���ീകരി�ാ�  ആ�ം എ�ാണ് സ��ാ�  ക���ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ധാ� മ�ി സഡക് േയാജന �കാരം േറാ�ക�

4185. െ�ാ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) 2017-2018  വ�ഷ�ി�  പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ �കാരം എ� േറാ�ക�െട ലി�്

ത�ാറാ�ിയി��്; എ� കിേലാമീ�� േറാഡ് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� േറാ�ക�െട േപര് ലഭ�മാ�േമാ;  േകാ���

നിേയാജക മ�ല�ിെല േറാ�ക� ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമീണേറാ�ക�െട തകരാ�ക� പരിഹരി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന��

4186. �ീ.സി.���

,, ��ഷ� കട��ി

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാ��ിക �േരാഗതി�െട അനിവാര�ഘടകമായ �ാമീണേറാ�കളി�  വലിെയാ� ഭാഗം

തകരാറിലായിരി��ത് പരിഹരി�ാനായി നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��തായി എ� ൈദ�ഘ��ി�  �ാമവീഥിക�  നി��ി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;  െതാഴി�റ�

പ�തി� കീഴി� �ാമവീഥി നി��ാണ�ം �ന��ാരണ�ം നട�ാ�േ�ാ;

(സി) �ധാനമ�ി�െട �ാമവീഥി പ�തി �കാരം  (PMGSY)  നിലവിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട

�ന��ാരണ�ി�ം �തിയ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ി�ം ലഭി� സഹായം അറിയി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന (PMGSY)

4187. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന  (PMGSY)  പ�തിയി�  ��ാം ഘ��ി�

ഉ�െ����തി�� െ�ാേ�ാസ�  േക�സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;



(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� കിേലാമീ��  േറാഡിന്

അ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

വീ�കരം

4188. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയിെല വീ�ക��ളള വീ�കരം എ�യാെണ�്

ഇനംതിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;ഈ നിര�് എ��ത� �ാബല��ി�� താണ്;

(ബി) അശാ�ീയമായ ഈ നിര��ലം ��ത�  �ക അട�േ��ി വ��തായി എ� പരാതിക�

സ��ാരിന് ലഭി�ി��്;  പരാതിക�െട അടി�ാന�ി�  നി�തി നിര�് �ന പരിേശാധി�്

തവണകളായി �ടിശിക അട��തിന് ഉ�രവ് ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ?

അനധി�ത െക�ിട��െട �മവ��രണം

4189. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

നിയമം ലംഘി� െകാ�� അനധി�ത െക�ിട��  നിയമപരമായി �മെ���� ഉ�രവ്

�കാരം പിഴ അട� അനധി�ത െക�ിട�� നിയമപരമായി �മെ����തിൽനി�ം ഏെത�ി�ം

വിഭാഗം െക�ിട�െള ഫീസി� നി�് ഒഴിവാ��േ�ാ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�; വിശദാംശ��

ന��േമാ?

കൽ�� േ�ാ�് പ�ായ�ിെല കാലതാമസം

4190. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2016-17, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ളി� MLA- നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന

ഫ�്,  സം�ാന �ര� നിവാരണ വ��ിെ� ഫ�് എ�ിവ �േഖന നട�ാേ�� എ�

പ�തികളാണ് ക��� േ�ാ�് പ�ായ�ിെല െസ��റി, എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എ�ിവെര

�മതലെ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇതി� 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� എ�ാ പ�തിക�െട�ം എ�ിേമ�ക�

ത�ാറാ�ി ബ�െ�� വ��ക��് ക��� േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി,  എ �ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം എ�ിവ� ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) ഇനി�ം ൈകമാറിയി�ി� എ�ി� കാലതാമസം വ�തി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�  കാലതാമസം വ���

ഉേദ�ാഗ� സംവിധാന�ി� മാ�ം വ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?



ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി ���ികൾ

4191. �ീ.േ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) ഹരി�ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�ി�ാട് �ാമപ�ായ�ിെല വാ�ഡ് 14-ൽ െ�യിേനജ്

സൗകര�ം ഒ���തിനായി  2015-16  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നിേയാജക മ�ലം ആ�ി

വികസന പ�തിയി�  നി�ം അ�വദി�  25  ല�ം �പ�െട�ം,  െകാട�ാ�  -  േമ�ാടം

േറാഡിെ� നി��ാണ�ിനായി അ�വദി�  50 ല�ം �പ�െട�ം ���ിക�െട നിജ�ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ിക� ���ിയാ��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�നിസി�ാലി�ിക� ആയി ഉയ��ിയ പ�ായ�കളിെല പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ�

4192. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �നിസി�ാലി�ിക�  ആയി ഉയ��ിയ പ�ായ�കളി�  േജാലി െച�ി�� പാ��് ൈടം

സ�ീ��മാെര �ന�വിന�സി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം �ന�വിന�സി�െ�� എ�േപ� നിലവി� നഗരസഭകളി� േജാലി െച�വ��;

(സി) പ�ായ�കളി� േജാലി െച�� പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ�െട െപ�ഷ� �ായം എ�യാണ്;

(ഡി) പ�ായ�കളി�  നിയമനം ലഭി�ക�ം നഗരസഭകളായി ഉയ��ിയേ�ാ�  അവിെട

നിയമി�െ���മായ പാ��് ൈടം സ�ീ��മാ�െട െപ�ഷ�  �ായം എ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

��� േകാ��േറഷനിെല സബ് എ�ിനീയ� (ഇല�ി��) ത�ിക

4193. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ���  േകാ��േറഷനി�  സബ് എ�ിനീയ�  (ഇല�ി��) ത�ിക�െട അംഗീ�ത

എ�െമ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത ത�ികയി� ഒഴി�േ�ാ; എ�ി� ഒഴിവ് പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ത�ികയി� കരാ�/താ��ാലിക അടി�ാന�ി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 31.03.2018 ന് വിരമി�� �ലം ഈ ത�ികയി� �തീ�ി�െ��� ഒഴി�ക� എ�െയ�്

വ��മാ�േമാ?

ഇ�േഫാ�േമഷ� േകരള മിഷനിെല ജീവന�ാ�



4194. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ�േഫാ�േമഷ�  േകരള മിഷനി�  ഇേ�ാ�  എ� ജീവന�ാരാണ് ഉ�ത്;  ഇവരി�  കരാ�

േജാലി�ാെര�; താ�ാലിക ജീവന�ാെര�; വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) പ�് വ�ഷ�ിലധികമായി േജാലി െച�് വ�� കരാ�  േജാലി�ാെര �ിരെ����തിന്

നടപടി ൈകെ�ാ�ാേമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

�ാമപ�ായ�കളി� അസി��് എ�ിനീയ�മാ��് അധിക �മതല

4195. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

സം�ാന�് എ� �ാമപ�ായ�കളി�  അസി��് എ�ിനീയ�മാ��് അധിക �മതല

ന�കിയി�െ��റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ിെല ന�റി ടീ�� നിയമനം

4196. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാതമംഗലം പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ിെല ന�റി ടീ��  നിയമന�മായി ബ�െ��്

�ീമതി.അലീമ ബഷീ�  ന�ിയ അേപ�  ,ഗവ�െമ�് െസ�േ�റിയ�ി�  162/EPA2/16

നംപരാ�ം പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ി�  31725/E9/16  ന�പരാ�ം രജി��  െച�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�ി� നി�ം ��ത പരാതി റിേ�ാ��ിനായി പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ിേല�യെ��ി�ം

ര�് വ�ഷേ�ാളമായി ഡയര�േറ�ി�  െപ�ഡി�് ആെണ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ��ത ഫയലിൽ ഡയറ�േറ�ിൽ നി�� റിേ�ാ��് അയ�വാൻ കാലതാമസം േനരി��തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത ഫയ� എ��ം േവഗ�ി� തീ��ാ��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഒഴി�ക�

4197. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ക��  ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� കീഴി�  അസി��്

എ�ിനീയ�, ഒ�ാം േ�ഡ്,  ര�ാം േ�ഡ്,  ��ാം േ�ഡ് ഓവ�സിയ�  എ�ിവ�െട എ�

ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഒഴി�ക� നിക��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?



�നി�ി�� േകാമ� സ��ീസി� െചയി�മാ� ത�ികയി� നി�ം ഓഫീസ് അ���് ത�ികയിേല��

ത�ികമാ�ം

4198. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �നി�ി��  േകാമ�  സ��ീസി�  െചയി�മാ�  ത�ികയി�  നി�ം ഓഫീസ് അ���്

ത�ികയിേല�് ത�ികമാ�ം അ�വദി��തിന് ബാധകമായ ഉ�ര�ക�

നിലവി�േ�ാ;ഉെ��ി� പക��ക� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ഇ�കാരം ത�ികമാ�ം അ�വദി�െ��വ�െട ലി�ം

അതിെ� നിയമന ഉ�ര�ക�െട പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�കളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

4199. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�ം ��സി�ാലി�ികളി�ം എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിരവധി ഒഴി�ക� ഉ�ായി�ം ആയത് നിക�ാ�തിനാ�� ��ി��്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട ഒഴിവ് താമസംവിനാ നിക��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

എടേ�രി �ാമ പ�ായ�ിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

4200. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി �ാമ പ�ായ�ിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��് ബി�ഡിംഗ്

െപാളി�് മാ��ത് സംബ�ി�� DB2/151അേപ� എ�ാണ് ലഭി�ത്;

(ബി) ��ത അേപ�യി�  തീ�മാനം എ��ാ�  കാലതാമസം േനരി���ിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� ദിവസ�ി��ി� ഫയലിേ�� തീ��ാ�ാ� കഴി�ം എ�് വിശ�മാ�ാേമാ?

െത��വിള�ക��് മീ�ർ �ാപി�വാ� നടപടി

4201. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) പ�ായ�ിെല െത��വിള�ക��് െക.എസ്.ഇ.ബി. ബി� ഈടാ��ത് എ�് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�ാണ്;  പഴയകാല�് �ാപി�ി�� ഇ�കാ�ഡെസ�്/�റെസ�് ലാ�ക��്

െചലവാ�� അ��ം വാ�ിന് അ�സരി�� �ക ഇേ�ാ�ം െക.എസ്.ഇ.ബി.  �്

പ�ായ�ക� അട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേയാഗി�� ൈവദ�തി�് അ�സരി�് �ക ഈടാ�വാ�  െത��വിള�ക��് മീ��ക�

�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഭീമമായ പാഴ് െചലവ് ഒഴിവാ�ാനാവിേ�;

(സി) ഇ�വെര സം�ാനെ� എ� പ�ായ�കളി�  ഇ�ര�ി�  വഴിവിള�ക��് മീ��ക�

�ാപി�ി��്;

(ഡി) ഈ പ�ായ�കളിൽ മീ��ക� �ാപി��തിന് ��� �ക�ം ഇേ�ാ�� �ക�ം ത�ി��

അ�രം എ�യാെണ�് പറയാേമാ?

െകാ�ി കരിേ�ാടിെ� �ന��ാരണം

4202. �ീ.േ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) െകാ�ി േകാ��േറഷനിെല  46,  47  എ�ീ ഡിവിഷ�കളി�െട കട�േപാ�� കരിേ�ാടിെ�

�ന��ാരണ�ിനായി 2015-16 സാ��ിക വ�ഷെ� നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന

പ�തിയി� നി�ം അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ�െട ���ി�െട നിജ�ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ���ി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിന് കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അ�വദി� ���ികൾ

4203. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തലേ�രി

നിേയാജകമ�ല�ിെല എെ�ാെ� കാര����ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  2017-18  വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് അ�വദി�

��വ�  ���ിക�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ� നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ജനന രജി�റി� തി���ക� വ���തി�ളള നടപടി�മ��

4204. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) ജനന രജി�റി�  തി���ക�  വ���തിന് ഇേ�ാഴെ� നടപടി�മ��

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മാതാപിതാ��െട േപരി�ം വിലാസ�ി�ം വ� പിശ�ക�  തി��വാ�  േനാ�റി  ,ഗസ�ഡ്

ഉേദ�ാഗ��  ,വിേ�ജ് ഓഫീസ�  എ�ിവ�െട സാ��പ�ം േവണെമ� നിബ�ന

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 1969  െല ജനന മരണ രജിേ�ഷ�  നിയമ�ിെല വ��്  15  �കാരം ര�് വിശ�സനീയ

വ��ിക�െട ഡി�േറഷ�  മതിയാ�െമ� നിയമം േവെ��് െവ�ത് എ�് െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ി�െട േപരിെല ഇനീഷ��  വികസി�ി�ാ�  ഇേ�ാ�  അ�വദി�ാറിെ���ം ഇനീഷ��

വികസി�ി�ക എ�ത് േപരി�ളള മാ�മ� എ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ജനന മരണ രജിേ�ഷ� നിയമ�ിെല െസ�� 15 �കാരം ഇനീഷ�� വികസി�ി�ാ�

അ�വദി� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േരാഗം ബാധി� �ഗ�െള കശാ�് െച�് വിതരണം െച�� നടപടി

4205. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േരാഗം ബാധി� �ഗ�െള ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�് കശാ�് െച�്

സം�ാന�് വിതരണം െച��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� തടയാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ര�ിത മാംസമാേണാ ജന���് ലഭ�മാ��ത് എ�റ�ാ�ാ�  അറ� ശാലക�മായി

ബ�െ��് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ഗ�െള കശാ�് െച��തിന് ��പ് പരിേശാധി��തിനായി �ഗേഡാ��മാ�െട േസവനം

ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദ വിവര�� ന�കാേമാ?

മിക� �ാമപ�ായ�ക��് ന��� സ�രാജ് േ�ാഫി

4206. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ�രാജ് േ�ാഫി�് അ�ഹരായ �ാമപ�ായ�കെള െതരെ����ത് ഏെത�ി�ം

മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ;എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) 2016-2017  വ�ഷ�ി�  സ�രാജ് േ�ാഫി ലഭി��തിന് െപ�േഫാ�മ സമ��ി�

�ാമപ�ായ�ക� ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) മാനദ��ിെ� പരിധിയി� ഉ�െ�� �ാമപ�ായ�ക�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) മാനദ��ിെ� പരിധിയി�  ഉ�െ�� �ാമപ�ായ�ക�  �റവായതിനാ�  മാനദ��ി�

മാ�ം വ���ത് പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?



കാസ�േകാട് ഡവല�്െമ�് അേതാറി�ി (കാഡ)

4207. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) കാസ�േകാട് ഡവല�്െമ�് അേതാറി�ി (കാഡ) ഏത് കാലയളവിലാണ് �വ��ി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  കാഡ നട�ിയ �വ��ന��  എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാഡ ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ��വ��് എെ��ാം ആവശ����് വാ� ന�കിയി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാഡയി� നി�് വാ� എ��വ�െട േപ�വിവര�ം, വാ� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) വാ� എ��വരി�  തിരി�ട�ാ�വ�  എ�യാെണ�ം അട�ാ�  ബാ�ി�� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാഡ നിലവിലി�ാ��െകാ�് വാ� തിരി�ട�ാ�വരി� നി�് ��ത �ക ഈടാ�ാ� എ�

മാ��മാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) വാ� എ��ാ�  ഈ�ന�ിയ �മാണ��  തിരിെക ന�കിയി�േ�ാ;  തിരിെക ന�കാ�

ബാ�ി�െ��ി� ��ത �മാണ�� എവിെടയാണ് ��ി�ി��െത�ം എ� �മാണ��

തിരിെക ന�ാ�െ��ം കാഡ പിരി�വി� �ിതി�് അ�രം �മാണ��  തിരിെക ന�ാ�

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� അംഗ���് േ�മനിധി

4208. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�്,  നഗരസഭ,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവിട�ളിെല ��  അംഗ���് േ�മനിധി

�പീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനാ�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� ജന�തിനിധിക��് േ�മനിധി

4209. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

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

�പീകരി��തിന്എേ�ാ� േച�� ഏത് േയാഗ�ിലാണ് തീ�മാനെമ��െത�ം േയാഗ�ി�

ആെരാെ� സംബ�ി�ി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?



(ബി)

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അേപ�ക��് ഫീസ് വ��ി�ി��

4210. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ഏെത�ാം അേപ�ക��ാണ് ഫീസ് വ��ി�ി��തിന്

തീ�മാനി�ി�ളളത്; വ��നവ് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��നവി�െട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�മാന�ി� ഏകേദശം എ� ശതമാനം

വ��ന��ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(സി) അേപ�ാ ഫീസിന�ി�ം നി�തിയിന�ി�ം വ��� വ��നവ് െപാ�ജന�െള ഏെത�ാം

തര�ിലാണ് ബാധി��െത�് വിലയി���തിന് എെ��ി�ം പഠന�േളാ പരിേശാധനകേളാ

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളി� നി�� ഓ�ൈല� േസവന��

4211. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�കളി�  നി�ം ഓ�ൈലനി�  ലഭ�മാ�� േസവന��

ഏെതാ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സൗകര��� സം�ാനെ� എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ി� എ�

�ാമപ�ായ�കളി�  �ടി ഓ�ൈല�  സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�

ബാ�ി��്;വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെത�ി�ം �ാമപ�ായ�കളി�  ഓ�ൈല�  േസവന��

ഏ�െ���ാ� ബാ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട േപര് വ��മാ�ാേമാ?

�വ�ടി േ�ാ�ിെല വി.ഇ.ഒ. സ��ി�ക�

4212. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഓേരാ പ�ായ�ിെല�ം ജനസംഖ��ം വാ��ക�െട എ��ം വി.ഇ.ഒ.

സ��ി�ക�െട േപ�ം േ�ാ�് പ�ായ�് തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) 2010-� �വ�ടി േ�ാ�ി��ായി�� വി.ഇ.ഒ. സ��ി�ക�െട േപ�ക� പ�ായ�് തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;  ഇേ�ാ�  വി.ഇ.ഒ.  സ��ിളിെ� എ��ി�  വ�ത�ാസ�േ�ാ;  എ�ി�  കാരണം

അറിയി�േമാ;

(സി) വ��ി� ജനസംഖ��ം ��ത�  വാ��ക�ം പ�തിക�െട ബാ�ല���� പ�ായ�കളി�

ഉ�ായി�� വി.ഇ.ഒ.  ത�ികക�  �വ�ടി േ�ാ�ിൽ �നഃ�ാപി��തി�� നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജി�യിെല �ാമപ�ായ�ക�  �നിസി�ാലി�ിക�  ആയേ�ാ�  എ� വി.ഇ.ഒ.  ത�ികകളാണ്

ഇ�ാതായി��ത്;  ഈ ത�ികക� �നഃ�മീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� �വ�ടി േ�ാ�ി� ��ത�

വി.ഇ.ഒ. ത�ികക� അ�വദി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�� നടപടികളിൽ ടൗ� �ാനിംഗ് വ��ിെന ഉ�െ���ൽ

4213. െ�ാ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) നിലവി� മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� നഗരസഭക�/േകാ��േറഷ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം;

ആയത് ത�ാറാ�വാ�  സ��ാ�  എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാെയ�ം

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ�ിയ നഗരസഭക�  ഏെത�ാെമ�ം ��ത മാ��  �ാ�ക�

നഗരസഭാ കൗ�സി�കളി� അവതരി�ി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ��വ� നഗര/�ാമ മാ�� �ാ�ക� ത�ാറാ�� നടപടികളിൽ ടൗ� �ാനിംഗ്

വ��ിെന ഉ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആരംഭി�� ഐ.ടി.  പാ��ക�, െടേ�ാപാ��ക�, �റ�ഖ��, വ�വസായ

േക���, േസ�ി േസാ�ക�  എ�ിവ�െട പ�തിക�  അംഗീകരി�� സമയ�് ടൗ�

�ാനിംഗ് വ��ിെന ഉ�െ���ി േവ� ��ക�ത�ക� എ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) വ�കിട പ�തിക� ആരംഭി��തി�േവ� സമിതിയി� ചീഫ് ടൗ� �ാനെറ ഉ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�  എ� ചീഫ് ടൗ�  �ാന�മാരാ��െത�ം �മതലക�  എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ?

നഗര�ളിെല ഗതാഗത സംവിധാനം പരി�രി��

4214. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നഗര�ളിെല ഗതാഗത സംവിധാനം ശാ�ീയമായി പരി�രി�വാ�ം െപാ�ജന���ം

യാ��ാ���� �യാസ�� �രീകരി�വാ�ം �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നഗരാ��ണ വ��ിന് കീഴി�  മാ���ാ�  ത�ാറാ��തി�ം ആവശ�െമ�ി�

പഠന�ിനായി �േത�ക ഏജ�സിെയ �മതലെ����തി�ം സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് േലാ�� അഡ്മിനിേ�ഷൻ

4215. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് േലാ��  അഡ്മിനിേ�ഷെ� ഉേ�ശ ല����

�ാവ��ികമാ��തിന് ��ത �ാപന�ിന് കഴി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ീശാ�ീകരണം, പ�ികജാതി പ�ികവ�� വിഭാഗ��െട ഉ�മനം, ��ബല വിഭാഗ��െട േ�മം

എ�ിവ�് ഊ�� ന�കി�� �വ��ന��ം പരിശീലന�ം കില ന���േ�ാ;

(സി) കിലെയ �ണിേവ�ി�ിയാ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്?

ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

4216. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. ബാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട ഉ�മന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െപ� �വജന���് േജാലി ലഭ�ത ഉറ�വ���തിനായി സൗജന�

പരിശീലന േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ി�െപ� ഭവനരഹിത��് വീട് നി��ി��തിന് ഇ�ി�ിബാവ ഭവന നി��ാണ

പ�തി നട�ിലാ�ിവ��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ടിെവളള �ാമം അ�ഭവെ��� ന�നപ� േക�ീ�ത �േദശ�ളിെല �ടിെവളള ദൗ��ഭ�ം

പരിഹരി��തിന് �ടിെവളള വിതരണ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�വജന���ായി െതാഴി� പരിശീലന േക���

4217. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മവ��ിെ� കീഴി�  �വജന���ായി �തിയ െതാഴി�  പരിശീലന േക���

ആരംഭി�� നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പ�ി�രയി� ഇ�ര�ി�� ഒ� �ാപനം അ�വദി��ത്

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

പി എസ് സി പരിശീലന േക��ളിെല �ി�സി�� നിയമന��െട മാനദ�ം

4218. �ീ.എ�. ഷം��ീ�

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

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



(എ) ന�നപ�േ�മ വ��ി� കീഴിെല പി.എസ്.സി.  പരിശീലന േക��ളിെല �ി�സി��

നിയമന��െട മാനദ�ം എ�ാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ി�സി��  ത�ികയിേല�് ഒ�ി�  ��ത�  അേപ�ക�  വ�ാ�  അതി�  നി�ം നിയമനം

നട�� രീതി എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) വ��ിന് കീഴി�ളള ഏെത�ി�ം പരിശീലന േക��ളിേല�് �ി�സി�� നിയമന�ിന് ഒ�ി�

��ത�  അേപ�ക�  ലഭി�ി�േ�ാ  ;എ�ി�  ഏെത�ാം പരിശീലന േക��ളിേല�ാെണ�ം,

അേപ�ക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��െ�െട�ളള വിശദവിവര��ം ന��േമാ;

(ഡി) 16  പരിശീലന േക��ളി�ം േജാലിെച�� �ി�സി��മാ�െട നിയമനരീതി�ം,  കാലാവധി

തീയതി�ം ഉ�െ�െട�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) ��ത പരിശീലന േക��ളിെല ഗ�് ഫാ���ികെള നിയമി��തി�ളള മാനദ�ം എ�ാണ്

എ� വിശദമാ�േമാ?

ഹ�് തീ��ാടനം

4219. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഹ�് തീ��ാടനം നട�� തീ��ാടക�� അപകട�ളി�ം ആേരാഗ� കാരണ�ളാ�ം മരണം

സംഭവി�കയാെണ�ി� സ��ാ� എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് നിലവി� ഒ��ി വ��െത�്

വിശദമാ�േമാ ?

ഹ�് തീ��ാടകെര സഹായി��തിന് വനിത േവാള�ിയ�മാ�

4220. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഹ�് തീ��ാടകെര സഹായി��തിന് േവ�ി ഈ വ�ഷം വനിതകെള�ം േവാള�ിയ�മാരായി

നിയമി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  നി�� തീ��ാടകെര സഹായി��തി�� വനിതാ േവാള�ിയ�മാെര

െതരെ����ത് സം�ാന സ��ാ�/ഹ�് ക�ി�ി വഴിയാേണാെയ�റിയി�ാേമാ;.

ഇതിെ� നിയമന രീതി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വനിതാ ഹ�് േവാള�ിയ�മാരായി നിയമനം ലഭി�ാ�� േയാഗ�ത എെ��ം,  ഏെത�ാം

വ��കളി� നി�് െഡപ�േ�ഷനി� നിയമി�െ�ടാം �ട�ിയ കാര��� അറിയി�ാേമാ?

ഹ�് തീ��ാടക��� സഹായം

4221. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് േക�സ��ാരി�  നി�ം

സം�ാന�ിന് ലഭി�വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സഹായ�� ഇേ�ാ� �ട��േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം സഹായ�ളാണ് േകരള�ി�  നി�� തീ��ാടക��ായി

ന�കി വ��ത്;ഇ�ാര��ി�  േക� സ��ാരിെ� ഇടെപട�ക�  േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ഹ�് തീ��ാടക��� പ�തികൾ

4222. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഹ�് തീ��ാടക��ായി സം�ാന സ��ാ�  എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ഹ�് തീ��ാടക��ായി എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഹ�് തീ��ാടക��ായി �തിയ എെ��ി�ം പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി പ�തിക�

4223. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി സ��ാ� നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഴീ��, േബ��, െകാ�ം, വിഴി�ം, െകാ���� എ�ീ ഇട�രം �റ�ഖ��െട യാ�ാ ചര�്

ഗതാഗതം ഉ�െ�െട�� സമ� പ�ാ�ല വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഐ.എസ്.പി.എസ്.  േകാഡ് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  ഐ.എസ്.പി.എസ്.  േകാഡ്

തല�ി� �റ�ഖ�ര� ഉറ�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇലേ�ാണിക് േഡ� ഇ��േച�് സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ?

െച�കിട �റ�ഖ��െട േശഷി



4224. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��െട േശഷി വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം ക��

പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം വകയി��ിയ  608  േകാടി �പയി�  നാളി�വെര എ�

െചലവായി��്; �റ�ഖ�� തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�പാതികമായ നിര�ി�  ��ത �ക വിനിേയാഗി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണ�െള

സംബ�ി�് വ��തല�ി� പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ; കെ���ക� വിശദമാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�് അറവ് ശാല

4225. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നഗരസഭ പരിധിയി� വ�� �റ�ഖ വ��ിെ� അധീനതയി�� �ലം നഗരസഭ�്

അറവ് ശാല �ാപി�ാ�  സൗജന�മായി അ�വദി���മായി ബ�െ�� ഫയലിെ�

നിലവി�� അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം സംബ�ി� ഫയ� ഇേ�ാ� എവിെടയാണ് ഉ�െത�ം അതിെ� ഫയ� ന��

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

അഴീ�� �റ�ഖ നി��ാണം

4226. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീ�� �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് ക�സ���ിെന തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണം ആരംഭി�വാനാവശ�മായ മ�് പരിേശാധന, ജലപരിേശാധന എ�ിവ

���ിയായി�േ�ാെയ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ആെക അട���ക എ�െയ�ം കി�ബിയി� ഉ�െ���ിയാേണാ പ�തി

നട�ിലാ��െത�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� �പേരഖ ഹാ�ബ� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) �റ�ഖ ക�നി �പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല കട�കളി� ഡാ� എ��ി ഓ�േറ��

4227. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യിെല കട�കളി�  ഡാ�

എ��ി ഓ�േറ��മാരായി എ� േപെര നിയമി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��വ� നട�ിയി�ാേണാ ഇവെര നിയമി�െത�ം എ� േപ�  ഇ��വ�വി�  പെ���െവ�ം

ഇ��വ� നട�ിയതാരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��വ�വി� എ� േപെര െതരെ���െവ�ം ഇവെര ഏെത�ാം കട�കളി� നിയമി�െവ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ��വ�വി� പെ���വെര െതര���ാ� സ�ീകരി� മാനദ��� എ�ായി�� എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ��വ�വി� പെ���വ�െട�ം െതരെ���െ��വ�െട�ം േയാഗ�തക�ം പരിചയസ��ം

വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

4228. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് ഗതാഗത�ിെ�  20  ശതമാനം തീര�ടലി�െട�ം കനാ�കളി�െട�മായി മാ�െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാ�  കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തി�� ��ജിംഗ് �വ��നം കാര��മമായി

നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി�െട ഭാഗമായി വികസി�ി�� �റ�ഖ��െട

വികസന�വ��ന�� വിശദീകരി�േമാ?

�റ�ഖ�ളി� യ�വ��തമ�ാ� മ�നീ�ലിന് ഏ�െ���ിയ �മീകരണ��

4229. �ീ.ബി.സത��

,, െക.��ിരാമ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േനാ�  േമജ�  േപാ��കളി�  ചാനലിെല�ം േബസിനിെല�ം ആഴം

നിലനി���തിനായി നട�� യ�വ��തമ�ാ� മ�നീ�ലിന് േനരെ� ഉ�ായി��തി�

നി�് വ�ത��മായി ഏ�െ���ിയ �മീകരണ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി�� മണലിെ� വി�നയി�ളള അഴിമതി അവസാനി�ി��തിനായി ൈകെ�ാ�

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ വ��ിന് സാ��ിക ബാധ�ത വരാ� രീതിയി�, �റ�ഖ��െട ആഴം



നിലനി���തി�ം പാരി�ിതികാഘാതമി�ാെത നി��ാണ �വ��ന���് േവ� മണ�

ലഭ�മാ��തി�ം സഹായകരമായ സംവിധാനം അഴിമതിരഹിതമായി നട��െവ�്

ഉറ�വ��ാനായി വ��തല േമ�േനാ� നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

��ി�ാനെ� േവന��ാല െകാ�ാരം

4230. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� രാജവംശ�ിെ� ഉടമ�തയി� ഉ�ായി���ം േവന��ാല�ളി� രാജവംശം

താമസി�ി���മായ ��ി�ാനെ� േവന��ാല െകാ�ാരം സ��ാരിെ�

ഉടമ�തയിലെ��ത് വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഉടമ�ത ആ��ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) രാജഭരണകാലെ� െകാ�ാര��ം മ�് �ാപന��ം വ�വകക�ം ജനായ�ഭരണ�ി�

സം�ാന സ��ാരിേല�് എ�ിേ���േ�ാ� എ�െകാ�ാണ് ഈ െകാ�ാര�ിെ� മാ�ം

ഉടമ�ാവകാശം സ��ാരിന് ലഭി�ാെത േപായെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിെട െകാ�ാരം ഉ�െ�െട എ� �ലമായി�� രാജാവിന് ഉ�ായി��െത�ം

എ�െനയാണ് ഇത് സ�കാര�വ��ി�് ലഭ�മായെത�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ചരി� �ാധാന��� ഒേ�െറ രാജകീയ ശാസന�� �റെ��വി�െ�� �ലം എ� നിലയി�,

ഏെറ ചരി� �ാധാന��� ��ത �ലം �രാവ� വ��് ഏെ���ാ�ം തക��വീഴാറായ

െകാ�ാരം അ����ണി നട�ി സംര�ിത �ാരകമായി നിലനി��ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� �രാവ� വ��്

4231. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� �രാവ� വ��് വിവിധ ���ിക��ായി േകരള�ിന്  2015-16,  2016-17

വ�ഷ�ളി� അ�വദി� �ാ�് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ �ാ�പേയാഗി�് വ��് നട�ിവ���ം ���ീകരി��മായ ���ിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ �ാ�ിെ� �ക ��വ� െചലവഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��ിെ� �ാപന�ൾ

4232. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�, മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��ിെ� അധീനതയി��

വ�വകക�െട�ം �ാപന��െട�ം വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ലാഭ�ിലാ�ാ� പ�തി

4233. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന��ി� �വ��ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ലാഭ�ിലാ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ� േപാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി - �് നിര�ി� ഓ��തിനായി ബ�ക�െട �റ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -  യി�  െെ�വ�മാ�െട�ം ക���മാ�െട�ം ഒഴി�ക�  ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� ബ�് ��ക�

4234. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം ൈ�വ�് േമഖല���െ�െട എ� ബ�് ��കളാണ്

ഉ�ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ��ക� എ�; ൈ�വ�് ബ�് ��ക� എ� ;

(സി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ാലെ� കണ�ക�  പരിേശാധി�ാ�  ബ�ക�െട എ��ി�  �റവ്

വ�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഇല�ി�� ബസ് സ�വീസിന് നടപടി

4235. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി, തി�വന��രം, േകാഴിേ�ാട്, ക�� എ�ീ നഗര�ളിെല ടൗൺ സ��ീസ് ബ�ക�

��വ� ഇല�ി�� ബ�ക� ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ബ�ി�ം േക�സ��ാ�  വ�േതാതി�  സ�സിഡി ന��െമ�ിരിെ�

ആ��േദശിെലേ�ാെല ടൗൺ സ��ീ�ക� ���മാ�ം ഇല�ി�� ബ�ക� ആ��തിന്

തട�െമെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇ�നലാഭ�ം പാരി�ിതിക സൗ�ദ�മായതിനാ� ഇല�ി�� ബ�ക� നിര�ിലിറ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി. സി െയ േമഖലകളായി തിരി�ൽ

4236. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ േമഖലകളായി തിരി�് ആഭ��രമ�രം വ��ി�ി�് വ�മാന

വ��നവി�ം ��ത�  കാര��മമാ��തി��ളള നടപടി പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

േക� വാഹനനിയമ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം

4237. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി േക�സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� േക� വാഹനനിയമ�ിെല േത�ഡ് പാ��ി

ഇ��റ�സ് ഉ�െ�െട�� കാര���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ�ം അ�ബ�

വ�വസായ�േള�ം എ�കാരമാണ് ബാധി�കെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ ��ം മറികട�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ സംര�ി��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സമ�മായ ഒ� േ��് �ാ�േ�ാ��് േപാളിസി�് �പം

ന��േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െക എസ് ആ� ടി സി േനരി�� �തിസ�ി

4238. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മാേനെ��് സ�ീകരി�� നടപടിക�െ�തിെര േ�ഡ് �ണിയ�ക� എതി��ക�മായി രംഗ�്

വ�� എ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �തിസ�ിക�  പരിഹരി�വാ�ം,  ��പരിഹാര�ി�� നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�വാ�ം േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� വിശദവിവരം

ന��േമാ?

ആ�ഹത� െച�വ�െട ��ംബ���് സഹായവിതരണം

4239. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�  �ട�ിയത്

കാരണം ആ�ഹത� െച�വ�െട ��ംബ���് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായം വിതരണം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ� യഥാസമയം വിതരണം െച�ാ�� കാരണം ആ�ഹത� െചേ��ിവ�� ��തര



സാഹചര�ം വിലയി���തിന് ഏെത�ി�ം ഉ�തതല േയാഗം േച��ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ടി�ിക വിതരണം

4240. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട എ� മാസെ� െപ�ഷ�  �ടി�ികയാണ് വിതരണം

െച�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  െപ�ഷ� �ടി�ിക �ഗമമായി എ�് വിതരണം െച�ാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െപ�ഷ� വിതരണം

4241. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല വിരമി� ജീവന�ാ��് �ട�ിയ െപ�ഷ� വിതരണം െച��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� മാസെ� െപ�ഷ�  �ടിശികയാണ് ഉ�ായി��ത്;  ഇതി�  എ� �ക െകാ��;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപ�ഷ� �ക സഹകരണ ബാ�ി� നി�ം കെ��േ�ാ� സഹകരണ ബാ�ക��് ഇൗ �ക

തിരിെക ന���തിന് എ�് സംവിധാനമാണ് എ�െ���ിയി��ത്  ;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  �ക വിതരണം െച��തിന് ബജ�് അേലാേ�ഷ�  ഉേ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�ാണ്

പകരം സംവിധാനെമ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� നടപടി

4242. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-െയ ലാഭ�ിലാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത നടപടിക�െകാ�് എ�് ഫലമാണ് ഉ�ായി��െത�്

െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �പീകരണ സമയ��ാ�ിയ കരാ�



4243. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �പീകരണ സമയ��ാ�ിയ കരാ�  അ�സരി�് േക� സം�ാന

സ��ാ�ക� േകാ��േറഷനി� എ�േ��ിയി��തിനായി നി�യി� െഷയറിെ� അ�പാത�ം

െഷയ� വിഹിതം എ� �ക വീതമായി�� എ�ം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത െഷയ�  വിഹിതം ഇേ�ാ�  പാലി�െ���േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ആയതിെ� കാരണം

എ�ാണ്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാ�� ഡീസലിന് എ� ശതമാനം പ�േ�സ് ടാ�് ആണ് നിലവി�

ന�േക�ി വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. വാഹന�ളി� നി�� �കമലിനീകരണം

4244. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  വാഹന�ളി�  നി�ം നിയ�ണാതീതമായ േതാതി�  �ക

മലിനീകരണം ഉ�ാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ബ�ക�െട �ക മലിനീകരണം പരിേശാധി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം നിലവി��

മാ���� വിശദമാ�ാേമാ; ഇവ ഫല�ദമാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പഴ�ം െച� ബ�ക�െട �ക മലിനീകരണം പരിേശാധി��തിന് കാലാവധി നി�യി�ി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� സ��ീസ് നട�ാെത കിട�� ബ�ക�

4245. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വിവിധ ഡിേ�ാകളിെല വ��് േഷാ�കളി�  നിലവി�  സ��ീസ്

നട�ാെത കിട�� ബ�ക�െട എ��ം ഇനം തിരി�� വിശദാംശ��ം ജി� തിരി�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇതി�  ടയ�, െ�യ�പാ��സ് �തലായവ ലഭി�ാ���ലം സ��ീസ് നട�ാനാവാ�

വ�ിക� എ�; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ബസ് ചാ��് വ�ധനവിെ� ���ിയ നിര�്

4246. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട�ം സ�കാര� ബ�ിെ��ം ബസ് ചാ��് വ�ധനവിെ� ���ിയ

നിര�് എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?



െകാ�ിയിെല െപാ�ഗതാഗത വാഹന�ൾ

4247. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി നഗര�ി� െമേ�ാ െറയി� �വ��ന�മമാ��തിന് ���ം േശഷ�ം െപാ�സ��ീസ്

നട�� വാഹന��െട എ��ി�  വ�ത�ാസം സംഭവി�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ി� സ��ീസ് നട�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

��ത ബ�കളി�  എ�െയ�ം നഗര�ിെ� �ാ� �േദശ�ളിേല�് സ��ീസ്

നട��െവ�ം ഏെതാെ� �േദശ�ളിേലെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി യി� േജാലി രാജിവ� ഉേദ�ാഗ�ർ

4248. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി - യി� നി�് കഴി� ഏതാ�ം മാസ���ിെട എ��േറാളം േപ�

വിവിധ ത�ികകളി� നി�് േജാലി രാജി വ�ക��ാേയാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളി�  നി�് എ� േപ�  വീതമാണ് േജാലി രാജി വ�െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ശ�ള�ം ആ��ല���ം യഥാസമയം ന�കാ�  കഴിയാ�താണ് രാജി�് കാരണെമ�്

ക���േ�ാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട രാജി ൈദനംദിന സ��ീ�കെള ബാധി�േമാ;  ഇ�കാരണം െഷഡ��ക�

�ട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട ശ�ളം

4249. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ഇേ�ാ� എ� ജീവന�ാരാ��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ബ�ക� ദിവേസന സ��ീസ് നട��െ��റിയി�േമാ;

(സി) ഒ� മാസെ� ശരാശരി വ�മാനം എ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� മാസം എ�േപ��് എ� �പ വീതം െപ�ഷ� ന����് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) നിലവി�� ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന�കാ� ഒ� മാസം എ� �പ േവണെമ�റിയി�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഇ�വെരയായി എ�േകാടി �പ�െട

സഹായം ലഭ�മാ�ിയി��്; വിശദാംശം ന��േമാ?



ചാല�ടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായിെല ഒഴി�കൾ

4250. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  ൈ�വ�, െമ�ാനിക് ത�ികകളി�  (യഥാ�മം

16, 10) ജീവന�ാരി�ാെത ഒഴി�കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക� നിക��തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േനരെ� സ��ീസ് നട�ിയി���ം എ�ാ� െപ�മി�് അവസാനി�തിനാ� നി��ലാ�ക�ം

െച� നാല് ഫാ�് പാ��� ബ�ക��് പകരമായി ��ത� ഫാ�് പാ��� ബ�ക�

അ�വദി��തി�ം ഒ� ��� ഫാ�് ബ�് അ�വദി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി - യി� താ��ാലികാടി�ാന�ി� േജാലിെച�� ക���മാ�

4251. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയവെര നിയമി�ാതിരി�േ�ാ�ം

താ��ാലികാടി�ാന�ി� ഒേ�െറ േപ� ഇേ�ാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -യി� ക���മാരായി

േജാലി െച��െ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവെര നിലനി���തിനാണ് പി.എസ്.സി വഴി നിയമന �പാ�ശ ലഭി�വ��് നിയമനം

ന�കാെത നീ�ിെ�ാ�േപാ��െത� റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  എ� േപ�  ഈവിധം താ��ാലികാടി�ാന�ി�  ക���മാരായി േജാലി

െച���്;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സി.എ�.ജി ബ�ക�

4252. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� സി.എ�.ജി.  ബ�ക� ഉ�്  ;  ഇവ സ��ീസ് നട��േ�ാ;

ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സി.എ�.ജി.  ഇ�നം ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� എ� ബ�ക�  വാ��തിനാണ് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി��ത്; ഇതിനായി എ� �ക മാ�ി വ�ി�െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) സി.എ�.ജി.  ഇ�ന ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) നിലവി�� ഇ�രം ബ�ക� സ��ീസ് നട�ാ���ലം �തിദിനം ഏകേദശം എ� �പയാണ്

ന�മാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;



(ഇ) ഈ ന�ം നിക��തിന് എ�് നടപടിയാണ് നിലവി�  സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക എസ് ആ� ടി സി ദീ�ഘ�ര അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

4253. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) KSRTC എ� ദീ�ഘ�ര അ��സം�ാന സ��ീ�ക� നട���്;

(ബി) ദീ�ഘ�ര അ��സം�ാന സ��ീ�ക��് ശീതീകരി� ബ�ക�  മാ�ം പരമാവധി

ഉപേയാഗി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അ��സം�ാന സ��ീ�ക��് സമയ�ി�ത ഉറ�വ���തി�ം യാ��ാ��് ��ത�

സൗകര���  �ദാനം െച��തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി ഒ�െവ� അ�� സം�ാന ഗതാഗത കരാ�

4254. �ീ.പാറ�� അ��

,, സി.മ��ി

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് തമിഴ് നാ�ി� ��ത� സ��ീ�ക�ം ബ�ക�െമ� �ഖ�ാപനേ�ാെട

ഒ�െവ� അ�� സം�ാന ഗതാഗത കരാ� േകരള�ിന് ന���വടമാെണ�് ആേ�പ�ളളത്

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് തമിഴ് നാ�ി�  അ�വദി�ി��  2854 കിേലാമീ��  �തിയ

കരാേറാെട സം�ാന�ിന് ന�മാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ കരാേറാെട തമിഴ് നാടിന് േകരള�ി�  നിലവി��  25  ��കളി�  48.4  കിേലാമീ��

അധികമായി ലഭി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പരമാവധി ��കളി�  ��ത�  സ��ീ�ക�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ല���ിന്

വി��മാേണാ �തിയ കരാ� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഉടമ�തയി�� വാണിജ� സ��യ��

4255. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഉടമ�തയി�� വാണിജ� സ��യ��ം േഷാ�ിംഗ് േകാ��ക�ം

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇവ നി��ി��തിനായി വ� െചല�ക� എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വാണിജ� സ��യ�ളി� നി�് ഇേ�ാ� ലഭി� െകാ�ിരി�� വ�മാനം വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഇവ വാടക�് ന�കിയി�െ��ി�  അതിെ� വ�വ�കൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം

വാടകനിര�്എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നവീകരണം

4256. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ നവീകരണ�മായി ബ���് ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നട�ിയി�� നടപടി�മ��െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�� അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

4257. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�് ഏെത�ാം സം�ാന�ളിേല�്

സ��ീ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� കാലമായി ഈ സ��ീസ് ആരംഭി�ിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ� സീ�ക�� ബ�കളാണ് സ��ീസ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സീ�് ��വനായാ�  കി�� �ക എ�യാെണ�ം ഈ �ക ഇേ�ാ�  കി�ാ�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇെ��ി� ന�ം സഹി�ാേണാ സ��ീസ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ി�  എ� കാലം ഈ ന�ം സഹി�ാനാ�െമ�ം പരിണിതഫലം എ�ായിരി�െമ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട വ��്േഷാ�് െഷഡിെ� േശാച�ാവ�

4258. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട വ��്േഷാ�് �വ��ി�� െഷഡിെ�

േശാച�ാവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡിേ�ായിെല വ��്േഷാ�ി� നി�് �റ��� മലിനജല�ം മാലിന���ം സം�രി��തിന്

സംവിധാന��ാ�േമാ ; വിശദീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി ഡിേ�ാ�് ബ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി



4259. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�് എ� ���ഫാ�്, ഫാ�് പാസ��

ബ�കളാണ് സ��ീസ് നട��െത�് വിശദീകരി�േമാ: ഇവ�െട ഓേരാ�ിെ��ം കാല�ഴ�ം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� നട�ാ� േയാഗ�മ�ാ� എ� ബ�ക� ��ത ഡിേ�ായി� നി�്

സ��ീസ് നട��െവ�് വ��മാ�േമാ:

(സി) ഈ ഡിേ�ായി�  നി�് ദീ�ഘ�ര സ��ീസ് നട��തിനാവശ�മായ ���ഫാ�്,  ഫാ�്

പാസ�� ബ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടിയി� നി�ം പഴനിയിേല�� ഇ��േ��് സ��ീസ് �ന:രാരംഭി��തിന് നടപടി

4260. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചാല�ടിയി�  നി�ം അതിര��ി,  വാ��ാറ,  െപാ�ാ�ി വഴി പഴനിയിേല�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇ��േ��് സ��ീസ് �ന:രാരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാനിയ ആഡംബര ബ�ക�

4261. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട��തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ാനിയ ആഡംബര

ബ�ക� വാടക�െ����േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� ബ�ക�  ഇ�കാരം വാടക�് എ��ി��്;  ഇതിെ� വാടക എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ബ�ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലാഭമാേണാ ന�മാേണാ ഉ�ാ�ിയി��െത�് ഒാേരാ

മാസെ��ം കണ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െഫയ�േ��ം കിേലാമീ�� നിര�ം ത�ി�� അ�രം

4262. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ� േ�ജ് കാേര��ക��് കിേലാമീ�റിന് എ� �പ നിര�് ജന�ളി� നി�ം

ഈടാ�ാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത്;  ഇ��ടാെത െഫയ�േ�ജ് സംവിധാനം �ടി,  ചാ��്

ഈടാ��തിന് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െഫയ�  േ�ജ് എ��െകാ�് എ�ാണ് അ��മാ��െത�ം കിേലാമീ��  നിര�്



എ��െകാ�് എ�ാണ് അ��മാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കിേലാമീ��  നിര�് കണ�ാ�ിയാ�  ന�േക�ിവ�� �കേയ�ാ�  വളെര ��ത�  �ക

യാ��ാരി�  നി�ം ഇേ�ാ�  ബ�ക�  ഈടാ�ിവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�െകാ�ാണ് ഇ�െന സംഭവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കിേലാമീ�� െഫയ� ആേണാ െഫയ�േ�ജ് നിര�ാേണാ സ��ാ� ഇേ�ാ� യാ��ാരി� നി�ം

ഈടാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) കിേലാമീ�� നിര�ിേന�ാ� അധികനിര�് യാ��ാ� ന�േക�ിവ�� സാഹചര�ം സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട�ാ�ം െഫയ�േ��ം കിേലാമീ�� നിര�ം ത�ി�� അ�രം പരിഹരി�ാ�ം

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇനി �ത�  ചാ��് വ��നവ്

നട�ാ�േ�ാ�  ഈ അപാകത�ടി പരിഹരി�ം വിധ�ി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േലാേ�ാ� സ��ീസ് �ന:രാരംഭി�ാ�� നടപടിക�

4263. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പേ�ാളിയി�  നി�ം െകാളാവി�ാലം വഴി പറ�ിനി�ടവിേല�്

സ��ീസ് നട�ിയി�� െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  േലാേ�ാ�  ബസ് ഇേ�ാ�  സ��ീസ്

നട��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  സ��ീസ് നി��ിെവ�ാ��ായ

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് �ന:രാരംഭി�ാ�� നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�ി�റ� �ി�് �ന:രാരംഭി�ാ� നടപടി

4264. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വടകരയി� നി�ം െകാളാവി�ാലം വഴി േകാഴിേ�ാട് െമഡി�� േകാേളജിേല�് ദിവേസന ര�്

�ി�് സ��ീസ് നട�ിയി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഇേ�ാ�  ഒ� �ി�് മാ�മാേണാ

സ��ീസ് നട��ത്; സ��ീസ് െവ�ി�റ�ാ��ായ കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െവ�ി�റ� �ി�് �ന:രാരംഭി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നി��ലാ�ിയ ബസ് െഷഡ��ക�

4265. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല,  െന�ാ�ി�കര,  കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  2016  െമയ്  31

�ത�  നാളി�വെര വിവിധ കാരണ�ളാ�  നി��ലാ�ിയ ബസ് െഷഡ��ക�



ഏെതാെ�യാെണ�ം നി��ാനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ാെണ�ം ��്തിരി�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  ��തായി ഏെത�ി�ം െഷഡ��ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�ം

േമാഡിഫിേ�ഷ� വ��ിയി�േ�ാ എ��� വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നി��ലാ�ിയ െഷഡ��ക�  �ന:�ാപി�് ��ത �േദശ�ളിെല യാ�ാേ�ശം

പരിഹരി��തിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ��

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�െട രാ�ികാല േ�ാ�കൾ സംബ�ി� നിബ�ന

4266. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വനിത യാ��ാർ�് െെവ�േ�രം  6  മണി�് േശഷം,  അവ�  ആവശ�െ��� �ല�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  നി��ിെ�ാ��ണെമ� നിബ�ന പാലി��തി�  ബ�്

ജീവന�ാ�  വീ� വ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത് ക�ശനമായി നട�ിലാ��തിന്

ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� രാ�ി 8 മണി �ത� �ല�െ� 6 മണി വെര ആരാവശ�െ��ാ�ം

എവിെട േവണെമ�ി�ം നി��ിെ�ാ��ണെമ� നിബ�ന പാലി�െ�ടാതിരി��ത്

തട��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ഇൗ നിബ�നകളി�  നി�് ഏെത�ി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് സ��ീ�കെള

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം ��ാ� ��ി� കവള�ാട് ജം�ഷനി� ബസ് േ�ാ�്

4267. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം-��ാ� ��ി� കവള�ാട് ജം�ഷനി� ബസ് േ�ാ�് അ�വദി�ണെമ�� �േദശ

വാസിക�െട ആവശ��ം, ജന�തിനിധിക�െട നിേവദന�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി� എ�് തീ�മാനെമ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കവള�ാട് ബസ് േ�ാ�് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബസ് നിര�് വ��നയിെല അപാകത

4268. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മിനിമം നിര�ി� കിേലാമീ�� നിര� �ടി േച��െകാ�� ബസ് നിര�് വ��ന സാധാരണ

യാ��ാ��് ക�� സാ��ിക ബാധ�ത വ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) 1960 �ത� 2011 വെര നിലനി�ി�� രീതിയി� നി�് വ�ത��മായാണ് ഈ വ�ഷെ�

നിര�് വ��നെയ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നിര�് വ��ന ബസ് ഉടമക� ആവശ�െ��തിലധികം േന�ം അവ���ാ�ിെയ� റിേ�ാ��ക�

പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  ഈ രീതിയി�  നിര�് വ��ി�ിേ��തായ സാഹചര�െമെ��് വ��മാ�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െെ�വ�് ബ�ക��് �തിയ കള� േകാഡ്

4269. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെ�വ�് ബ�ക��് �തിയ കള�  േകാഡ് നി��ഷി�് ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് സഹകരണ സംഘ��  നട�� ബ�് സ��ീ�ക��ം ഇത്

ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) മ�് െെ�വ�് ബ�കളി�  നി�ം വ�ത��മായി സഹകരണ സംഘ��  നട�� ബ�്

സ��ീ�ക��് �േത�ക കള� േകാഡ് അ�വദി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

� വീല� ടാ�ി

4270. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് � വീല� ടാ�ി�് െപ�മി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) � വീല� ടാ�ി െപ�മി�ിന് എെ�ാെ� നിബ�നയാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്; വിശദവിവര��

ന�കാേമാ;

(സി) ഇതിന് അ�വദി�ി�� വാടക നിര�് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

പരിസര മലിനീകരണം �റ�� തര�ി�� ഗതാഗത മാ����

4271. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരിസര മലിനീകരണം �റ�� തര�ി�� ഏെത�ാം ഗതാഗത മാ���ളാണ്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് ൈവദ�ത ബാ�റി ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� വാഹന�� വ�ാപകമാ��തിന്

ത�ാറാ�േമാ;



(സി) ൈവദ�ത ബാ�റിക�  െപെ��് റീചാ��് െച�� തര�ി�� റീചാ��ിംഗ് േ�ഷ�ക�

�ാപി�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സി.എ�.ജി.  ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� ബ�ക�  ��തലായി നിര�ിലിറ�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാഫിക് നിയമ ലംഘന�� കെ���തി�� ആ�നികസംവിധാനം

4272. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ാഫിക് നിയമ ലംഘന��  പക���തിന്

അത�ാ�നിക ക�ാമറക�  �ാപി� എ� വാഹന��  വാ�ിെയ�ം ഇതിനായി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ�െയ�ം ഇേ�ാ�  ഉപേയാഗ�ി�െ��ം ഇൗ വാഹന��  ആ�െട

േമ�േനാ��ിലാണ് േറാ�കളി�  നി��ി വിവര��  റിേ�ാ�ഡ് െച��െത�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ വാഹന�� സ�രിേ�� ��് നി�യി�ാ� ആെരയാണ് �മതലെ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെന പരി�രി��തിന് നടപടി

4273. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെന കാലികമായി പരി�രി��തി�ം നവീകരി��തി�മായി ഈ

സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക� നാളി�വെര സ�ീകരി� എ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ഇ�ാ� �ായ���ിയാകാ� ��ിക� വാഹനേമാടി�് അപകട��

വ�ധി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അ�രം സംഭവ��  ആവ��ി��ി�

എ�റ�വ���തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� നവീകരണ �വ��ന��

4274. �ീ.അ�� �കാശ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ബ�ക�െട അമിതേവഗം നിരീ�ി��തിന് ജി.പി.എസ്.  അധി�ിത

നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;



(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം നിരീ�ണ ക�ാമറക� �ാപി�� നടപടി

���ിയായി�േ�ാ;

(സി) രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��ക�ം ൈ�വിംഗ് ൈലസ��ക�ം �ാ��് കാ�ഡായി ന���തി��

തീ�മാനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിനാ�� നടപടിക� ഏ�ഘ��ിലാണ്;ഏത് ക�നിെയയാണ് ��ത �മതല

ഏ�ി�ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

അ�രീ� മലിനീകരണം �റ�� വാഹന�ൾ

4275. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി മലിനീകരണം �റ�വാ� പഴയ വാഹന��െട ഉപേയാഗം പരമാവധി �റ�ണെമ�

ഉേ�ശ�േ�ാെടയാേണാ 2017-� ഹരിത നി�തി ഏ�െ���ിയത്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മലിനീകരണം �റ��തിന് ഈ നടപടി എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�രീ� മലിനീകരണം �റ�� സി.എ�.ജി./എ�.എ�.ജി.  വാഹന��  നിര�ിലിറ��

പ�തി �വ��ികമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി,സൗേരാ��ം എ�ിവ ഇ�നമാ�� വാഹന��  ഉപേയാഗ�ി�

െകാ�വ��തിന് നി�തി ഇളവ് അട��� ആ��ല��� പരിഗണി�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� വാഹന�ളി�  സി.എ�.ജി./എ�.എ�.ജി.  ഇ�നം ബാധകമാ�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� പരി�രണം

4276. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.െക. ശശി

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� �വ��ന�� കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ��ിെല ക����വ��രണ�ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ �േദശ�ളി�  സ�ത�മായ

െസ�വ�കളി� വിവര�� േശഖരി�� നിലവി�� സ�ദായം മാ�ി പകരം േക�ീ�ത െസ�വ�

സംവിധാനെമാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ;



(സി) വ��ിെ� �വ��ന�മായി ബ�െ��് െപാ� ജന��െട പരാതി�ം അേപ�ക�ം ഓ�

െെല� വഴി സമ��ി��തിന് നിലവി� സൗകര�െമാ��ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അടിയ�രമായി

ഇൗ സൗകര��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട ഗതാഗത സംവിധാന�ിെ� ഏേകാപനം

4277. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

,, ഗീതാ േഗാപി

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഗതാഗത സംവിധാനം സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

ഏേകാപി�ി��തിന് �മി��േ�ാ;

(ബി) ഗതാഗത നിയ�ണം,  പാ��ിംഗ്,  നിയമലംഘന��  എ�ീ വിഭാഗ��  ഒ�

�ട�ീഴീലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) അപകട��  �റ�ക എ�തി�പരി പ�തി�െട മ�് ല����  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

േറാഡ് �ര�ാ എ�േഫാ�്െമ�ിെ� �വ��ന��

4278. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� േറാഡ് �ര�ാ എ�േഫാ�്െമ�ിെ� �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;��ത വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡപകട��  �റ��തി�  എെ��ാം �തിയ ക��പ�തികളാണ് േറാഡ് �ര�ാ

എ�േഫാ�്െമ�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ര��ായി �ാപി�ി�� �ചനാഫലക��

4279. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര��ായി �ാപി�ി�� �ചനാഫലക��  ഇതരസം�ാന ൈ�വ�മാ���ടി

മനസിലാ�� തര�ി� �ദ�ശി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിെല സാഹചര�����സരി�് േറാഡ് �ചനാഫലക��  ഡിൈസ�  െച��തി�ം

�ാപി��തി�ം അ�വഴി �ാഫിക് ���്,  വാഹന അപകട��  എ�ിവ �റ��തി�ം

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?



ഒൗ�് േഡാ� അഡ��െെടസിംഗ് േപാളിസി

4280. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒൗ�് േഡാ� അഡ��െെടസിംഗ് േപാളിസി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േപാളിസി �പീകരി��തിന് ഉേദ�ാഗ� തല�ി� സമിതി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സമിതി ഇ�മായി ബ�െ�� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� റിേ�ാ��് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

4281. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട�� വ��ി� വ�� സാഹചര��ി� എ�ാ താ��കളി�ം സബ്

ആ�.ടി. ഓഫീ�ക�ം എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക�ം �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  എ�ാ താ��കളി�ം സബ് ആ�.ടി.  ഓഫീ�ക�ം എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക�ം

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വാഹനാപകട�� �റ��തിന് ശബരിമല പാതയി� ആരംഭി� േസഫ് േസാ� പ�തി േസവ്

േകരള പ�തി എ� േപരി� േകരളം ��വ� വ�ാപി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

ഇ�േ��ഡ് ഡിജി�� �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം

4282. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹനാപകട��െട എ�ം േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�  ഉയ��താെണ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ

(ബി) ഇ�േ��ഡ് ഡിജി��  �ാഫിക് എ�േഫാ�്െമ�് സി�ം നട�ിലാ��തി�� നടപടി ഏ�

ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഇതിനാ�� ഡി.  പി.  ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�� ഫ�് എ�കാരമാണ്

ലഭ�മാ��ത്;വിശദമാ�േമാ?

അംഗപരിമിതരായവ�െട വാഹന���് നി�തി ഇളവ്



4283. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അംഗപരിമിതരായവ�െട വാഹന���് നിലവി�  അ�വദി�ി�� നി�തി ഇളവ്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അംഗ പരിമിതരായവ�െട വാഹന��  �പേഭദം വ��ി ത�ാറാ�ാ�  വലിയ �ക

െചലവാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) വാഹന��െട വില േനാ�ി നി�തി നി�യി��തിനാ�  അംഗ പരിമിതരായവ�െട

വാഹന���് നി�തി വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െസഡാ� വിഭാഗ�ി�െപ�� വാഹന�ളാണ് ��തലായി അംഗ പരിമിത� ഉപേയാഗി��ത്

എ�ാകയാ�ം അ�രം വാഹന��  �പേഭദം വ���തിനായി ശരാശരി  10  ല�ം

�പേയാളം െചലവാ��തിനാ�ം 7 ല�ം വെര ഇേ�ാ� അ�വദി�ി�� നി�തി ഇളവി� മാ�ം

വ��ാ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈ�വിംഗ് ��ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് നടപടി

4284. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈ�വിംഗ് ��ക�െട �വ��നം പരി�രി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  പരിശീലന�ിന് പാഠ�പ�തി ത�ാറാ�േമാ;  പരിശീലകെര വിേദശ�ളി�  നി�്

െകാ�വ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) പരിശീലന ഫീസ് എ� �പയായിരി�െമ�ം പരിശീലനേക�ം എവിെട ആയിരി�െമ�ം

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈ�വിംഗ് ��കെള ഏകീ�തസംവിധാന�ിെ� കീഴി�  െകാ�വ��തിെ� ഭാഗമായി

�ണിേഫാ�ം തിരി�റിയ�  കാ��ം ഏ�െ����കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

േപരാ�യി� ��തായി ആരംഭി�� ആ�.ടി.ഓഫീസ്

4285. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േപരാ�യി�  ��തായി ആരംഭി�� ആ�.ടി.  ഓഫീസി� കീഴി�

ഉൾെ���ാനായി ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കെള ആണ് പരിഗണി��െത�്

വിശദമാ�േമാ ?

ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��ന�� ശ�ിെ���ാ� നടപടി



4286. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��ന��  േവ�� �േരാഗതി ൈകവരി��തിന് കഴിയാെത

വ�� സാഹചര�ം �േത�കം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം വ��ിെ� �വ��ന��

ശ�ിെ����തിനായി ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� ���ിക�  എെ��ാമാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ആല�ഴയിെല േപാ�ി�രയി�  നി��ാണം ���ീകരി� ൈ�േഡാ�ിെ�

ആ�നികവ�കരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി എ� �കയാണ്

അ�വദി�െത�ം ���ിക� എേ�ാ� ���ീകരി�െമ�ം െവളിെ���ാേമാ?

ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��നം

4287. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗത വ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 'ആദിത�' സൗേരാ�� േബാ�ിെ� �വ��നം വിജയകരമാേണാ ; എ�ി� ഈ സംരംഭം ��ത�

�ല�് വ�ാപി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജലഗതാഗതം

4288. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എം. സ�രാജ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയതി�േശഷം ജലഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി നട�ി

വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാലഹരണെ�� േബാ�ക� മാ�ി പകരം കെ�മരാ� േബാ�കേളാ ആ�നിക �ീ� േബാ�കേളാ

വാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ജലമലിനീകരണം �റ��തി�ം യാ��ാ�െട �ര� ഉറ�ാ��തി�ം ഏ�െ���ിയി�ളള

സ�ീകരണ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ഡ�യിെല ആദ�െ� സംരംഭമായ േസാളാ� േബാ�ിെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ; എ�ി�



ഇ�രം േബാ�ക� വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാഎ�റിയി�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

12-03-2018

�േ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�ി��.


