
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  27, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--235]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 5426 �ത� 5496 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി

: 5497 �ത� 5590 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 5591 �ത� 5602 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി - : 5603 �ത� 5660 വെര

വി.സി.ബി നി��ാണ�ിന് �ഷി വ��് �േഖന�� പ�തിക�

5426. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിസംര�ണ�ിനായി േതാ�ക�  നി��ി�് സംര�ി��തിന് �ഷി
വ��് �േഖന നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി�ായി െവ�ം െക�ി നി���തിന് േവ�ി വി.സി.ബി (െവ�ഡ് േ�ാ�്
ബാ�)നി��ാണ�ിന് �ഷി വ��് �േഖന�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം േതാ�ക�, വി.സി.ബി എ�ിവ�െട നി��ാണ�ിനായി  2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� �ക ജി� തിരി�് അറിയി�ാേമാ?

ഒൗഷധ സസ���/ഒൗഷേധാദ�ാന�� എ�ിവ ഒ���തിന് സഹായം

5427. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഒൗഷധ സസ��� ന�പിടി�ി��തി�ം ഒൗഷേധാദ�ാന�� ഒ���തി�ം
സർ�ാർ ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള സഹായ�� ന�കി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം രീതിയിെല�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�  ഒൗഷേധാദ�ാന��  നി��ി��തിന്
�ഷിവ��് �േഖന െച� വ�� സഹായ��  എെ��ാെമ�്
വിവരി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ �ഷിഭവന് കീഴി�ം ���ിയത് ഒ� ഒൗഷേധാദ�ാനം എ� നയം
സ��ാരി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് നട�ാ��തിന് േവ�ി സ�ീകരി�
നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ?

ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരണം

5428. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി��തിന്
നീ��േ�ാ; എ�ിൽ എ�േ��് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡി� അംഗത��ി�� മാനദ���
അറിയി�േമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ�ഡ് നിലവി�  വ�ാ�  അംഗ���ം അവ�െട
ആ�ിത��ം ഏെതാെ� തര�ി�� ആ��ല��ളാണ് േ�മനിധി
േബാ�ഡ് �േഖന ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േ�മനിധി േബാ�ഡ് �പീകരി�േ�ാ� േബാ�ഡിെ� വ�മാനം ഏെതാെ�
േമഖലകളി� നി�ായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ഘടന എ�കാരമായിരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് േകരള�ിെല ക�ഷക�െട േ�മ�ി�ം
ഉ�തി�ം സ�േ�ാപരി കാ�ഷിക��ി�െട �ന��ാരണ�ി�ം
ഏെതാെ� തര�ി� സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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കാ�ഷിക ക��േസനക�െട �വ��ന��

5429. �ീ.െക. ദാസ�
,, എം. �േകഷ്
,, ബി.സത��
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�ാദന വ��നവിലധി�ിതമായ കാ�ഷിക വികസന�ിന്
ശാ�ീയ യ�വ��രണ സംവിധാന��  സം�ാനാടി�ാന�ി�
ഏേകാപി�ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസനം ല��മാ�ി �പീകരി� കാ�ഷിക
ക��േസനക�െട �വ��ന��  അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക ക�േസനക�െട കാര��മമായ �വ��ന�ിന് ആ�നിക
യ�സാമ�ിക� ലഭ�മാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇവ�െട �വ ��ന��  വി�ലീകരി��തിനായി ഏെത�ാം
ഏജ�സിക�െട ഏേകാപനമാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) ഇതിനായി കാ�ഷിക എ�ിനീയ�മാ�  ഉ�െ��� ഉ�തതല സമിതി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

കർഷകർ�് �റ� വില�ം ക�വട�ാ��് അമിതലാഭ�ം

5430. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക�  ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി േനരി�� ഈ
സാഹചര��ി� കാ�ഷിക വിളക��് ലഭി�� വില ഉ�പാദന ചില�മായി
താരതമ�െ���േ�ാ� വളെര �റവായിരി�ക�ം ക�വട�ാ� അമിതലാഭം
ൈക�ാ�� അവ� നിലനി�ക�ം െച��തിനാ�  അവശ�
സാധന���് ക�ഷക��് ന�ായമായ വില ലഭി�വാ�  ഗവ�െമ�്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) റ�� ക�ഷക��് സ��ാ� �ഖ�ാപി� സ�ിഡി �ക  2016 �� മാസം
�ത�  ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;എ�ിൽ ഇത്
പരിഹരി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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സം�ാനെ� നീര ഉ�പാദനം

5431. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നീര ഉ�പാദന�ിെ� കഴി� അ�് വ�ഷെ� കണ�്
ലി�� അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�പാദനം ഓേരാ വ�ഷ�ം �റ� വ��തിെ� കാരണം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാ�ി� നീര ഉ�പാദനം വ�ാപകമായി ആരംഭി�ത് േകരള�ിെല നീര
ക�ഷകെര ബാധി�േമാ;

(ഡി) ഇൗ രംഗ�്തക��യിേല�് നീ�� ഉ�പാദക സംഘ���് �� ജീവ�
ന���തിനായി സ��ാ�  �മി�േമാ;  ഏെത�ി�ം പ�തിക��് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ഗ�വ� �ന വിളക�െട �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

5432. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, പി.വി. അ�വ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കാ�ഷിക സ�ദ് വ�വ�യി�  ��നിര �ാന��
�ഗ�വ� �ന വിളക�െട �റ� ഉ�ാദന �മത�ം കീടേരാഗ ബാധ
�ല�� �ഷി ന��ം വിലയി�ളള ഏ��റ�ി�ം ��ത �ഷിെയ�ം
ഉ�ാദനെ��ം സാരമായി ബാധി��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ� പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേദശ നാണ�ം േനടി���തി�  �ഗ� വ��ന വിളക��� പ�്
എ�േ�ാളെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഗ� വ��ന വിളക�െട �ഷി ��ത�  �േദശ�ളിേല�്
വ�ാപി�ി��തി�ം അവ�െട ഉ�ാദന �മത വ��ി�ി��തി�ം എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;
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(ഇ) �ഗ� വിളക�െട നടീ� വ��� �ഷി ഫാ�കളി� ഉ�ാദി�ി�് ന�ായമായ
വില�് ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവിന് സഹായകമായ പ�തിക�

5433. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവിന് സഹായകരമായി സം�ാന
�ഷിവ��് നിലവിെല പ�തിക� �ന�മീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��നവി�ം വിപണന�ി�മായി െവബ്
േപാ��� ആരംഭി�േമാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക സംരംഭകത�ം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േദശീയ,  അ��േദശീയ തല�ിെല ഗേവഷണ �ാപന��മായി േച��്
കാ�ഷിക േമഖലയിെല സംരംഭക��് പരിശീലന�ം �ട�സഹകരണ�ം
ഉറ�ാ�േമാ;

(ഇ) സംരംഭകത� വികസന�ിന് േകാമ�െഫസിലി�ി െസ�റായി
�വ��ി��തിന് അേ�ാപാ��ക� �ാപി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

�ഷി ഉ�തി േയാജന

5434. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക േമഖല�െട സമ� വികസന�ിനാ��
േക�ാവി�ത പ�തിക�  സംേയാജി�ി� െകാ�് �ഷി ഉ�തി േയാജന
ആവി�രി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം േക�ാവി�ത പ�തികളാണ് �ഷി ഉ�തി േയാജനയി�
ഉ�െ���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട േക�-സം�ാന വിഹിത�� എ� ശതമാനമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�െട �ഗമമായ നട�ി�ിനായി സം�ാന സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി ആവശ��ി�ളള ൈവദ�തി നിര�ി� ഇളവ്

5435. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി ആവശ��ി�ളള ൈവദ�തി�െട നിര�ി�  എെ��ി�ം ഇളവ്
ന���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെതാെ� ക�ഷക��ാണ് ഇ�ര�ി� ഇളവ് ന���ത്;
എെ�ാെ� ഇള�കളാണ് ന���ത്;  ഇ�രം ക�ഷകെര
കെ���തി�� മാനദ�ം എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

2017-2018 െല േക�ാവി�ത പ�തികൾ

5436. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-2018  -  ൽ ഏെത�ാം േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ാണ് അംഗീകാരം
ലഭി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ; ഇ�വെര എ� ഗ��ളായി എ�
�ക ലഭി�ി��്;

(ബി) പ�തി �ക വിനിേയാഗ സർ�ിഫി��് േക��ിന് സമർ�ി�ാ�ത്
കാരണം ബാ�ി ഗ��ൾ ലഭി�ാതി��ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
ന��േമാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ രാ�ിയ �ഷി വികാസ് േയാജന�െട �ടർ�യായി
വിപണി വി�ലീകരണ�ി�ം മ�മായി േക� സർ�ാർ ആരംഭി� റ�ാ�
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(Remunerative  Approaches  For  Agriculture  and  Allied  Sector

Rejuvenation) പ�തിെയ �റി�ളള വിവര�ൾ ന��േമാ; ഇതിനായി എ�
�കയാണ് േക�ം നീ�ി വ�ി�ളളത്;  ��ത പ�തി സം�ാന�്
നട�ിലാ��തിനായി െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ
അതിെ� വിശദാംശം�ൾ അറിയി�േമാ;

(ഡി) േക�ം  2018-2019  ബ�ജ�ിൽ കാർഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��് �ീൻ
െറവല�ഷൻ െഹ�ിൽ �ഖ�ാപി� പ�തികൾ സം�ാന�് നട�ിലാ�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ി�ം സാ��ിക സഹായ�ി�മായി േക�
സർ�ാരിൽ െ�ാേ�ാസ�കൾ സമർ�ി�ി�െ��ിൽ അതിെ�
വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ;  എ� �പയാണ് േക� സഹായമായി
�തീ�ി��ത്;വ��മാ�േമാ?

രാസ കീടനാശിനിക�െട അനിയ�ിതമായ ഉപേയാഗം

5437. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാസ കീടനാശിനി,  �മി�നാശിനി,  കളനാശിനി എ�ിവ�െട
അനിയ�ിതമായ ഉപേയാഗം നിയ�ി�ക എ�ല��േ�ാെട ഈ
സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം നട�ിയ �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം നടപടിക� ഫല�ദമാേണാ;  ഇത് വഴി ഇ�രം രാസ വ���െട
ഉപേയാഗ�ി� �റവ് ഉ�ായി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവ �ഷിെയ േ�ാ�ാഹി�ി�ണെമ�ി�  ഓേരാ കീട�ിെ��ം
േരാഗ�ിെ��ം നിയ�ണം ൈജവ മാ���ി�  തെ� ആകണം
എ��തിനാ�  അ�രം ഗേവഷണ�വ��ന���് ഊ��
ന�കി�� �വ��ന�� നട� വ��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി മ�ല�ി� ഇേ�ാ േഷാ�ം �ാ�് െഹ��് �ിനി�ം

5438. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ്
ഇേ�ാേഷാ�ം �ാ�് െഹ��് �ിനി�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ൈജവക�ഷക��് മ�ിരകേ�ാ�ം ൈജവവള�ം

5439. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ൈജവവളം
ലഭ�മാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��ിക��റ� മിഷ� �ഖാ�രം ൈജവക�ഷക��് മ�ിരകേ�ാ�ം മ�്
സഹായ��ം ലഭ�മാ��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക ��ക�, �ഷി സമാജ�ൾ എ�ിവയി�െട ൈജവവളം വിതരണം
െച�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ?

�ാമീണ ആ� ച�ക�ം ക�ഷകമി� പ�തി�ം

5440. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ം ��ംബ�ീ�ം േച��� �ാമീണ ആ� ച�ക�
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വീ�വള�ി�ം െച�കിട �ഷിയിട�ളി�ം ഉ�ാദി�ി��
കാ�ഷിേകാ�����  ഇടനില�ാരി�ാെത വി���തി�� വിപണി
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) കാ�ഷിേകാ����െട മാ���ിംഗ് സംവിധാനം ശ�ിെ����തി��
ക�ഷകമി� പ�തി നിലവി� വ�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

വിഷരഹിതമായ പ��റിക� എ� വ�ാേജന�� പ��റി വിപണനം

5441. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
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,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��ിേകാ��് വിതരണം െച�� പ��റിക�െട സംഭരണ
രീതി എ�കാരമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിഷരഹിതമായ പ��റിക� എ� വ�ാേജന േഹാ��ിേകാ��് ഉ�െ�െട��
സ��ാ� �ാപന��ം സ�കാര� �ാപന��ം അന� സം�ാന�ളി�
നി�ം പ��റിക�  സംഭരി� വിപണനം െച��തായ പരാതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാര�� �ഷണം തട��തിനായി പ��റികളിെല വിഷാംശ
പരിേശാധന ഉറ� വ���തിന് �ഷിവ��് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പഴം,  പ��റിക�െട
പരിേശാധന�് എെ��ാം മാ�� നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓേരാ ജി�യി�ം നിലവി�� െന�ാട��െട വി�തി

5442. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ�
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാട��െട വി�തി �റ� വ��ത് കെ��ാ�ം കാരണ�� പഠി�്
പരിഹാര നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�ം �ഷിഭവ�ക�െട ആഭി�ഖ��ി�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ഷിഭവെ��ം പരിധിയി�  നിലവി�� െന�പാട��െട വി�തി,
ഉടമക�െട വിവരം, �ഷി െച��േ�ാ, തരിശി�ി�േ�ാ �ട�ിയ വിവര��
അത� �ഷി ഭവ�ക� േശഖരി�് ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം ഇേ�ാ� നിലവി��
െന�വയ�ക�െട വി�തി,  അതി�  �ഷി െച�വ��െത�,

തരിശി�ി��െത� എ�ത് സംബ�ി� വിവരം െവളിെ���േമാ?

െനല്� സം�രി�് അരിയാ�ാൻ പ�ായ�കളി� സം�രണ �ണി�്

resource://app/res/html5.html

9 of 102 Wednesday 21 March 2018 04:14 PM



5443. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ഫല�ദമായ ഇടെപട�ക��ലം െന���ാദന�ി�
വ��ന��ായി�ളള സാഹചര��ി�  ഉ��ാദി�ി�െ��� െനല്�
സം�രി�് അരിയാ�ി മാ��തിന് െപാ�സംവിധാന��
അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി���ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം പരിഹരി��തിന് പാടേശഖര�ളിെല െന���ാദന�ിെ�
അടി�ാന�ി�  പ�ായ�കളി�  സം�രണ �ണി�ക�
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

��� ജി�യി� െന��ഷി�ായി െവ��ി�� ആ�ിയ� േ�ാ പ�്

5444. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യി�  െന��ഷി�ായി പല പാടേശഖര�ളി�ം െവ�ം
കയ��തി�ം ഇറ��തി�ം ഇേ�ാ�ം ഉപേയാഗി��ത് കാലഹരണെ��
സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�� െപ�ി-പറ സംവിധാനമാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െപ�ി-പറ നി��ാണം ക�ഷക��് വ� സാ��ിക ബാധ�ത വ����ം
ൈവദ�തി വ�േതാതി� െചലവാ���മായതിനാ� സ��ാ� താരതേമ�ന
െചല� �റ��ം ൈവദ�തി ഉപേയാഗം �റ��മായ െവ��ി��
ആ�ിയ�  േ�ാ പ�് പരീ�ണാടി�ാന�ി�  എവിെടെയ�ാം
�ാപി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(സി) ��ത പരീ�ണം വിജയകരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിജയകരമാെണ�ി�  ��വ�  പാടേശഖര�ളി�ം ഇ�രം പ�ക�
�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� മിനി ൈറസ് മി�ക�

5445. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�കിട ൈറസ് മി�ടമക�െട �ഷണ�ി�  നി�ം െന�ക�ഷകെര
ര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്
ല��മി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ;
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(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് സ��ാ�
നിയ�ണ�ി�� മിനി ൈറസ് മി�ക�  �ാപി�ി��ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ��ാലം അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ്
മിനി ൈറസ് മി�ക�  �ാപി�വാ�  തീ�മാനി�ി��ത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഉ��ാദന െചലവിന് ആ�പാതികമായി താ�വില നി��യി��തിന് നടപടി

5446. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന�ക�ഷക��് ഉ�ായ ന�ം പരിഹരി��തിന്
സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  െന�ിന് താ�വില
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ക�ി�ലിന് എ�യാണ്
നി�യി�ി��ത്;ഈ �ക എ��തലാണ് നി�യി� ന�കിയി��ത്;
കഴി� ��് വ�ഷ�ളി�  എ�യായി�� െന�ിെ� താ�വില എ�്
വ�ഷംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന �ഖ�ാപി� �ക െനല്� സംഭരണ�ി� േശഷം എ�
ദിവസ����ിലാണ് ക�ഷക��് വിതരണം െച�ി��ത്;  െനല്�
സംഭരി� വകയി�  ഇനി ആ�െ��ി�ം പണം ന�കാ�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഇതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  �ഖ�ാപി� താ�വില ഉ��ാദന െചല�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാ�  �റവായതിനാ�  താ�വില ഉയ���തിന് എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഉ��ാദന െചലവിന് ആ�പാതികമായി താ�വില നി��യി��തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാനം ഏ�െ���ാ�  സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

5447. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�ായ�കളിെല പാടേശഖര��െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്;
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(ബി) �ധാനമാ�ം എ� പാടേശഖര��െട വികസനമാണ് പ�തിയി�െട
ല��മി��ത്; അവ ഏെതാെ�;

(സി) ഇവ ഓേരാ�ിെ��ം എ�ിേമ�് �ക�ം ഇതിനകം െചലവഴി� �ക�ം
എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ിേമ�് �കാരം ഓേരാ പാടേശഖര�ി�ം ഇനി�ം ���ിയാ�ാ��
���ിക� എെ�ാെ�;

(ഇ) ഇവ എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം;  അെ��ി� ���ീകരണ�ി��
തട���ം അതി�� പരിഹാര�ം എെ��് വ��മാ�േമാ?

കരെന��ഷി

5448. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിനാവശ�മായ െനല്� സം�ാന�് തെ�
ഉ�പാദി�ി��തിന് �ഷിവ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരെനല്� �ഷിയി�  േന���ാ�� ക�ഷകെര ആദരി�ാ�ം
സഹായി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

സ��ാ� േനരി�് െനല്� സംഭരി��തിന് നടപടി

5449. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സൈ�േകാ വഴി െനല്� സംഭരി�� സ�കാര� മി�കാ� െനല്� എ��േ�ാ� 5
%  �ത�  10  %  വെര കിഴിവ് വ�����ലം ക�ഷക��ാ�� ന�ം
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെതാഴിവാ��തി�ം സ��ാ�  േനരി�് െനല്� സംഭരി��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െന�ിെ� വില�� �ക ലഭി��തിനായി ന��� പി.ആ�.�ി�ക� മാ�ി
കി��തിന് ചില ബാ�ക�  വലിയ കാലതാമസം വ���ത്
ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ക�ഷക��് മിനി �ളവ� മില്� ന���തി�� നടപടി

5450. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ത� െന��ഷി െച�� ക�ഷകന് െനല്� ��ി അരിയാ�ി വിതരണം
നട��തിന് മിനി �ളവ� മില്� സ� സിഡിയിന�ി� ന�കാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി െച��തിന് ക�ഷകെര േ�ാ�സാഹി�ി�വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് ൈകെകാ�ി�ളളത്; വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷി�െട വി�തി വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം ഉ�ാദന�മത
വ��ി�ി��തി�ം �േത�ക ��

5451. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, അനി� അ�ര
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ,

(ബി) ക ൃഷി�െട വ�ാ�ി വ��ി�ി�െവ�ി�ം െനല്� ഉ�പാദന�ി�  കഴി�
അ�് വ�ഷെ� ഏ��ം �റ� ഉ�പാദനമാണ്  2016-17  വ�ഷം
ഉ�ായത് എ�ത് വ�തയാേണാ;

(സി) എ� ശതമാനം �റവാണ്  2016-17�  ഉ�ായെത�ം അതി��
കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െന��ഷി�െട വി�തി 13� പ �വ�ര പ�തികാല�് വ��ി�ി�വാ�
ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) െന��ഷി�െട വി�തി വ��ി�ി��തിേനാെടാ�ം ഉ�ാദന�മത
വ��ി�ി��തി�ം �േത�ക �� െച��േമാ?

െന��ഷി�് ന�കിവ�� ഉ�പാദന േബാണസ്

5452. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി േമഖലയി�  ഉ�പാദന േബാണസ് െഹ�റിന് എ�യാണ്
ന�കിവ��ത് ;

(ബി) രാസവളം,  കീടനാശിനി  ,  �ഷി ഇറ�� എ�ിവ�് ഉ�പാദന േമഖലയി�
ഉ�ായി�� വ��നവ് കണ�ിെല��് ഉ�പാദന േബാണസ്
വ��ി�ി�� കാര�ം സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

െന��ാദനം വ��ി�ി��തിന് മാ�� �ാ�

5453. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത െന��ഷിയിട�െള ഏഴ് �േത�ക േമഖലകളാ�ി തിരി�്
സം�ാന�് െന��ാദനം വ��ി�ി��തിന് ഒ� മാ��  �ാ�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിപണന�ല��ം ഉ�ാദനേശഷി�ം ��ത�� ഏെതാെ� േമഖലകളാണ്
��ത പ�തി�െട കീഴി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി�െട വിശദമായ റിേ�ാ��് ത�ാറായി�േ�ാ;  �േത�ക �ാ�ഡി�
അരി വിപണിയി� എ�ി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ഏ��മധികം വി�ഴി�െ��� ജയ,  േജ�ാതി �ട�ിയ
�ാ�ഡ് അരിക�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) സം�ാന�് ആവശ�മായ െന�ിെ� എ� ശതമാനം െന�ാണ്
സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി��ത്;

(എഫ്) സം�ാന�് വി�് വിത��തിന് യ�ം വികസി�ി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

റ�റിെ� താ�വില ഉയ��ാ� നടപടി

5454. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

14 of 102 Wednesday 21 March 2018 04:14 PM



(എ) റ�റിന് സ��ാ�  നി�യി�ിരി�� താ�വില എ� �പയാണ്;  ഇത്
ക�ഷക��് ന���ത് എ�െനയാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റ��  ക�ഷക��് സ�ിഡി �ക വിതരണം െച��തി�  എെ��ി�ം
തട���  േനരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എെ��ാം;  ഇവ പരിഹരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിതെ�ലവ് വ��ി� സാഹചര��ി�  റ�റിെ� താ�വില  200

�പയാ�ി ഉയ��ാ�  സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് ന�ി വ�� സഹായ��

5455. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ��റി/െന��ഷി/കിഴ�വ���� �ട�ി എ�ാ കാ�ഷിക
ഉ����േട�ം �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം അവരവ�െട കാ�ഷിക േമഖലാ
�ാധാന�ം ക�ഷക��് മന�ിലാ�ി �ഷി നട�ാ�മായി �ഷി വ��്
നിലവി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ��് ആവശ�ം േവ�� കിഴ�വി�ക�  ഉ�െ�െട എെ��ാം
വി�കളാണ് ന�ി വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവ��ാവശ�ം േവ�� വള�� �ട�ി മ� എെ��ാം സഹായ�ളാണ്
ന�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ി�ം കാരണ�ാ�  �ഷി നാശം സംഭവി�� പ�ം ക�ഷകെര
സഹായി�ാനായി �ഷി വ��് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�  എെ��ാം
എ�ം �ഷിനാശം സംഭവി�ാ� അവ�� ന�ിവ�� സഹായ�� എ�്
എ�ം വ��മാ�േമാ?

�ഷി അറി�കൾ ക�ഷകരിെല�ി�ാ� ക�ഷക മി���

5456. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
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മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായമായ
വില ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ക�ഷക�െട ഉ����  വീ�കളിെല�ി േശഖരി�് വിപണിയി�
എ�ി��തിന് ക�ഷക മി��െള െതരെ���ി�േ�ാ;

(സി) �ഷി ഭവ�ക�  വഴി ലഭി�� വിവിധ സഹായ��ം �ഷി അറി�ക�ം
ക�ഷകരിെല�ി�ാ�  ക�ഷക മി���െട േസവനം
�േയാജനെ���ാ�േ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ഷക മി��െള െതരെ����ത് എ�കാരമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ����ലം ക�ഷക��് ന�ായമായ വില
ലഭ�മാ�െമ�തിനാ�  ഈ പ�തി ��ത�  ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� അ�വദി�� �ക യഥാ�� ക�ഷകന് ലഭ�മാ�ാ�ം ജല
ദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി�ാ�ം നടപടി

5457. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� േവന�ം മഴ�റ�ം കാരണം കാ�ഷിക േമഖലയി� അ�ഭവെ���
ജലദൗ�ലഭ��ം ത��ല�� �ഷിനാശ�ം �ഷി വ��ിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �ഷി�ാവശ�മായ ജല�ം ഇതര സഹായ��ം ഉറ� വ��ി
കാ�ഷിക േമഖലെയ നിലനി��ാനായി �ഷി വ��് ന�ി വ��
സഹായ��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ഷിവ��് ഉേദ�ാഗ�� ഉ�െ�െട�� ഉേദ�ാഗ��മായി ബ���ാ�ി
ക�ഷക��് ന��� സാ��ിക സഹായ��ം മ�് ആ��ല���ം വ�ാജ
നടപടികളി�െട ൈകവശെ�����ം അ�വഴി കാ�ഷിക
വികസന�ിനായി സ��ാ�  നട�� ഇടെപട�ക�െട ഫല�ാ�ി
ഇ�ാതാ���മായ �വ��ന��  കാലാകാല�ളായി നട� വ��ത്
ഈ സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം നിയമവി�� �വ��ന��  തട�വാ�ം കാ�ഷിക േമഖലയി�
അ�വദി�� �ക യഥാ�� ക�ഷകന് ലഭ�മാ�ാ�മായി മ�് വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട �ഷി വ��് എ�് നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
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വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസപ�തി

5458. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷക�െട കട��  എ�തി�ള��തിനായി കാ�ഷിക
കടാശ�ാസപ�തി സം�ാന സ��ാ�  നട�ിലാ��േ�ാ;  ഉെ��ി�
എ��തലാണ് ഇൗ പ�തി നട�ിലാ�ിവ��ത്;പ�തി സംബ�ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ആവശ��ിനായി എ��� പണം ഇേത ആവശ�ം
നിറേവ��തിനാേണാ ഉപേയാഗി��ത് എ�് പരിേശാധി�ാ� എെ��ി�ം
മാ��ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ;ഒേ�െറ അന�ഹ�  ഇ�ര�ി�  കാ�ഷിക വാ�
എ��� സാഹചര��ി� യഥാ�� ക�ഷകെര കെ��ി അവ�െട മാ�ം
വാ� എ�തിത��തിന് എെ�ാെ� മാ���ളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�� വാ��തിന് ക�ഷക��് ന��� സഹായ��

5459. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ�ാപകമാ��തിെ� ഭാഗമായി �ാ��, �ി��, പ�്െസ�് എ�ിവ
വാ��തിന് ക�ഷക��് ന��� സഹായ��  എെ��ാെമ�് ഇനം
തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ ക�ഷക��് ലഭ�മാ��ത് എെ��ാം മാനദ���െട
അടി�ാന�ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

െപരി��മ� ��ി�ാറ േതാട് �ലം ക�ഷക� േനരി�� നാശന���

5460. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�  ��ി�ാറ േതാട്
കരകവിെ�ാ���ത് �ലം ക�ഷക�  േനരി�� നാശന���
ഒഴിവാ��തിന് �ിരം സംവിധാനം ഏ�െ����ത്

resource://app/res/html5.html

17 of 102 Wednesday 21 March 2018 04:14 PM



പരിേശാധി��തിനായി ഉേദ�ാഗ�� ��ത �ലം സ��ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ശന�ിെ� അടി�ാന�ി�  റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത േതാടിെ� ഇ�കരകളി�ം �ഷി�ം മ�് സ��് വകക��ം
സംര�ണേമ�െ���� തര�ി�� �ിരം സംവിധാനം അടിയ�രമായി
ഏ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

'ഓഖി' �ഴലി�ാ�്

5461. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെമാ�ാെക ക�� േവന�  �ഖാ�ിരം ക�ഷക�ം ��ംബ��ം
അ�ഭവി�� ക�ന���ം �ട��ഷി��ാ�� ��ി��ക�ം �ഷിവ��്
പരിേശാധി�േവാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ാകമാനം ഇ�ര�ി�  ��ി��ക�  േനരി�� സാധാരണ
ക�ഷകേര�ം ഒ�ം മ� ക�ഷകേര�ം സഹായി�ാനായി �ഷിവ��ം  ,  ഈ
സ��ാ�ം എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിൽ കാർഷിക േമഖലയിൽ ഉ�ായ ന�ം

5462. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017-ൽ വരൾ�െയ �ടർ�് പാല�ാട് ജിലയിൽ കാർഷിക
േമഖലയിൽ ഉ�ായ ന�ം എ�യാെണ�് േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;  ന�ം ഉ�ായവർ�് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വരാൻ േപാ�� േവനലിെന േനരിടാൻ എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഷി
വ��് ആ��ണം െച�ിതി�ളളത്?

പാല�ാട് കാ�ഷിക േമഖലയി��ായ ന�ം

5463. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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പാല�ാട് ജി�യി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  ജലദൗ�ലഭ�ം �ലം കാ�ഷിക
േമഖലയി��ായ ന�ം എ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇ�െന
�ഷിന�ം ഉ�ായ ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�ാേമാ?

തരിശ് �ല�് �ഷിയിറ�� ക�ഷക��് സഹായ��

5464. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരിശ് �ല�ളി�  �ഷിയിറ�� ക�ഷക��� സഹായ��
എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  െല പ��റി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി തരി� കിട�
ആയിരം െഹ��  �ല�് �ഷിയിറ�വാ�  പ�തിയി�ി�േ�ാ;  ��ത
പ�തിയി�െട എ� ട�  പ��റി അധികമായി ഉ�ാദി�ി�വാ�
കഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� തരിശ് �മിയിെല �ഷി

5465. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ഷിേയാഗ�മായ�ം എ�ാ�  നിലവി�
തരിശായി കിട���മായ �മി�െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വിവരേശഖരണ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത �മിയി� �ഷി ആരംഭി��തിന് �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��� മ�ല�ി� �ഷി വ��് ഏെ��� ���ിക�

5466. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� നിേയാജക മ�ല�ി� �ഷി വ��്  2017-  18-�ഏെ���
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���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷി�് അ�േയാജ�മായ �ല�ളി�  �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�
ആവശ�മായ പ�തി ത�ാറാ�േമാ ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) േകാ���  മ�ല�ി�  �ഷി�ായി കെ��ിയ �ല��
ഏെത�ാെമ�് െവളിെ���േമാ ?

മാ���കളി� വിഷ വി�� പ��റിക�

5467. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാ���കളി�  വിഷവി�� പ��റിക�  എ�ി��െ��് ഉറ�്
വ��ാ�  എെ��ി�ം ��ക�ത�ക�  സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  േനരി�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�
�ഷിേയാഗ�മായ എ� �ല��  കെ��ി;  എ� �ല�ളി�
�ഷിയിറ�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ആയത് ഫല�ാ�ിയി�
എ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  ആണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ഷി സി�ചായി േയാജന

5468. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ഷി സി�ചായി േയാജന �കാരം  2014-15  �ത� 2017-18

വെര േക� വിഹിതമായി എ� �ക ലഭി�;  എ� ക�ഷക��് ��ത
പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2014-15  �ത�  2017-18  വെര ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി േക�
സ��ാരി�  നി�ം എ� �ക ലഭി�  ;  ��ത ഫ�് ��വ�
െചലവഴി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

��നാട് െന��ാട��െട �റംബ�് �ന�നി��ാണം
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5469. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാ�ി�  െന��ാട��െട �റംബ�ക�  പല�ല�ം തക��
നിലയിലാെണ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ബ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�േവ�ി സം�ാന സ��ാ�
എെ��ി�ം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ബ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് േക� സ��ാരിെ� സഹായ�ിനായി
ഏെത�ി�ം പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  അടിയ�രമായി േക�സഹായം ലഭ�മാ��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ��റിയിെല രാസവ���െട പരിേശാധന�ായി െമാൈബ� ലാബറ�റി

5470. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.�രളീധര�
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷരഹിത പ��റി ഉറ�ാ�ാ�  �ഷി വ��് എെ��ാം
സംവിധാന�� ആ��ണം െച�ി��്;

(ബി) ആഭ��ര പ��റിയി�ളള രാസവ���  പരിേശാധി�ാ�  എെ��ാം
സംവിധാന�� നിലവി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) പ��റിയിെല രാസവ���െട പരിേശാധന�ായി �ഷി വ��ി�
െമാൈബ� ലാബറ�റി ആരംഭി�ാ� നടപടി എ��േമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� ച� - മാ� സം�രണ �ാ�റ് �ാപി�ാൻ നടപടി

5471. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  ച�  -  മാ� എ�ിവ സം�രി�് �ല�
വ��ിത ഉ����  ഉ�ാ��തിന് എെ��ാം സൗകര���  ഉ�്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േചല�ര നിേയാജകമ�ല പരിധി �േദശ�് ന�േതാതി�  ച��ം
മാ��ം വിള���് എ�ത് കണ�ിെല��് ഇവ സം�രി�് �ല�വ��ിത
ഉ����  ഉ�ാ��തിന് ആവശ�മായ �ാ�ക�  �ഷി വ��് �േഖന
�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ജന�െള �ഷിയിേല�് ആക�ഷി�വാ� പ�തികൾ

5472. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  �ല�വ��ിത സംരംഭ��െട �റവ് �ഷി
ആദായകരമ�ാതായി തീ��തിെ� കാരണമായി ക���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിലയിടിവ് സംഭവി�ി�ളള വിളക��് താ�വില നി�യി�് ക�ഷകരി�
നി�ം േനരി�് സംഭരി�് ന�ായമായ വില ന�കാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജന�െള �ഷിയിേല�് ആക�ഷി�വാ�  എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇൗ
സ��ാ� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ി�കീഴി� അ�ി മാ�ക� �ട��തിന് നടപടി

5473. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ഉൈബ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�കീഴി� സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി� അ�ി മാ�ക�
�ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് എവിെടെയാെ�യാണ് ഇ�രം മാ�ക�  �ട��െത�ം
ഇവ�െട നട�ി�് എ�കാരമാെണ�ം അറിയി�േമാ;
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(സി) നിലവി� അന�സം�ാന�ളി� നി�� പഴവ����ം സം�രി� വിവിധ
ഉ����ം �ഷി വ��ി�കീഴി�� ഏെത�ി�ം �ാപന�� വഴി വി�ന
നട��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഡി.പി.സി േയാഗം േച��തിന് നടപടി

5474. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി� അ�ിനിേ��ീവ് അസി��്, അ�ൗ�്സ് ഓഫീസ� എ�ീ
ത�ികകളിേല�് ജീവന�ാ��് ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന���തി�� ഡി.പി.സി.
േയാഗം ഏ��ം ഒ�വി� നട�െതേ�ാഴാണ്;

(ബി) ��ത ത�ികകളി� നിലവി� എ� ഒഴി�ക�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ത�ികകളിേല�� ഡി. പി.സി. േയാഗം േച��തി�� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷി ഓഫീസ� ത�ികയിൽ േയാഗ�ത ഇ�ാ�വർ

5475. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ി� 10വ�ഷം സ��ീസ് ഉ��ം േയാഗ�ത പരീ� പാ�ായ�മായ
�ഷി അസി��മാ��് നീ�ിെവ�  13% �ഷി ഓഫീസ� ത�ികയി� ഈ
േയാഗ�ത ഇ�ാ� ആെര�ി�ം േജാലി െച��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ബി.എസ്.സി. അ�ിക��� ബി�ദം േനടി പി.എസ്.സി. റാ�് ലി�് �കാരം
േയാഗ�ത ഇ�ാെതവ�� �ഷി ഓഫീസ�  ത�ികയി�  ��ത േയാഗ�ത
ഇ�ാ� ആെര�ി�ം േജാലിെച��േ�ാ;

(സി) ബി.എസ്.സി.  അ�ിക���  ബി�ദ�ം  3  വ�ഷ സ��ീ��� �ഷി
അസി��മാ��് നീ�ിെവ� 2% �ഷി ഓഫീസ� ത�ികയി� ഈ േയാഗ�ത
ഇ�ാ� ആെര�ി�ം േജാലി െച��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േമ� പറ� ��് വിഭാഗ�ളി�ംെപടാ� ആെര�ി�ം �ഷി വ��ി� �ഷി
ഓഫീസറായി േജാലി െച��േ�ാ; ഉെ��ി� അവ�െട നിയമന വ�വ�
വിശദീകരി�ാേമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല �ഷി ആഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�
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5476. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  നിലവി�  എ� �ഷി ആഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�
ഉെ��ം ആയത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ ജി�യി� നിലവി� എ� �ഷി അസി��മാ�െട ഒഴി�ക� ഉെ��ം
ആയത് എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

പ�ി�് െഹ��് മാേനജ് െമ�് േകാ�് െച� �ഷി ഓഫീസർമാ�

5477. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴിൽ േപാ�് �ാേജ��് ഡിേ�ാമ ഇ� പ�ി�് െഹ��്
മാേനജ് െമ�്  (പി.ജി.ഡി.പി.എ�്.എം)  കഴി� എ� �ഷി ഓഫീസർമാ�
നിലവി��്;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാമ കഴി�വർ�് ഒ� അഡ�ാൻസ് ഇൻ�ിെമ�്
െകാ���തി�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാൻ സർ�ാർ
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) പി.ജി.ഡി.പി.എ�്.എം േകാ�് െച��വർ�്  5ല�ം �പ�� െ�ാജ�്
അവർ േജാലി െച�� പ�ായ�ിൽ െച�വാൻ അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവരിൽ എ� േപ� 5 ല�ം �പ ��വ�ം ചിലവഴി�; 5 ല�ം �ർണമാ�ം
െചലവഴി�ാ�വ�െട േപ�ം െചലവഴി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ക ��വ�ം െചലവഴി�ാ�വർ�് ബാ�ി �ക അവർ ഇേ�ാൾ േജാലി
െച�� �ല�ളിൽ അ�� സാ��ിക വ�ഷം െചലവഴി�ാൻ ഒ�
അവസരം നൽകാേമാ?

�ഷിവ��ിന് കീഴി�� േകാ��േറഷ�/േബാ��കളിെല ജീവന�ാ�

5478. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിവ��ിന് കീഴി� എ� േകാ��േറഷ�/േബാ��കളാണ്
ഉ�ത്;  ��ത �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിൽ ഏത് തരം െപ�ഷ� പ�തിയാണ് നിലവി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ളി�  ഏെത�ി�ം �ാപന��  സ��ാ�
നിബ�നക��് വി��മായി േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  രജി��
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല �വ��ിക�

5479. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസായി�  ക�സ�േവഷ�  വ��് �േഖന േകാ�ാട് മ�ല�ി�  ഈ
സ��ാ�  എെ��ാം �വ��ികളാണ് നട�ിവ��ത്;  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) �ഷി�ം ഇറിേഗഷ�മായി എ� �പ എ� ���ിക��ായി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഈ മ�ല�ി�  വിനിേയാഗി�ി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല നിരീ�ണ സമിതിക��് ലഭി� അേപ�ക�

5480. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008  െല െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ ച���  �കാരം
ത�ാറാ�ിയ േഡ�ാ ബാ�ി�  െത�ായി ഉ�െ���െ��ത്
പരിഹരി�ണെമ� ആവശ��മായി വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഒ�പത് പ�ായ�കളി�  നി�ം �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതിക�
��പാെക എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��് പ�ായ�് തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േകര�ാമം പ�തി

5481. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� ഏെത�ാം
പ�ായ�കളിലാണ് േകര�ാമം പ�തി നട�ിവ��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല തരിശ് �മി �ഷി േയാഗ�മാ�ാ� നടപടി

5482. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല എ�് പ�ായ�കളിലാ�� തരിശ് െന�
വയ�ക�െട വി�ീ��ം എ�യാണ്;

(ബി) പ�ായ�ിെ� േപ�ം അതി�� തരിശ് �മി�െട വി�ീ���ം എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ര�് വ�ഷ�ി��ി� ഓേരാ പ�ായ�ി�ം എ� െഹ�� തരിശ്
�മി വീതം �ഷി േയാഗ�മാ�ക��ായി; ഇതിനായി െെകെ�ാ� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േശഷി�� തരിശ് �മി �ഷി േയാഗ�മാ�ാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഇ) എ�ി� ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക� െെകെ�ാ�ം;  ഇെ��ി� ഇൗ
�മിെയ ഏ� �പ�ി�  പരിവ��നം നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കാ�ഷിക പ�തിക�

5483. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മാേവലി�ര നിേയാജക
മ�ല�ി�  �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�്
അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ിയിൽ �ഷി ഓഫീസെറ നിയമി��തിന് നടപടി

5484. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�നാഗ��ി �ഷി ഭവനി� �ഷി ഓഫീസ� ത�ികയി�� ഉേദ�ാഗ��
�വ��ി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) ഇേ�ാ�  മേ�െത�ി�ം �ഷി ഭവനിെല ഓഫീസ��് ചാ�ജ്
ന�കിയിരി�യാേണാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക �ാധാന��� ക�നാഗ��ിയി�  �ഷി ഓഫീസെറ
നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാണ�വിളക�െട �തിവ�ഷ ഉ�ാദനം

5485. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന നാണ� വിളകളായ റ�� ,േതയില,കാ�ി,  ���ളക്,
ഇ�ി  ,ഏലം,  മ��  എ�ിവ�െട കഴി� വ�ഷെ� ഉ�പാദനം
എ�യാെണ�ം ഓേരാ വിളക�െട�ം ഉ�ാദന�ി�നി�ം ഉ�ാദക� ലഭി�
�കെയ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിളക�െട കയ�മതിയി�നി�ം കഴി� വ�ഷം ലഭി�
�കെയ�യാെണ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  �ധാന
കയ�മതി�ാ�െട അ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാന ഭ�� വിളകളായ െനല്�, െത�്, മര�ീനി, ൈപനാ�ി�, എ�ിവ�െട
കഴി� വ�ഷെ� ഉ�പാദനം എ�െയ�ം അതി�നി� ഉ�ാദകന് ലഭി�
െമാ�ം �കെയ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിളക�  സം�രി�� �ധാന ക�നിക�െട േപര്,അ�സ്,
കഴി� വ�ഷെ� വി�വരവ് എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഒ� ല�ം �വജന���ാ�� �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തി

5486. �ീ.അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� ല�ം �വജന���ാ�� �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തിയി�
ഉ�െ�� അംഗ���് െപ�ഷ�  ന���തി�� തീ�മാനം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനകം എ�േപ��് ��ത പ�തി �കാരം െപ�ഷ� ന�കി;
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(സി) ��ത പ�തിയി�  ��ത�  അംഗ�െള �ടി ഉ�െ���ി ക�ഷക
േ�മേബാ�ഡ് �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഉ�വ സീസ�കളി� േശഖരി�� പ��റികൾ േക��ടാെത ��ി�വാ�
നടപടി

5487. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�വ സീസ�കളി�  േഹാ��ിേകാ��്,  വി എഫ് പി സി എ �ട�ിയവ
പ��റിക� േശഖരി�് വിപണിയിെല�ി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ��റിക� േശഖരി��ത് എവിെട നിെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ��റിക�  വിപണിയിെല�ി��തിന് ��് ഇവ േക��ടാെത
��ി�വാ� നിലവി�� സംവിധാന�� എെ��ാം;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�വ സീസ�കളി� സംഭരി�� പ��റിക� േക��ടാെത ��ി�വാ�
�ലമി�ാ�തിനാ�  നശി�േപാ�� അവ���ാകാ�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��ത അവ� ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�േമാ?

നാട� വി�ക�െട സംര�ണ�ി�ം വിതരണ�ി�മായി സീഡ് ബാ�്

5488. �ീ.പി.െക. ശശി
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന�ിെ��ം മ�് വിളക�െട�ം പര�രാഗത�ം നാട� ഇനം
വി�ക�െട�ം സംര�ണ�ി�ം അവ�െട സംഭരണ�ി�ം
വി���ാദനം വ��ി�ി��തി�ം ഉത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ാ�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) നാട�  വി�ക�െട ൈജവൈവവിധ��ം സംര�ണ�ം
ഉറ�വ���തിനായി പ�ികവ���ാ�, ക�ഷക ���ക�, എ�.ജി.ഒ ക�
മ� സംഘടനക�  എ�ിവ�മായി േച��� സംഭരണ��
ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(സി) പര�രാഗത�ം നാട�  വി�ക�െട�ം സംര�ണ�ി�ം
വിതരണ�ി�മായി ആ�നിക സീഡ് ബാ�് �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി, കിഴ� വ���� എ�ിവ വിഷലി�മാേണാ എ�� പരിേശാധന

5489. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക േമഖലകളി�  നി�് ലഭ�മാ�� പ��റി
ഉ�����, കിഴ� വ����  �ട�ിയവ വിഷലി�മാേണാ/അ�േയാ
എ�് പരിേശാധി��തിനായി നിലവി�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
�ഷി വ��ി� കീഴി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പരിേശാധനകളി�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  കെ��ിയ
വിഷലി�മായവ�െട കണ�ം അ�മായി ബ�െ�� േക�ക�ം എ�േപ�
ശി�ി�െ�� എ�തിെ� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാേണാ;  എ�ിൽ
െവളിെ���േമാ;

(സി) വിഷലി�മായ പ��റി വി��ന നിയ�ി�ാനായി �ഷി വ��് സ�ീകരി�
നടപടിക�  എെ��ാം;  ആയത് കാേലാചിതമായി പരി�രി�് ഇവ�െട
വിപണനം തട�വാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�ം; വ��മാ�േമാ ?

നാണ�വിളക�െട ഇറ�മതി നയം

5490. �ീ.അ�� �കാശ്
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാണ�വിളക�െട ഇറ�മതി നയം �ന:പരിേശാധി�ണെമ�ം
സം�ാനെ� നാണ�വിളകെള സംര�ണപ�ികയി� ഉ�െ���ണെമ�ം
േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിേ��� േക��തികരണം െവളിെ���േമാ?
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േകാ�ാട് മ�ല�ിെല േസായി� സ�േ� ഫലം

5491. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസായി� സ�േ� സം�ാന�് ���ികരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  നട�ിയി�� േസായി�  സ�േ� ഫല�ിെ�
വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ാര�ര മ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ പ�തികൾ

5492. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ് സഹായേ�ാെട ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.  23  യി�  ഉ�െ���ി
അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് ന�കിയ മ�് സംര�ണ �വ��ിക�െട
ആെക അട�� �ക എ�യാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) െകാ�ാര�ര നിേയാജക മ�ല�ി�െ��� ഏെത�ാം ���ിക�
��ത പ�തിയി� ഉ�െ��ി��് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി മ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ�മായി ബ�െ�� പ�തിക�

5493. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ�മായി ബ�െ��്
എെ��ാം പ�തികളാണ് നട��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിലയി��� നട�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഈ
പ�തികൾ �േഖന ഏെത�ാം �േദശെ� കാ�ഷിക �േരാഗതി ല��മി��
എ�് വ��മാ�േമാ?

െവ�റിനറി സ��കലാശാലയിെല അധ�ാപക ഒഴി�ക�

5494. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള െവ�റിനറി സ��കലാശാലയി� അധ�ാപക ത�ികക�െട നിലവിെല
അ�വദനീയ എ�ം എ�െയ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അധ�ാപക ത�ികയി�  നിലവി�  ഒഴി�േ�ാെയ�് ഇനം തിരി�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഒഴി�െ��ി�  ആയത് നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദീകരി�േമാ?

േഗാഡൗ� നി��ി��തിന് �ഷി വ��ിെ� �ലം വി�് ന���തിന് നടപടി

T 5495. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല േകാ�ി താ��ി� െവയ� ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ�
േഗാഡൗ�  നി��ി��തിന് �ഷി വ��ിെ� �ലം വി�്
ന���തിേല�ായി അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�ാണ് ലഭി�ത്  ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിേ�� നാളി�വെര എെ��ാം �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�െവ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി �ഷി വ��് �ി�സി��  െസ��റി �ഷി ഡയറ�േറാട്
റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി��േവാ;  എ�ി�  എ�ാണ്;  ആയതി�േമ�
എെ��ാം �ട� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നടപടി ���ീകരി�് �ലം വി�് ന���തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

T 5496. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െവയ�ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��  വി�ലീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി സം�ാന�ിെ� ��ത�  ഭാഗ�ളി�  െവയ�ഹൗ�ക�
�ാപി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  മ�ാ��ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  അ�േയാജ�മായ �ല�്
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െവയ�ഹൗസ് നി��ി�വാ�  േകാ��േറഷന് ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വീട് നി��ാണ�ി�� വ�വ�ക�

5497. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വീട് നി��ി�ാ�  സ��മായി നിലം ഒഴിെക �മിയി�ാ� ��ംബ���്
നിലം നിക�ി വീ�െവ�ാ�  �ാമപ�ായ�കളി�ം �നിസി�ാലി�ികളി�ം
േകാ�പേറഷ�കളി�ം നിലവി�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഡീസ� എ�ജി� ഘടി�ി� ഓേ�ാറി�ക�െട ബാ�ല�ം

5498. �ീ.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�വന��രം േകാ��േറഷ�  പരിധിയി�  ഡീസ�  എ�ജി�  ഘടി�ി�
ഓേ�ാറി�ക�െട ബാ�ല�ം കാരണം വാ�മലിനീകരണം വ��ി�
വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി� പരിഹാരം കാണാ�  േകാ��േറഷ�  ��ൈകെയ��് ഡീസ�
ഓേ�ാറി�ക�� പകരം െപേ�ാ�/ഗ�ാസ് എ�ജി�� ഓേ�ാറി�ാക�
ഓടി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആതിര��ി പ�ായ�ിെല �ളിയില�ാറ �േദശ�് വീട് നി��ാണം

T 5499. �ീ.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 താ��ിെല ആതിര��ി വിേ�ജ്,  ആതിര��ി പ�ായ�ിെല
�ളിയില�ാറ �േദശ�് തേ�ശീയരായവ��് വീട് പണി��തിന്
എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;
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(ബി) ആ�യ പ�തി �കാരം േനരെ� 12 വീ�ക� പണിതി�� ഈ �േദശ�്
��ത�  വീ�ക�  പ�ായ�ിെ� സഹായേ�ാെട പണി��തിന് വനം,
റവന� വ��ക� തട�ം നി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തട���  നീ�ി പ�ായ�് സഹായേ�ാെട വീ�പണി��തിന്
തേ�ശിയെര അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� ഇല�ി�� ,ഡിൈസ� വിഭാഗ�ൾ

5500. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� എ�ിനീയറിംഗ് വിങ് �േഖന നിരവധി
െക�ിട��െട നി��ാണം നട��ത് പരിഗണി�് ഇല�ി��  വിഭാഗ�ം
ഡിൈസ�  വിഭാഗ�ം ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ ?

പ�ായ�കളിെല െസ��റിമാ�,അസി��് െസ��റിമാ�

5501. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  എ� പ�ായ�ക�െ��ം ��ത പ�ായ�കളിെല�ാം
െസ��റിമാ� ഉേ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െസ��റിമാ�  ഇ�ാ� പ�ായ�ക�  ഏതാെണ�ം ��ത
പ�ായ�കളി� എ� കാലമായി ഈ ത�ിക ഒഴി� കിട�� എ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ�ക��് അസി��് െസ��റിമാെര അ�വദി�വാ��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മാനദ���  അ�സരി�് എ� പ�ായ�ക��് അസി��്
െസ��റിമാെര അ�വദി�ി�െ��ം,  ഇനി എ� പ�ായ�ക��്
അ�വദി�ാ� ബാ�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?
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വേയാജന���ായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

5502. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : 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
വേയാജന���ായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�ായ�് അടി�ാന�ി�  ��ജന��െട കണ�് ലഭ�മാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ജനസംഖ� വ��ി��� കണ�ിെല��് ഇവ��ായി �ിതല
പ�ായ�് സംവിധാന�ിന് കീഴി�  ഫല�ദമായ പ�തിക�  വിഭാവനം
െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം

5503. �ീ.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) 2018-19  വ�ഷ�ി�  തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട പ�തി
�പീകരണം,  അംഗീകാരം േനട� എ�ിവ�് സമയ�മം നി�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അത് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  വ�ഷ�ി�  90%-�  അധികം പ�തി വിഹിതം െചലവഴി�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ഏെത�ി�ം തര�ി��
േ�ാ�സാഹനം  /  സാ��ിക സഹായം ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 വ�ഷ�ി� 50 ശതമാന�ി� താെഴ മാ�ം െചലവഴി� തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം (2018-19) �റവ് വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

റ�ബ� ���

5504. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ�ബ� ��� ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ� ���കളാണ് സം�ാന��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ� ��റി�  എ� പ�ായ�കളാ�ളളെത�ം ഇതി�  ഉ�െ�ടാ�ളള
മാനദ�െമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� ഘ��ളായാണ് ���ക� നട�ാ��ത്;

(ഇ) ഏെത�ാം ���ികളാണ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി നി��ഹി��ത്;

(എഫ്) ���കളി�  ഉ�െ��� പ�ായ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇൗ
പ�തി�് േക� ഫ�ട�ം എവിെട നിെ��ാം ഫ�് ലഭി�െമ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

തേ�ശഭരണ �ാപന�� �േഖന നട�ാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

5505. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക��ായി േക� സർ�ാർ അ�വദി�� �ക
തേ�ശഭരണ �ാപന�� ���മാ�ം െചലവഴി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

ഉെ��ി�  അ��ലം േക� സർ�ാർ അ�വദി�� �കയി�  �റവ്
വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന  (�ാമീ�) �ണേഭാ�ാ�െള  2017-െല
സാ�ഹിക സാ��ിക ജാതി െസ�സസ് ലി�ി�  നി�ം
െതരെ���ണെമ�് നി�േ�ശ�േ�ാ;  ഇ�ാരണ�ാ�  ആവാസ്
േയാജനയിെല �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തി�  ഭൗതികല��ം
ൈകവരി�വാ� കഴിയാ� സാഹചര���ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത മാനദ��ി� ഇളവ് ആവശ�െ��് േക� സ��ാരിെന
സമീപി�ി�േ�ാ;  ഇതിേ��� േക� സർ�ാർ നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േലാകബാ�് ധനസഹായേ�ാെട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� നട�ാ��
പ�തിക�
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5506. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േലാകബാ�് ധനസഹായേ�ാെട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��
നട�ാ�� പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഓേരാ ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന���ം േലാകബാ�് സഹായമായി എ�് �കയാണ്
ന�കിയി�ളളത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�  നഗരസഭക�ം
പ�ായ�ക�ം ൈകവരി� േന��� ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� നട�ാ�� പ�തിക�ം േ�ാജ�ക�ം

5507. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക വികസന�ിന് ഊ��  ന�ിെ�ാ�് പതി��ാം പ�വ�ര
പ�തിയി�  �ധാന പരിഗണന ന�� േമഖലക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�  നട�ാ�� പ�തിക�െട�ം
േ�ാജ�ക�െട�ം �ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാേദശിക സ��ാ�ക�ം േമ���ി�� സ��ാ�ക�ം വ��ക�ം ത�ി�
െമ�െ�� ഏേകാപനം സാധ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട തനത് വ�മാനം വ��ി�ി��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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തി�വന��രം �ാ��് സി�ി പ�തി

5508. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ാ��് സി�ി പ�തി�് േവ�ി വിശദ �പ േരഖ (ഡിപിആ�)
ത�ാറാ��തി�� ക�സ���ിെന െതരെ���വാ� വീ�ം െട�ഡ�
�ണി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് തി�വന��രം �ാ��് സി�ി ലിമി�ഡിെ� ഡയറ��
േബാ�ഡ് േയാഗം എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(സി) ആദ� െട�ഡറിെ� അടി�ാന�ി�  �����ികയി�  ഉ�െ���ിയ
ക�നികളി�  �റ� �ക േക�ാ�് െച� ര�ാമെ� ക�നിെയ �ാ��്
സി�ി�െട ക�സ���ായി നിയമി��തിന് എെ��ി�ം നിയമ തട�ം
ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ ക�സ���ിെന െതരെ����തിന് �തിയ െട�ഡ�
�ണി�� സാഹചര��ി� പ�തി നി��ഹണം അന�മായി നീ�കയിെ�;

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ��ത� പ�തിക�െട നി��ാണ
�വ��ന��  തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  േനരി�് നട�വാ�
ആേലാചി��േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� പ�തികളാണ് സ�യം ഏെ���്
നട�ിലാ��ത്; അറിയി�േമാ;

(എഫ്) �ാ��് ബ�് േ�ാ�ക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�� �വർ�നം ഏത്
ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

5509. �ീ.അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം  2017 �� 15ന് ��് അവ�െട
വാ�ഷിക പ�തി അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) അംഗീകാരം ന�കിയ പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന്
�ാ� ഫ�് ഗ��ളായി അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� തേ�ശഭരണ �ാപന���്  2018 െഫ�വരി  28 വെര പ�തി
െചലവിെ� അ�പത് ശതമാനം േപാ�ം െചലവഴി�വാ� കഴിയാെത വ�ത്
എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നി��ഹണ�ി� �� വ�ഷ��ായ വീ�ക� പരിഹരി�് 2018-19�
എ�പ�ിയ�് ശതമാനം പ�തി െചല�ം ഡിസംബ�  31ന് ��്
���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�ക�െട വാ�ഷിക പ�തി

5510. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�ക�െട വാ�ഷിക പ�തി ത�ാറാ�വാ� മതിയായ ജീവന�ാ�ം
സാേ�തിക േമഖലയിെല ഉേദ�ാഗ��ം ഇ�ാ�ത് പ�തി നി��ഹണെ�
േദാഷകരമായി ബാധി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ി തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക
പ�തി നട�ി�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഓേരാ ക�ാർ�റി�ം പ�തി വിഹിത�ിെ� 25 ശതമാനം െചലവഴി�ണെമ�
തീ�മാനം നട�ിലാ�വാ� സാധി�ാെത വ�ത് സാ��ിക �തിസ�ി
�ലമാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി
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5511. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഭവന സ��യ�� നി��ി��തിനായി
വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  െതരെ��� �ല��
ഏെതാെ�െയ�ം ടി �ല��െട വി�തി എ�െയ�ം പ�ായ�്
തിരി�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െതരെ���െ�� �ല��  പ�തി�ായി ഏെ���ി�േ�ാ  ;

വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക�

5512. �ീ.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) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന,  ഇ.  എം.  എസ്.  ഭവന പ�തിക�  �കാരം
സ��ാ�  �ാപന�ളി�  േജാലി െച�� പാ��് ൈടം എംേ�ാ�െമ�്
എ�്േച�ി� നി�് താ��ാലിക നിയമനം ലഭി�വ� �ട�ിയവ��് ഭവന
നി��ാണ ആ��ല�ം ലഭി��തിന് തട��േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി�വ��് െെലഫ് പ�തി �കാരം ഭവന നി��ാണ
ആ��ല��ിന് അ�ഹത�േ�ാ;

(സി) െെലഫ് പ�തിയി�  വീട് നി��ാണ�ിന് ആ��ല�ം ലഭി��തിന്
വാ�ഷിക വ�മാന പരിധി നിജെ���ിയി�േ�ാ എ�ം ഉെ��ി�
എ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) െെലഫ് പ�തി�െട നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�െര സ��ാ�  േനരി�ാേണാ
�മതല ഏ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;  അെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

5513. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, സ�ി േജാസഫ്
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,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�ായി ത�ാറാ�ിയ �ണേഭാ� പ�ികയി� അ�ഹരായവ�
ഒഴിവാ�െ�� എ� പരാതി പരിഹരി��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ� 66750 ഭവന��െട നി��ാണം 2018 മാ��് 31ന് ��്
���ിയാ�വാ� സാധി�േമാ;

(സി) �മി�� ഭവനരഹിത��് വീട് നി��ി�് ന��� �ീമിെല
�ണേഭാ�ാ���് ധനസഹായം എ�േ��് വിതരണം െച�വാ�
സാധി�െമ�് അറിയി�േമാ;  സമയബ�ിതമായി ധനസഹായം
ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േറഷ�  കാ�ഡി�ാ� അഗതികെള�ം േറഷ�കാ�ഡിെ� േപരി�
ഒഴിവാ�െ�� അ�ഹത��വെര�ം �ണേഭാ� പ�ികയി�
ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം പണി ���ീകരി�ാ� ഭവന��

5514. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2017-18  സാ��ിക വ�ഷം ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �വ��ന�ിെ�
�ാരംഭഘ��ി�  ഭവന��  പണി ���ീകരി��തി� എ� �ക
െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ?

ഇ��ി മ�ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

5515. �ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��ി നിേയാജകമ�ല�ി�  ൈലഫ് മിഷ�  പാ��ിട പ�തി �കാരം
എ� ��ംബ���് ആദ� ഗ� അ�വദിെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ��വ�െട
പ�ായ�തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?
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േകാതമംഗലം മ�ല�ി� ൈലഫ് ഭവന പ�തി

5516. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി �കാരം േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  വീട് പണി
���ിയാകാ� എ� േപ�െട വീട് പണി ���ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി�� ഭവനരഹിത��് വീട് െവ��തി� േവ�ി�� ധനസഹായ
വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി

5517. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�, ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ��വ�െട
എ�ം പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�� �രഹിത�െട എ�ം
പ�ായ�ടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െപ��ാ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഭവനരഹിത�

5518. �ീ.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 മിഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിയ സ�െ�യി� െപ��ാ��
നിേയാജക മ�ല�ി�  ആെക എ� ഭവനരഹിത�  ഉെ��ാണ്
കെ��ിയി��ത്;

(ബി) ��ത ഭവനരഹിത��് വീട് വ�് ന���തി�� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആദ�ഘ��ി�  പണി ���ിയാ�ാ� വീ�ക��് ധനസഹായം
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അ�വദി�� പ�തിയി�  െപ��ാ��  മ�ല�ിെല എ� വീ�ക�
���ിയാ��തിന് ധനസഹായം ന�കിെയ�ളള വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

���ാ�ബേ�രി മ�ല�ിെല ഭവനരഹിത�

5519. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി നട�ിയ സ�െ�യി� �ൽ�ാൻ
ബേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ആെക എ� ഭവനരഹിത� ഉെ��ാണ്
കെ��ിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഭവനരഹിത��് വീട് വ�് ന���തി�� നടപടി ഏത്
ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.എ.ൈവ. പ�തിയി� അ�വദി� വീ�ക�

5520. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : 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�  പ�ായ�ക�  �േഖന
സം�ാന�് എ� വീ�ക�  �തിയതായി നി��ി�വാ�  അ�വാദം
ന�കിെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഏ� പ�തിയിലാണ് ഇ�കാരം വീ�ക� അ�വദി�ത്;

(സി) പി.എം.എ.ൈവ. പ�തിയി� 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� എ� വീ�ക�
സം�ാന�് �തിയതായി അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ?

വാടക �ടി�ിക അ�വദി��തിന് നടപടി

5521. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരി�ാട് സ��ാ�  ആ��േവദ ഡിെ��സറി  28.09.2012  �ത�
01.11.2017 വെര ഹരി�ാട് ��സി�ാലി�ിയിെല 28� ന�� വാ�ഡി� (��
�ാമപ�ായ�് 12� വാ�ഡ് ) എം.എ�.നാരായണ� ന�തിരി�െട വക
െക�ിട�ിലായി�േ�ാ �വ��ി�ി��ത്;

(ബി) ��ത െക�ിട�ിെ� വാടക ഇ�വെര അ�വദി�് ന�കാ�തിെ�
കാരണെമ�ാണ്; അറിയി�േമാ;

(സി) വാടക �ടി�ിക അ�വദി�് കി��തിനായി ഹരി�ാട് നഗരസഭ െസ��റി
07.02.2017� നഗരകാര� ഡയറ���് എ�ാ േരഖക�ം സഹിതം അയ�
ക�ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എം.എ�.നാരായണ�  ന�തിരി�്  2012  �ത�  2017  വെര�� വാടക
�ടി�ിക അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസി� നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ��� െപ�ഷ�
ബാധ�ത

5522. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��സി��  േകാമ�  സ��ീസി�  നി�ം വിരമി�
ജീവന�ാ��� െപ�ഷ� ബാധ�ത നിലവി� എ�േകാടി �പയാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�ം മ�ാ��ല����മായി �പീകരി� െസ���
െപ�ഷ�  ഫ�ി�  ഇേ�ാ�  ഇതിനായി എ� �പ നിേ�പമാ�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ജിവന�ാ� േകാടതിെയ സമീപി� സാഹചര��ി� െപാ� ആവശ� ഫ�ി�
നി�് െപ�ഷ� �ക അ�വദി�ാ� നഗരസഭക� ത�ാറാ�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ാ�  െപാ� ആവശ�ഫ�് െപ�ഷ�  വിതരണ�ിന്
ഉപേയാഗി��തി�  നിയമതട��െ�� വിദ�ധാഭി�ായം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

പ�ായ�ിെല ൈ�വ� നിയമനം
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5523. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം, ആല�ഴ, േകാ�യം, ഇ��ി, മല�റം, േകാഴിേ�ാട്, വയനാട്
�ട�ി  7 ജി�ക� പ�ായ�ിെല ൈ�വ� ത�ിക പി.എസ്.സി ലി�ി�
നി�ം നിയമനം നട�േ�ാ� മ�് ജി�കളിെല പ�ായ�് ൈ�വ� ഒഴിവ്
പി.എസ്.സി  -�് റിേ�ാ��് െച�ാെത ദിവസേവതനം അടി�ാന�ി�
നിയമനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ം,  പ�നംതി�,  എറണാ�ളം,  ക��, കാസ�േഗാഡ്,  ���,
പാല�ാട്,  ജി�കളിെല പ�ായ�് ൈ�വ�  ത�ികയിെല ഒഴി�
പി.എസ്.സി -�് റിേ�ാർ�് െച��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) മിക� വികസനം ഉളള എറണാ�ളം ജി�യി�  ഉളള  78  പ�ായ�ി�
ൈ�വ� ത�ിക ��ി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജീവ പ�തി

5524. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ നട�ാ�� ജീവ പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇതി�െട
ഓേരാ സീസണി�ം �ഷിെച�� സംഘ�ഷി ��കെള
ശ�ിെ����തിന് സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ജീവേനാപാധി വികസന�ി�െട നഗരദരി��െട ജീവിതനിലവാരം
െമ�െ���ക എ� ല��ം സാ�ാ��രി��തിന് നട�ിലാ��
പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട നഗര ദരി��െട ജീവിത നിലവാര�ി��ായ മാ���
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ�െട കാ�ഷിക പ�തി�െട ഭാഗമാ�� െജ.എ�.ജി  (േജായി�്
ലയബിലി�ി ��ക�)ക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ക�� ജി�യിെല �നിസി�ാലി�ികളി� ��ംബ�ീ ��് സംരംഭ��
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5525. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല �നിസി�ാലി�ികളി�  ��ംബ�ീ �േഖന ഇ�വെരയായി
എ� ��് സംരംഭ��  സ�ിഡിേയാെട ആരംഭി�ി��്;  ഇേ�ാ�  എ�
സംരംഭ�� നിലവി��് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��് സംരംഭ��  ��ിേ�ായി�െ��ി�  അതി�� കാരണം സംബ�ി�്
��ംബ�ീ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ �േഖന പ��റി ഉ��ാദനം

5526. �ീ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) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  ��ംബ�ീ �േഖന പ��റി ഉ��ാദനം
വ��ി�ി��തിന് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�� വഴി പ��റി ഉ��ാദനരംഗ�് എ�മാ�ം േന�ം
ൈകവരി�ാ� കഴി� എ�് െവളിെ���േമാ?

��ംബ�ീ ആരംഭി� സംരംഭ��

5527. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േകരള�ി�  ��ംബ�ീ
ആരംഭി� സംരംഭ��  എെ��ാമാെണ�ം ആയതിെ� ഭാഗമായി എ�
േപ��് െതാഴി� ലഭി�ി��് എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ��ംബ�ീ അയ����ി� ഒ� ��ംബ�ി� നി�ം ഒ� വനിത എ�
നിലവി�� െെബേലാ േഭദഗതി വ���ത് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�
ഉേ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് എ�െനയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ തി�വന��രം ജി�ാ മിഷ�
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5528. �ീ.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) തി�വന��രം ��ംബ�ീ ജി�ാ മിഷ�  ഓഫീസിെല �ിരം
ജീവന�ാ�െട�ം താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട�ം െഡപ�േ�ഷ�
വ�വ�യി�  േജാലി െച��വ�െട�ം എ��ം വിശദാംശ��ം ഇനം
തിരി�് ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി�  �ിരം ജീവന�ാ�െട എ� ഒഴിവ് ഉ�്;
വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� വേയാധികെര പരിചരി��തിന് പ�തി

5529. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� വേയാധികെര പരിചരി��തിനായി പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ീ �വ��ക��ാണ് ഇ�ാര��ി� പരിശീലനം ന���ത്;

(സി) വേയാധിക��ാ�� േരാഗപരിേശാധന,േഹാം േന�ിംഗ് �ട�ിയ
േസവന��  ന���തിന് പര�ാ�മായ വിധ�ി�  ഇവ��് പരിശീലനം
ഉറ�ാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�  െതരെ���െ��� ��ംബ�ീ �വ��ക��്
�തിമാസം എ� �കയാണ് ന��വാ� തീ�മാനി�ി��ത്?

െത�വ് നായ ആ�മണ��

5530. െ�ാ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  െസ��ംബ�  �ത�  സം�ാന�് റിേ�ാ��് െച� െത�വ് നായ
ആ�മണ��  എ�യാണ്;  ഇത് സംബ�ി�് ഓേരാ തേ�ശഭരണ
�ാപന�ളിെല�ം വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ം െത�വ് നായ ആ�മണം തട�വാ�
േവ�ി മാ�ിെവ� ഫ�് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ഇതി� എ� �ക
െചലവഴി�;  െചലവഴി�ാ� �ാപന�െള�റി�� വ��മായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െത�വ് നായ ആ�മണം തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാ� തേ�ശഭരണ
�ാപന�ളിെല ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി� �േത�കി�് മ�സിയം,  േപ�,  ക��ല
�ട�ിയ �ല�ളി�  െത�വ് നായ ആ�മണം വ��ി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് െഹ��് ഓഫീസ�െട വിശദമായ
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?

െത�വ് നായകളി� നി�ം സംര�ണം

5531. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ര�വ�ഷ�ി�ളളി� അ�മകാരികളായ െത�വ്
നാ��െട കടിേയ�് ചികി� േതടിയവ� എ�യാണ്;

(ബി) അ�മകാരികളായ െത�വ് നാ�െള െകാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന���് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഓേരാ ജി�യി�ം
എ� െത�വ് നാ�െള ഉ�ലനം െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നായക�െട കടിേയ�് ചികി�യി�  കഴി��വ��ം,  മരണെ��വ�െട
ആ�ിത��ം മതിയായ ന�പരിഹാരം ന�കിയി�ിെ�� പരാതി
പരിേശാധി�േമാ?

െത��നാ�െള െകാ��തി�ളള നടപടിക�

5532. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�മണകാരികളായ െത�വ് നാ�െള െകാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) അ�മണകാരികളായ െത�വ് നാ�െള െകാ�ാം എ� ��ീം േകാടതി
വിധി�െട അടി�ാന�ി�  നാളി�വെര നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന്
കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ആ�മണകാരികളായ െത�വ് നാ�െള െകാ�ം എ�് സ��ാ� തത��ി�
തീ�മാനി�തി�േശഷം നാളി�വെര എ� നാ�െള െകാ�ി��്;ജി� തിരി�്
കണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െത�വ് നാ���് വ��ംകരണ�ം �തിേരാധ ��ിെവ�ം നട�ിയതി�
സ��ാരിന് നാളി�വെര എ� �പ െചലവായി��്;

(ഇ) ആ�മണകാരികളായ െത�വ് നാ�െള െകാ�ാ�� സ��ാ�
തീ�മാന�ി� നി�ം പിേ�ാ�ം േപായതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ ?

ഇ- മാലിന� നിയ�ണ�ം സം�രണ�ം

5533. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജന��െട ജീവന് തെ� ഭീഷണിയായി�� ഇ-മാലിന�ം
നിയ�ി��തി�ം സം�രി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ മാലിന���  േശഖരി��തി�ം സം�രി��തി�മായി �ീ�  േകരള
ക�നി �േഖന എെ��ാം ���ികളാണ് െച��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ�  േകരള ക�നി �േഖന നാളി�വെര എ� ട�  ഇ-മാലിന�
സം�രണം/േശഖരണം നട�ിയി��്;  അതിനായി എ� �ക
അ�വദി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീ�  േകരള ക�നി�െട �വ��ന േമഖല സം�ാന�് ��വനായി
വ�ാപി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ മാലിന���  േശഖരി��തി�ം
സം�രണ�ി�മായി ടി ക�നി�െട �വ��നം േകരളം ��വ�
വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� സമ�മാലിന��� പ�തി

5534. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� സമ�മാലിന��� പ�തി�മായി ബ�െ��് എ�
പ�തിക�/ നി��ാണ �വ��ന��  �ാേദശിക എതി��ക�  �ലം
�ട�ി�ിട���്;

(ബി) ജന�െള േബാധവ��രി�് എതി��ക�  പരിഹരി�ാ�� എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്; വ��മാ�േമാ?

മാലിന�����ം അവ�െട സം�രണ�ം

5535. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മാലിന�����ം അവ�െട സം�രണ�ം
െപാ�ജന/സ��ാ�  പ�ാളി�േ�ാെട പരിഹരിേ��തിെ� ആവശ�കത
ഈ സ��ാരിെ� ��യി�െ��േവാ;  എ�ി�  നാളി�വെര എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന� നിലവി� കാ�� �ഖ�മായ മാലിന��� എെ��ാം എ�ം,
അവയി�  നശി�ി�ാ��വ ഏെത�ാം എ�ം,  അ�ാ��വ ഏെത�ാം
എ�ം അവ�െട നശീകരണം എ�കാരം സാ��മാ�ാ�  കഴി�ം എ�ം
വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�

5536. �ീ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 സ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി� �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�
ഉപേയാഗി��തിന് നിലവി�  ഏ�െ���ിയി�� നിയ�ണ��
എെ��ാമാണ്;
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(ബി) ��ത നിയ�ണ�� പല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം ക�ശനമായി
പാലി�ാ� �ിതിവിേശഷം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി� �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�െട
നിയ�ണ��  ക�ശനമാ�ം നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ ?

�ാ�ിക് മാലിന� നി��ാ��നം

T 5537. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� ഉ�രവ് �കാരം എ� െെമേ�ാ�  കന��
�ാ�ിക് ഉ�പ���  ആണ് നിേരാധി�ി��െത�ം,  എ� െെമേ�ാ�
വെര��വ അ�വദി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�് സം�ാനം േനരി�� ഏ��ം വലിയ െവ�വിളി �ാ�ിക് മാലിന���
ആെണ��ം,  �ാ�ിക് ഉ�െ�െട�� മാലിന���  �ാ�ിക് ക�ാരി
ബാഗി�  െക�ി ജല േ�ാത�കളി�ം മ�ം വലിെ�റിയെ����ം,  ��ത
മാലിന���  അവിെട കിട� പരിസര�ം ജല േ�ാത�ക�ം
മലിനമാ��തി�ം പല തര�ി�� പക�� വ�ാധിക�  പട��
പിടി��തി�ം കാരണമാ�� എ��ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��തി�് ഏ��ം ഹാനികരമായ �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�ം
നിലവാരം �റ� �ാ�ിക് ഉ�പ���ം ��് േബാ��ക�ം
നിേരാധി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക��ം ��ി�ം പകരമായി ഉപേയാഗി�� വ��െള
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�്, ഹരിത േകരള മിഷ� �േഖന സ��ാ� തല�ി�
തെ� നടപടിക� സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഡാ�ാബാ�ി� ഉ�െ�� �മിയിെല വീ� നി��ാണ�ിന്അ�മതി

5538. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വീ� നി��ാണ�ിന് കര�മി ൈകവശമി�ാ� ആ�ക��് ഡാ�ാബാ�ി�
ഉ�െ�� �മിയി� തെ� വീട് നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിെ�ാ��
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ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  നിബ�നക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ; ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഡാ�ാബാ�ി� ഉ�െ�� �മി ആയിരി�ക�ം ���� അ�മതി വാ�ാെത
െക�ിടനി��ാണം നട�ക�ം െച� മ�് �മിേയാ,  വീേടാ ൈകവശമി�ാ�
ആ�ക��് വീ�നി��ാണം �മെ���ി ന���തിന് സഹായകരമായ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��� �ാമസഭക�

5539. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��� �േത�ക �ാമസഭക�  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�� �ത�മായി വിളി�് േച���ിെ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാമസഭക�  �ിയാ�കമായി വിളി�് േച���തി�ം,  �േത�കം
വിവരം ന�കി ഭി�േശഷി�ാ�െട �ാതിനിധ�ം ഉറ�് വ���തി�ം
നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) ഫ�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി�മ��  മാ�മാ�ി �ാമസഭകെള
മാ�ാെത ഭി�േശഷി�ാ��� �തിയ പ�തിക�  നട�ാ��വയാ�ി
മാ��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്?

മഹാ�ാ ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

T 5540. �ീ.പാറ�� അ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാ ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട എ�ിേമ�ക�ം
അ�ബ� േരഖക�ം ഇം�ീഷിലാണ് പ�ായ�കളി�
ലഭ�മാ�ിയിരി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ിേമ�ട��� ��വ�  േരഖക�ം ലളിതമായ �ാേദശിക ഭാഷയി�
െതാഴിലിട�ി�  ലഭ�മാ�ണെമ�്  2005-െല േദശീയ െതാഴി�റ�്
നിയമ�ി� വ��മാ��േ�ാ;

(സി) ഇതി� വി��മായി പല പ�ായ�കളി�ം പ�തി�െട വിശദാംശ��
ഇം�ീഷിലാണ് അധി�ത�  ന�കിയിരി��െത� കാര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇത് പ�തി�െട �താര�ത�് ഭംഗം വ���തായ സാഹചര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) േരഖക� മലയാള�ി� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി െതാഴിലാളിക�െട േവതന �ടി�ിക

5541. �ീ.െ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) സം�ാന�് െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം വിദ� െതാഴിലാളിക�െട
േവതന ഇന�ി�  വിതരണം െച�ാ�� �ടി�ിക എ�യാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിേല�ായി േക�വിഹിതമായി എ� ലഭി�െവ�ം,
സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ് ന�േക�െത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാന വിഹിതമായി ഇ�വെര ലഭി� �ക എ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

�ടി�ിക ന���തിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
അറിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം വിദ�ധ െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

5542. �ീ.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�് െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം വിദ�ധ െതാഴിലാളിക�െട
േവതന ഇന�ി�  വിതരണം െച�വാ�� �ടി�ിക എ�െയ�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ആവശ��ിനായി േക� വിഹിതം എ� ലഭി�െവ�ം,  സം�ാന
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വിഹിതം എ�യാണ് ന�േക�െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന വിഹിതം ഇ�വെര എ�യാണ് ലഭി�ത്;  �ടി�ിക
ന���തിനായി സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാം;
വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി� ഉറ�് പ�തി

T 5543. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി� ഉറ�് പ�തി�് 2014-15 �ത�
2017-18 വെര എ� േക� വിഹിതം ലഭി�ി��്; ഇതി� േ��ിെ� വിഹിതം
എ�യായി��; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി�  എ� െതാഴി�  ദിനം ��ി�;  എ� ആ�ി
ജനേറ�്െച�; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

5544. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, സി.���
,, �രളി െപ�െന�ി
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട
�വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് പ�തിയി� വിവിധ �ായ�ി�െപ�വ�ം ഭി�േശഷി��വ�ം
�ീക�ം അട��� െതാഴിലാളിക�  േജാലി െച��തിനാ�  അവ�െട
അ��ാനഭാരം ല�കരി��തി�ം അ�വദനീയമായ പരമാവധി െതാഴി�
ദിന��  ലഭ�മാ�ാ�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല �ധാന വ�മാന മാ��മായതിനാ�  ഈ പ�തി
അഴിമതിരഹിതമാ�ം ��ത� കാര��മമാ�ം നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
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നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തി

5545. �ീ.െ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 േ��് �റ� േറാ�സ് െഡവല�െമ�റ് ഏജ�സി  (KSRRDA)ചീഫ്
എ�ജിനീയ� 2016-2017,  2017-2018 വ�ഷ�ളി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ
പ�തിയി�  ഏെത�ാം േറാ�ക��ാണ് എ�ിേമ�് നവീകരി�വാ�
അ�മതി ന�കിയെത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) െട�ഡ� വിളി�് േകാ��ാ���് വ��് അവാ�ഡ് െച�േശഷം ഇ�കാരം
എ�ിേമ�് നവീകരി� ���ിക� ഏെത�ാം;

(സി) എ�ിേമ�് നവീകരി�ാ���ലം ഉ�ായ അധിക ബാധ�ത എ� േകാടി
�പയാണ്;

(ഡി) ഈ അധിക ബാധ�ത േക� ഗവ�െമ�ാേണാ സം�ാന ഗവ�െമ�ാേണാ
വഹി��െത�റിയി�േമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയി� അ�വദി� േറാ�ക�

5546. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : 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  വ�ഷ�ളി�  പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തിയി�
േകരള�ിന് എ� കിേലാമീ��  േറാ�ക�  േക�ഗവ�െമ�്
അ�വദി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) അ�വദി�െ��ത് ഏെത�ാം േറാ�ക� ആെണ�ം ഓേരാ േറാഡിെ��ം
നീള�ം അ�വദി� �ക�ം എ�െയാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാേയാ; എ� േറാ�ക�െട ഡി.പി.ആ�.
ഇനി�ം ത�ാറാകാ� ഉെ��് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2016 േമയ് മാസ�ിന് ��പ് െട�� വിളി� എ� േറാ�ക� ഇനി ���ി
ആരംഭി�ാ� അവേശഷി��െ��ം എ� േറാ�ക� ���ിയാെയ�ം
െവളിെ���േമാ?
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ക�� ജി�യി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളള േറാ�ക�

5547. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം  2017-18  �ം ക��  ജി�യി�
പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ യി� ഉ�െ���ി എ� േറാ�ക��ാണ് അ�മതി
ലഭി�െത�ം േറാ�ക�  ഏെത�ാെമ�ം ഓേരാ േറാഡിെ��ം ൈദ�ഘ�ം
എ�െയ�ം ഓേരാ േറാഡി�ം എ� �ക�െട വീതം ഭരണാ�മതിയാണ്
ലഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ���ിക�  െട�ഡ�  െച�െവ�ം ഏെത�ാം നി��ാണ
���ിക� ആരംഭി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന

5548. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, എം. നൗഷാദ് : 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 �കാരം  2017-18സാ��ിക വ�ഷം
ഏെത�ാം ���ികളാണ് ���ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം േറാ�കെള െതരെ����തി�ളള
മാനദ���  എെ��ാമാെണ�ം ഇതി�ളള ��ഗണനാ പ�ിക
ത�ാറാ��ത് ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സാ��ിക വ�ഷം പ�തി�ായി േക� സം�ാന സ��ാ�ക�
വകയി��ിയി�ളള �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  ��ത�  �ാമ�േദശ�െള ഉ�െ���ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമസഡക് േയാജന
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5549. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. യി� ഉ�െ���ി അ��ാടി േ�ാ�ിന് �േത�കമായി
അ�വദി� േറാഡ ുക�െട ���ിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� േറാ�കളാണ് ഈ േ�ാ�ി� മാ�മായി അ�വദി�ത്;

(സി) ��ത ���ി ���ിയായിെ��ി�  അടിയ�രമായി ���ിയാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ആഡംബര വീ�ക��് നി�തി

5550. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഡംബര വീ�ക��് നി�തി �മ��തി�  ��ിമം നട��താ�ം
ഇ�കാരണം പ�ായ�ക��് ലഭിേ�� നി�തിയി�  വലിയ ന�ം
സംഭവി��താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ര�ായിരം ��യ�  ഫീ�ി�  ��ത�ളള ആഡംബര വീ�ക��് നിലവി�ളള
നി�തി�െട അ�ത് ശതമാനെമ�ി�ം ആഡംബര നി�തി �ടി
ഈടാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ��  വീ�ക�ം ആഡംബര വീ�ക�ം നി��ാഹെ����തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ര�ായിരം ��യ�  ഫീ�ി�  ��ത�ളള വീ�ക�െട െപ�മി�് ഫീസ്
വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ആഡംബര വീ�ക��് നി�തി നി�യി��തി�  േവ�� ജാ�ത�ം
��ത�ം പാലി��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ�ാപന�� വഴി പിരിെ���� വ� നി�തി

5551. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
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തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 ഏ�ി� മാസം �ത� തേ�ശ�ാപന�� വഴി പിരിെ���� വ�
നി�തി പരി�രി�ാനിരിെ� നിലവിെല െക�ിട��െട�ം വ���െട�ം
വിവര��  ഡാ�ാ േബസി�  ഉ�െ���ിയത് ��മ�താ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2011  �ത�  ആരംഭി� നി�തി �മ�ിെല വിവര��െട ഡാ�ാ എ��ി
ഇതിേനാടകം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ� നി�തി പരി�രണ�ി� ��പ് ��വ�  �ടി�ിക�ം
പിരിെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത െക�ിട��െട �മവ�കരണം

5552. �ീ.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) സം�ാന�് അനധി�തമായി നി��ി� െക�ിട��െട നി��ാണം
�മവ�കരി��തിനായി ഏത് തിയതി വെര നി��ാണം ���ിയായ
െക�ിട�ളാണ് �മവ�കരി�ാ� തീ�മാനെമ��ി��ത്; എ� ��യ�ഫീ�്
വെര വി�തി�� െക�ിട���ാണ് ഇത് ബാധകമാ��ത്;

(ബി) സം�ാനെ�ാ�ാെക ഏകേദശം എ� െക�ിട�ളാണ് ഇ�ര�ി�
�മവ�കരി�െ���െത�ാണ് കണ�ാ�െ��ി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ?

ആല�� എം. എ�. എ. �െട ആ�ി വികസന ഫ�് �കാരം ഭരണാ�മതിയായ
���ിക�

5553. �ീ.െ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�� എം. എ�. എ. �െട 2016 - 17 വ�ഷെ� ആ�ി വികസന ഫ�്
�കാരം ഭരണാ�മതിയായ തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��് �േഖന
�ാവ��ികമാേ�� മരാമ����ികളി� ഇ�വെര െട�� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി� എ�ി� ഇത് െെവകാ��ായ കാരണം
അറിയി�ാേമാ?

ചി�� എം.എ�.എ. �െട ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��് ഏെ���് നട�� ���ികൾ

5554. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2013 �ത� ചി�� എം.എ�.എ.  �െട ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഏെ���് നട�� ���ികൾ
ഏെതാെ�യാെണ്;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം
എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം നിലവി�  നട�ി�ി�
എെ��ി�ം ��ി��ക�  ഉ� ���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�ം അത്
പരിഹരി�ാ� എ�ാണ് െച�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016  ന് േശഷം അംഗീകാരം ലഭി� പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി
വ��മാ�ാേമാ; ഇനി�ം െട�� നടപടിക� ���ീകരി�ാ� ���ികൾ
ഏെത�ി�ം ഉെ��ി� അത് ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മ�് ഏജ�സിക�  ഏെ��� വ��ക�  തേദശ സ�യംഭരണ വ��്
േമ�േനാ�ം വഹി��െവ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� എം.എ�.എ.�െട മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയ ���ിക�

5555. �ീ.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 നിയമസഭാ മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.�െട മ�ലം ആ�ി
വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നി�േ�ശി�െ�� ഏെത�ാം
���ിക�െട എ�ിേമ�് ആണ് എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി�ായി ഏെത�ാം ���ിക�െട എ�ിേമ�ാണ് എ�ിക��ീവ്
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എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയം �ഖാ�രം ആല�ഴ ജി�ാ കള���്
ന�ിയി��ത്; അവ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നി�േ�ശി�െ��വയി�  ഏെത�ാം ���ിക�െട എ�ിേമ�ക�
ഭരണാ�മതി�് സമ��ി�വാ��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നി�േ�ശി�െ�� എ�ാ ���ിക�െട�ം ഭരണാ�മതി�് സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

��വ� സമയ ക�ിജ�സി ജീവന�ാ�െട ഓഫീസ് അ��ഡ�് ആയി��
നിയമനം

5556. �ീ.�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�ായ�ി�  േജാലി െച�� ��വ�  സമയ ക�ിജ�സി ജീവന�ാെര,

സമാന ശ�ളഘടന�� ഓഫീസ് അ��ഡ�് ആയി നിയമനം
നട��തിന് നിയമ തട�െമെ��ി��േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇെ��ി�  അേപ��െട അടി�ാന�ി�  ��ത മാ���
പരിഗണി�വാ� സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ?

നഗരസഭാ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ബാധ�ത

5557. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭാ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�  ഫ�് എ�ാ നഗരസഭക�ം
അട��േ�ാ; ഏെത�ാം നഗരസഭകളാണ് െപ�ഷ� ഫ�് അട�ാ�ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ ബാധ�ത സ��ാ�  ഏെ���േമാ;  െപ�ഷ�  ഫ�് അട�ാ�
നഗരസഭക�െ�തിെര സ��ാ�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�വ��
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) നഗരസഭക�െട െപ�ഷ� ബാധ�ത ഇേ�ാൾ എ� േകാടി �പയാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) നഗരസഭകളി� നി�ം െഡപ�േ�ഷ� േപായ ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ഫ�്
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ആരാണ് അട�േ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഇവ�  ഇേ�ാ�  േജാലി
െച��ത് സ��ാ� �ാപന�� ആെണ�ി� െപ�ഷ� ഫ�് എ�െന
കണ�ാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(ഇ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന െപാ�സ��ീസ് �പീകരി�േ�ാ� െപ�ഷ�
ബാധ�ത ഏ� രീതിയി� പരിഗണി�ം എ�റിയി�ാേമാ?

ഡ��ി സമയ�് ഐ ഡി കാ�ഡ് ധരി�ണെമ� സ��ാ� ഉ�രവ്

5558. �ീ.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) ഡ��ി സമയ�് ഐ ഡി കാ�ഡ് ധരി�ണെമ� സ��ാ�  ഉ�രവ്
�ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളി� പാലി�െ���േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�് വ��ിെല ജീവന�ാ��് ��വ�  �ാമപ�ായ�്/  ഓഡി�്
വിഭാഗം/പി എഫ് വിഭാഗം/ ജി�ാ ഓഫീ�ക�/ ഡയറ�േറ�് എ�ീ രീതിയി�
വ�ത�ാസമി�ാെത മ�് വ��കളി� ന���ത് േപാെല ഒേര രീതിയി�� ഐ
ഡി കാ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�് അടി�ാന�ി�  ജീവന�ാ��് ഐ ഡി കാ�ഡ്
ത�ാറാ�ി ന��� രീതി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാമ പ�ായ�കളി� എ�. ഡി. െെട�ി�് ത�ികക�

5559. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിവിധ വ��കളിേല�� റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി
അവസാനി�ി�ാനിരിേ�,  �ാമ പ�ായ�കളി�  എ�. ഡി.  െെട�ി�്
ത�ികക� ��ി��� സംബ�ി� ഇ. പി. എ. 120/15/എ�. എസ്. ജി.
ഡി.  ന��  ഫയലിേ��  അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�
വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നിലവി�� ഒഴി�ക�
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5560. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  െസ��റി,
അസി.െസ��റി,  �നിയ�  ���് എ�ീ ത�ികകളി�  നിലവി�ളള
ഒഴി�ക� നിക��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷാവസാനമായി�ം നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ��െട
ത�ികകളി�ളള ഒഴി�ക�  പ�തി നി��ഹണെ� സാരമായി ബാധി�
കാര�ം സ��ാ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ?

(സി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് നിയമനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി�� പ �ായ�് ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�

5561. �ീ.െ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��  നിേയാജകമ�ല�ി�� ഏഴ് പ �ായ�് ഓഫീ�കളിലായി
എ� ത�ികകളി� നിലവി� ഒഴി��്; പ�ായ�് തിരി�� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  ഉട�  നിക��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

എ�റിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട നിയമനം

5562. �ീ.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 വ��ി�  അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട നിയമനം
നട�ാ���ലം െപാ�മരാമ�് പണിക�െട ഫ�് വിനിേയാഗം വളെര
�റവാെണ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സാ��ിക വ�ഷാവസാനമായി�ം ഈ �����് പരിഹാരം
കാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം
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ന��േമാ;

(സി) റാ�് ലി�് നിലവി��ായി�ം ഉേദ�ാഗാ��ികെള നിയമി�ാ�തിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ആവശ�മായ അസി��് എ�ിനീയ�മാെര ഉട�  നിയമി�വാ�ം പ�തി
നി��ഹണം കാര��മമാ��തി�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല നിയമന��

5563. �ീ.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�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  ആവശ��ിന്
ജീവന�ാരി� എ� ആേ�പം സ��ാരിെ� ��യി���ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളി� എ� �തിയ ത�ികക� ��ി�െവ�ം,
അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളി�  വിവിധ ത�ികകളി�  എ� േപ��്
പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം നിയമനം ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ?

നഗര�ിെല ദരി�രായ െതാഴി� രഹിത��് െതാഴി� പരിശീലനം

5564. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�.�.എ�.എം െ� ഭാഗമായി നഗര�ിെല ദരി�രായ െതാഴി�
രഹിത�െട ജീവേനാപാധി വികസന�ിനായി െതാഴി� പരിശീലനം ന���
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� െ�യി�കളിലാണ് നിലവി� പരിശീലനം ന���ത്;

(സി) സ��ാ�  ഏജ�സിക��് �റെമ സ�കാര� ഏജ�സികെള�ം പരിശീലന
പരിപാടിക��ായി ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; അതി�� മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ഡി) പരിശീലനം ���ിയാ��വ��് െതാഴി�  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം
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സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ശൗചാലയ��െട അഭാവം

5565. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, 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) സം�ാന�് ആവശ�മായ െപാ�ശൗചാലയ��െട അഭാവം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നഗര �േദശ�ളി� ആവശ��ിന് െപാ�ശൗചാലയ�� ഇ�ാ�തിനാ�
സ��ശക� വളെര ��ി��് അ�ഭവി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �ല��� നി�ംഗത�്
അ�തി വ��ാ�ം,  ആവശ�മായ െപാ�ശൗചാലയ��  സൗജന�മാ�ം
അ�ാെത�ം ഉപേയാഗി��തിന് നി��ി� ന�കാ�ം അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�റിയി�ാേമാ?

വര��െയ �തിേരാധി�ാ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �െ�ാ����

5566. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� വര��െയ
�തിേരാധി�ാ� സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ���� പ�ായ�ടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

���ളം പ�ായ�ിെല ഉ����് ക�ാ�് സംഗമം േറാഡിെ� നി��ാണം

5567. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി� ആ�ിവികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി�
���ളം പ�ായ�ിെല ഉ����് ക�ാ�് സംഗമം േറാഡിെ� നി��ാണം
ആരംഭി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വ��് െട��  െച�ി�േ�ാ;  ��ത വ��ിെ�
നി��ഹണ�ിനാവശ�മായ �ക എ� എസ് ജി ഡി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
പി ഡ�� ഡി വ��ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  എ� �പയാണ് ൈകമാറിയി��ത്;  ഇെ��ി�  ഇതിെ�
കാരണെമ�ാണ്; ഭരണാ�മതി ഉ�രവി� നി��ഷി�ി�� ��വ� �ക�ം
അടിയ�രമായി പി ഡ�� ഡി വ��ിന് ൈകമാ��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�മംഗലം �ാപ�ായ�്ഓഫീസിന് െക�ിടം

5568. �ീ.െ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) ക�മംഗലം �ാപ�ായ�് ഓഫീസിന് സ��മായി െക�ിട�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�മംഗലം �ാമപ�ായ�് ഓഫീസിന് സ��മായി ഒ�
െക�ിടമി�ാ�തിനാ�  ജന�തിനിധിക�ം െപാ�ജന��ം ഉേദ�ാഗ��ം
അ�ഭവി�� ��ി��ക�  കണ�ിെല��് അടിയ�രമായി െക�ിട
നി��ാണം നട�ാ� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി േ�ാ�് ഓഫീസ്

5569. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി േ�ാ�് ഓഫീസ് �വ��ി�ി�� െക�ിട�ിെ�
ഇേ�ാഴെ� ഉടമ�ാവകാശം ഏത് വ��ിനാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട എെ��ാം �ാപന�� �വ��ി��െവ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ െക�ിട�ി� �വ��ി��തിന് �ലം അ�വദി�ണെമ�ാവശ�െ��്
ഏെത�ി�ം വ��ി� നി�ം അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ; ��ത അേപ�യിേ��
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എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െക�ിട��  ഉപേയാഗെ����തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന്
പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

�ാേദശിക വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ിയ മാേവലി�രയിെല ���ിക�

5570. �ീ.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 നിയമസഭാമ�ല�ി�  എം.എ�.എ.�െട �ാേദശിക
വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി നി�േ�ശി� ഏെത�ാം ���ിക�െട
എ�ിേമ�ാണ് എ�.എസ്.ജി.ഡി.  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
ത�ാറാ�ിയി��ത്; ഏെത�ാം ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട ഭരണാ�മതി�ായി ഏെത�ാം ���ിക�െട
എ�ിേമ�ാണ് അസി��് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ�െട
കാര�ാലയ�ളി�  നി�ം ആല�ഴ ജി�ാ കള���് ന�കിയി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) നി�േ�ശി�െ��വയി�  ഏെത�ാം ���ിക�െട എ�ിേമ�ക�
ഭരണാ�മതി�് സമ��ി�വാ��് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നി�േ�ശി�െ�� എ�ാ ���ിക�െട�ം ഭരണാ�മതി�ായി സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�് നി��ി� ര�് നിലെക�ിട�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം

5571. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നഗരസഭയിെല  32-� ഡിവിഷ�  �േ��് േകാളനി�്
സമീപ�� െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�് നി��ി� ര�് നിലെക�ിട�ിെ�
ഉടമ�ാവകാശം ഏത് വ��ിനാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ െക�ിട�ി�  ഇേ�ാ�  ഏെത�ി�ം �ാപനേമാ ഓഫീേസാ
�വ��ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഈ െക�ിടം ക�നാഗ��ി നഗരസഭ�് ൈകമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ വിശദീകരി�േമാ?

േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി�് െക�ിടം നി��ി��തി�� അ�മതി

5572. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ��േ�രി �ാമപ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� �മിയി�
േഹാമിേയാ ഡിെ��സറി�് െക�ിടം നി��ി��തിനാ�� അ�മതി�ായി
തേ�ശ സ�യംഭരണ ഡയറ��െട ഓഫീസി�  നി�ം സ��ാരിേല�്
ശിപാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആയതിേ��  എ�നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

ഇ�ാര��ി�  അ�മതി ന�കിയി�െ��ി�  ബ�െ�� ഉ�രവിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല പി.എ�്.സി �െട ആം�ല�സ് ൈ�വ�െട
േവതനം

5573. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�െ�� ജന���്
സഹായകരമായ പ�ായ�ി� കീഴി�� പി.എ�്.സി �െട ആം�ല�സ്
ൈ�വ�െട േവതനം,  ഡീസ�  െചലവ് എ�ിവ�് പ�ായ�ിന് തനത്
ഫ�് െചലവ് െച�വാ�  ഇ�ാ�തിനാ�  െമയി�ന�സ് ഫ�്
ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷനി� �ീ�െബ��ി� ഉ�െ���ിയ �മി

5574. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തി�വന��രം േകാ��േറഷനി�  കടകംപ�ി വിേ�ജി�  സ�േ� ന��
2124/1�െ�� വ�വിെന �ീ�  െബ��ി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി വ�വി� വീട് നി��ി��തിന് നിയമപരമായ തട��� വ���േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വ�വി� ഇ�നിലവീട് പണി��തിന് എയ�േപാ��് അേതാറി�ി�െട
എ�.ഒ.സി.  ആവശ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ��
തേ�ശഭരണവ��ിെ� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല 2017-18 വ�ഷെ� പ�തി വിഹിതം

5575. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��� ഒ�പത്
�ാമപ�ായ�ക��്  2017-18  വ�ഷെ� പ�തി വിഹിതമായി എ�
�കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്;  ഓേരാ പ�ായ�ിെല�ം കണ�ക�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2018  മാ��്  15  വെര ടി പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനം �ക
വിനിേയാഗി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമ പ�ായ�്- നഗര സഭ എ�ിവ�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി��
പ�തിക�

5576. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�ക�, നഗര സഭക�  എ�ിവ�െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിന് നിലവി�� പ�തികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വാ�ാ പ�തികളാണ് അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി��ത്;
ഇത് ന��ു� �ാപന��െട േകാ�ാ�് ന��  അ��് എ�ിവ
ന�കാേമാ; ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് വാ� സൗകര���െത�ം, പലിശ
എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ഈ സാ��ികവ�ഷം അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിക�മായി
ബ�െ��് അംഗീകാരം ന�കിയി�� േ�ാജ�ക�
ഏെത�ാെമ�ം,ആയതിെ� ലി�്,അ�വദി� �ക എ�ിവ�െട
വിശദവിവര�ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അഹാ�സ്

5577. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഹാ�സ്  (അ��ാടി ഹി�  ഏരിയ െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ി)  െ�
ഇേ�ാഴെ� �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;  അഹാ�സ് ഇേ�ാ�
നിലവി� ഉേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  അഹാ�സ് ആരംഭി� പ�തിക�െട �ട�  �മതല ആരാണ്
നി�വഹി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� ഗവ�െമ�് ആരംഭി� അഹാ�സ്  -െ� �ട�  പ�തിയായ
അഹാ�സ്-സിസിപിആ�എം നിലവി� ഉേ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;  അതിെ�
ഭരണ �മതല ആ��ാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) അഹാ�സ്-െ� േക� ഓഫീ�ം അ�ബ� െക�ിട��ം സൗകര���ം,
ഇേ�ാ� ആ�െട നിയ�ണ�ിലാെണ�ം അവിെട നട�� �വ��ിക�
എെ��ാെമ�ം െവളിെ���േമാ?

കായംകളം പ�ണ�ിെല വഴിേയാര ക�വട�ാ�

T 5578. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായംകളം പ�ണ�ിെല �ധാന നിര�കൾ വഴിേയാര ക�വട�ാ�
അനധി�തമായി കേ�റി വിപണം നട����ലം ഗതാഗത���്
ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവെര �നരധിവസി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� സ��ാരി� നി��� ധനസഹായം
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5579. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ �ാമവികസന ഏജ�സിക�െട ഭരണ െചലവിേല�് േക� വിഹിതമായി
2014-15 �ത� 2017-18 വെര എ� �പ ലഭി�; അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന �കാരം േക� സ��ാരി�  നി�ം  2014-15

�ത� 2017-18 വെര എ� �ക ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) േദശീയ �ാമീണ ഉപജീവന മിഷ�  (NRLM)  �കാരം േക� സ��ാരി�
നി�ം 2014-15 �ത� 2017-18 വെര�� കാലയളവി� എ� �ക ലഭി�;

അറിയി�േമാ;

(ഡി) �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് േയാജന�് േക� വിഹിതമായി  2014-15 �ത�
2017-18  വെര ലഭി� �ക ഉപേയാഗെ���ി എ� കി.മീ േറാഡ്
���ീകരി�; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�േവ�ി  2014-15  �ത�  2017-18  വെര
എ� �ക േക�സ��ാരി�  നി�ം ലഭി�ി��്;  ഇതിെ� ഭാഗമായി എ�
പാ��ിട�� നി��ി� ന�കി; വ��മാ�േമാ?

മ�ട േ�ാ�് പ �ായ�് �ലെ� എ.ഇ.ഒ ഓഫീസ് െക�ിടം

5580. �ീ.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) മ�ട േ�ാ�് പ �ായ�് വള�ി� െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�
മ�ട എ.ഇ.ഒ ഓഫീസിെ� നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ഓഫീസ് െക�ിടം േ�ാ�് പ�ായ�് വള�ി� തെ� നി��ി�ാെമ�്
ഭരണസമിതി തി�മാനെമ��ി�െ��ി�  ��ത ���ി
ആരംഭി��തി�� തട�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ഉ�ര�ം ഭരണസമിതി തീ�മാന�ം ഉ� �ിതി�്
അടിയ�രമായി െക�ിട നി��ാണം ���ീകരി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച���
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5581. െ�ാ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�് െക�ിട നി��ാണ ച��ളി� ഇളവ് വ���ത് സംബ�ി�്
വ��് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) േല ഒൗ�് അ�വ�  ലഭി��തി�േവ�ി സമ��ി�� അേപ�ക�
വ��മായി പരിേശാധി�ാെത നി�ാര കാര��� ��ികാ�ി തിരി�യ��
കാര�ം വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) െചറിയ പിശ�ക� ടൗ� �ാനിംഗ് വ��ി� തെ� പരിഹരി�ാെമ�ിരിെ�
അേപ�ക� തിരി���ത് സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാ� െഡപ��ി ടൗൺ
�ളാന�,അസി��് ടൗൺ �ളാന�  എ�ിവ��് ആവശ�മായ നി�േ�ശം
ന��േമാ;

(ഡി) ടൗ�  �ാനിംഗ് വ��ിെ� ജി�ാ ഓഫീ�കളി�  അ�വലി�േവ�ി
സമ��ി�� അേപ�ക�  ജി�ാ ഓഫീസ�മാ�  �ത�മായി
പരിേശാധി��ിെ�� വ�തയി�േമ� നടപടി എ��േമാ;

(ഇ) പതിനാല് ജി�ാ ടൗ�  �ാനിംഗ് ഓഫീ�കളി�ം  2016  ജ�വരി �ത�
തീ��ാകാെത�� ഫയ�ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

നഗരവികസന മാ�� �ാ�

5582. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ നഗര�േദശ�ളി�ം ഘ�ം ഘ�മായി മാ��  �ാ�
ത�ാറാ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇതിനകം ഏെത�ാം നഗര���് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി��്;

(സി) മാ��  �ാ�  ത�ാറാ�ിയ നഗര�ളി�  വികസന�വ��ന��
അതിന��തമായി�ാേണാ നട�ിലാ��ത്;  ഇത് നിരീ�ി��തിന്
ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്?

െകാ�ി നഗര�ി� 'അ�ത്' പ�തി
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5583. �ീ.േ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) േക�ാവി�ത നഗരപരി�രണ പ�തിയായ അ�ത് �കാരം  2017-18

വ�ഷ�ി� െകാ�ി നഗര�ിന് അ�വദി� �ക എ�യാണ്;  ��ത �ക
ഏെത�ാം പ�തിക��ായാണ് അ�വദി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി�  123.57  േകാടി �പ �ടിെവ�
പ�തി, സ�ീേവജ്, �യിേനജ്, അ�ബ� �ാ�േ�ാ��്, പാ��ക� �ട�ിയ
അ�് െസ��കളിെല ഏെത�ാം ���ിക��ായാണ് അ�വദി�െത�ം
ഓേരാ ���ി�ം അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ഏെത�ാം
ഡിവിഷ�കളിലാണ് �ക അ�വദി�െത�ം ��ത ���ിക�െട
നിലവിെല �ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ി നഗരസഭയിെല  15,16  ഡിവിഷ�കളി�  2016-17,  2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  അ�ത് പ�തിയി�  അ�വദി� ���ിക�
ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട വിശദാംശ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ��ായി ജം�ഷ�  വികസന�ിനായി ഈ പ�തിയി�  �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� അ�വദി� �ക എ�െയ�ം ��ത ���ി�െട
നിലവിെല �ിതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന ന�നപ� ഡയറ�േറ�ിേല�ം വ��ിന് കീഴി�� പി. എസ്. സി.
പരിശീലന േക��ളിേല�ം കരാ� നിയമന��

5584. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, 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) സം�ാന ന�നപ� ഡയറ�േറ�ി�ം വ��ിന് കീഴി�� 16 പി. എസ്. സി.
പരിശീലന േക��ളി�ം  2016  �ത�  നട�ിയ കരാ�/ദിവസ േവതന
നിയമന�� എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് ��ത നിയമന��  നട�ിയി��ത്;
ഇ�കാരം നിയമി�വ�െട ത�ികക�ം േപ�ം േയാഗ�ത�ം ശ�ള െ�യി�ം
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ജി� തിരി�� കണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന�� കരാ� നിയമന�� നട��തിന് പ��� �േഖന പരസ�ം
ന�കിയി�േ�ാ; ഇ� �കാരം എ��് പരീ��ം �ടി�ാ��ം നട�ി റാ�്
ലി�് പരസ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി� റാ�് ലി�ിെ� ജി��ം ത�ിക�ം
തിരി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം നിയമി�ി�� ജീവന�ാ�െട കരാ� കാലാവധി ദീ�ഘി�ി�വാ�ം
അവെര �ിരെ���വാ�ം സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

ന�നപ� േ�മ പ�തിക�

5585. �ീ.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) നിലവിെല സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ന�നപ� േ�മ വ��ി�
ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �� സ��ാ� ന�നപ� േ�മ വ��ി� നട�ാ�ിയ ഏെത�ി�ം പ�തിക�
നിലവിെല സ��ാ�  നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ;

(സി) നിലവിെല സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േക� ന�നപ�
മ�ാലയ�ി�  നി�് സം�ാന�ിന് ആെക എ� �പ ലഭി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയതി� എ� െചലവഴി�; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ന�നപ� �വജന���ാ�� പരിശീലന േക��� (സി.സി.എം.ൈവ)

5586. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� �വജന���ാ�� പരിശീലന േക���  (സി.സി.എം.ൈവ)

സം�ാന�് നിലവി�  എ�െയ��െ��ം എവിെടെയ�ാമാെണ�ം
വ��മാ�േമാ;
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(ബി) �തിയ പരിശീലന േക��� (സി.സി.എം.ൈവ)  ആരംഭി�വാ� സ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എറണാ�ളം ജി�യി�  ��ത േക�ം  (സി.സി.എം.ൈവ)  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പ�ാരിമംഗലം പ�ായ�ി�
��ത പരിശീലന േക�ം (സി.സി.എം.ൈവ) ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനെ� ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കളി� ഗ�് ഫാ���ിക�

5587. �ീ.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) സം�ാനെ� ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കളി� ഗ�് ഫാ���ികെള
(അ��ാപകെര)  നിയമി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി�  അതി� േവ�ി
സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഗ�് ഫാ���ികെള നിയമി��തിന് സ�ീകരി��
മാനദ�ം,  െസല��  രീതി,  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  മ�് േയാഗ�തക�
എ�ിവ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈമേനാറി�ി േകാ�ിംഗ് െസ��കളി�  ഗ�് ഫാ���ികളായി ഓേരാ
െസ�റി�ം നിയമി� / നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��വ�െട എ�ം െസ�� തിരി�്
അറിയി�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��ിെല നിയമന��

5588. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : 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��് ഡയറ�േറ�ിേല�ം ഇതിന് കീഴി�  വ�� എ�ാ
ത�ികകളിേല�ം നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �േഖന നട�ിലാ�വാ�
സ��ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട�േ�ാ� ഇേ�ാ� േജാലി െച� വ��
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കരാ�,ദിവസ േവതന ജീവന�ാെര �ിരെ���വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത ജീവന�ാ��് ന��� േവതന�ിന് �തിമാസം െചലവഴി�� �ക
എ�െയ�് ത�ിക തിരി�് െവളിെ���േമാ?

ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് വിേദശ�് ഡ��ി

5589. �ീ.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) ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് വിേദശ�് ഡ��ി�് േപാ�വാ� േവ�ി
സ��ാ�  ജീവന�ാ��ായി ഇറ�ിയ ഉ�ര�ക�െട പക��ക�
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് സ��ാ�  ജീവന�ാ��� േക�
ഗവ�െമ�ിെ� ഉ�രവിെ� പക��് �ടി ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് കഴി� അ �് വ�ഷം േകരള�ി�
നി�ം ഡ��ി�് േപായ ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ ?

േകരള�ി� നി�് ഇ�വണെ� ഹ�് തീ��ാടനം

5590. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നി�് ഇ�വണ ഹ�് തീ��ാടന�ിന് എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അേപ�ക� സ�ീകരി�� സമയം കഴിേ�ാ എ�ം എ�ി� ഇനി സമയം
നീ�ിെ�ാ��േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിന് അ�വദി� ക�ാ� എ�യാെണ�ം ��ത ക�ാ� �കാരം
അേപ�ി� എ�ാവ��ം ഹ�് തീ��ാടന�ിന് അവസരം ലഭി�േമാ
എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ �ാവശ�െ� േകരള�ി�  നി�� ഹ�് തീ��ാടക�െട
എംബാ�േ�ഷ� േപായി�് എവിെടയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ക��  വിമാന�ാവള�ി�  നി�് ഹ�് യാ��് �റെ��വാ��
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സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;  എ�ി�  അ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�്
വ�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

5591. �ീ.എം. വി�െസ�്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ ���ിക��്
ഉപേയാഗി�� കട� ��ജിംഗി�� യ����് ഓഖി �ഴലി�ാ�് �ലം
േക�പാ�ക�  സംഭവി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത േക�പാ�ക�  തീ��്
യ��� �വ��ന�മമാ��തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ പാറ �റ�് നി�ം എ�ി�� കാര�ം
പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇതിനാ�� �ിയറ�സ് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) േമയ് പ�തിേയാട് �ടി മ��� ആരംഭി��തിനാൽ ഈ കാലയളവി�
��ത �റ�ഖ നി��ാണം നട�വാ�  കഴി�കയിെ�� സാഹചര�ം
കണ�ിെല��് �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ സാധനസാമ�ിക�
�റ�് നി�് എ�ി��തിന് അടിയ�ര �ിയറ�സ് ന��േമാ;

വ��മാ�േമാ?

മാന�വ� ��ജിംഗി�െട �റ�ഖ�ളിെല മണ� വാര�

5592. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റ�ഖ വ��ിെ� കീഴി�� ഏെത�ാം �റ�ഖ�ളിലാണ്
നിലവി� മാന�വ� ��ജിംഗി�െട മണ� വാര� നട��ത്;

(ബി) ഇ��കാരം ലഭി�� മണ� വി�ന നട��ത് എ�കാരമാണ്;  2017-18

� മണ� വി�നയി�െട എ�് �ക ലഭി�;

(സി) മാന��  ��ജിംഗ് ആരംഭി�ാ� മ�് �റ�ഖ�ളി�  �ടി അത്
ആരംഭി��തി�ം അ�കാരം മണ�  േശഖരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട �റ�ഖ�ളി�െട�� ചര�് നീ�ം ശ�ിെ���ൽ
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5593. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചര�് നീ�ം ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി െച�കിട �റ�ഖ�ളിേല�ളള
െറയി� /േറാഡ് കണ�ിവി�ി െമ�െ����തിന് ഇ��� േപാ��് െറയി�
േകാ��േറഷെന �മതലെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െകാ�ം,  അഴീ��, േബ��  എ�ീ �റ�ഖ�െള േദശീയ പാത�മായി
ബ�ി�ി�� പ�തി�് സാഗ� മാല പ�തിയി� നി�ം ധനസഹായ�ിന്
അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;  എ�് �കയാണ് ഈയിന�ി�
ആവശ�െ��ി��ത്?

കാസ�േഗാഡ് �റ�ഖം �ന��ീവി�ി�വാ� നടപടി

5594. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ഏെത�ി�ം കാല�് �റ�ഖ��ായി�േ�ാ;  എ�ി� ഏത്
കാലയളവിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ �റ�ഖ�ിെ� അ�െ� �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖ�് നി�ം മ�് �റ�ഖ�ളിേല��ായി�� സ��ീ�ക�
ഏെതാെ�യായി�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ �റ�ഖ�ി�നി�് ഏെത�ാം രാജ��ളിേല�് യാ�,  ചര�്
സ��ീ�ക� ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ീ�ക�  എേ�ാഴാണ് നില�െത�ം നില�ാ��
കാരണെമ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) സ�േഗാഡ് �റ�ഖം വീ�ം �വ��ി�ി�ാ�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെല െ�ഷ�� ��സ് പരി�രണം

5595. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെല െ�ഷ�� ��സ് പരി�രി���മായി ബ�െ��് ക�ി�ി
�പീകരി�ി��േവാ; ഉെ��ി� ആെര�ാമായി�� ക�ി�ി അംഗ�െള�്

resource://app/res/html5.html

76 of 102 Wednesday 21 March 2018 04:14 PM



വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി േയാഗം േച�� തീയതിക�ം മിനി�്സിെ� പക��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ി�ി ത�ാറാ�ിയ െ�ാേ�ാസലിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

��ത ക�ി�ി അംഗീകരി� െ�ാേ�ാസ�  തെ�യാേണാ ഇം�ീഷി�ം
മലയാള�ി�മായി  8.01.2016,  20.09.2016  എ�ീ തീയതികളി�
സ��ാരിേല�് സമ��ി�ി��ത്;

(ഡി) െ�ഷ�� ��സ് പരി�രണ�മായി ബ�െ��്  18.11.2017-ന് സ��ീസ്
സംഘടനക�െട േയാഗം വിളി�േച��ി��േവാ;  എ�ി�  ��ത
േയാഗ�ി�  ച�� െച��തിന് സംഘടനക��് ന�കിയ
െ�ാേ�ാസലിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത േയാഗ�ി� സ��ീസ് സംഘടനകേളാ ഉേദ�ാഗ� ഭരണ പരി�ാര
വ�േ�ാ നിയമ വ�േ�ാ ഏെത�ി�ം േഭദഗതിക� നി�േ�ശി�ി��േവാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) 8.01.2016,  20.09.2016,  15.11.2017-  എ�ീ തീയതികളി�
സ��ാരിേല�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസ�കളി�  ഏെത�ി�ം ഇന�ി�
വ�ത�ാസെ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് ഏത് ഇന�ിലാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;  വ�ത�ാസെ���ിയി�െ��ി�  ആയതി�� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈപ�ക മ�സിയ��

5596. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�െട ൈപ�കെ� കെ��ി സംര�ി��തിെ� ഭാഗമായി ൈപ�ക
മ�സിയ�� ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�് പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ൈപ�ക മ�സിയ��  �ാപി�േ�ാ�  മലബാ�  േമഖല�് ��ഗണന
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ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ��� േക�ീകരി�് ൈപ�ക മ�സിയം

5597. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാ��� േക�ീകരി�് ൈപ�ക മ�സിയം �ാപി��തി�ളള നടപടിക�
ആരംഭി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; പഠനം നട��തിന്
ഒ� സമിതിെയ നി�യി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ ?

മ�സിയ�ളിെല ജീവന�ാ�

5598. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  എ� മ�സിയ��  ഉ�്;  ഇതി�  �ിരം
ജീവന�ാ�  െഡപ�േ�ഷ�കാ�, താ�കാലിക ജീവന�ാ�  എ�ിവ�
എ��െ��് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�സിയ��െട �ന��ാരണ�ിനായി കഴി� അ�് വ�ഷം എ� �ക
െചലവഴി�ി��്;വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രെ� മ�സിയ�ി�  �ിരം ജീവന�ാ�െട എ� ഒഴി�ക�
ഉ�്; വ��മാ�േമാ?

ബാ�� ബം�ാവിെ� നവീകരണം

5599. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി�െട സ�ാത�� ചരി��ം വാണിജ�ചരി��ം കണ�ിെല��് േഫാ��്
െകാ�ിയിെല ബാ��  ബം�ാവ് േക�ീകരി�് ൈലവ് മ�സിയം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ബാ��  ബം�ാവിെ� നവീകരണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?
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�രാവ� �ാപന�� ഏെ����തി�� മാനദ���

5600. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� സംര�ണവ��് ഒ� �ാപനം എെ���് സംര�ി��തിന്
നിലവി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ാ�ിേലെറ പഴ����ം ചരി� �ാധാന����മായ ��മംഗലം േകാടതി
െക�ിടം,  ചാ�മംഗലം സബ് രജി�ാ� ഓഫീസ് െക�ിടം എ�ിവ �രാവ�
സംര�ണവ��് ഏെ���് സംര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാമന�രം മ� ല�ിെല ൈപ�ക �ല��

5601. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ� ല�ിെല ഏെത�ി�ം �ല�േളാ െക�ിട�േളാ
ൈപ�ക �ല��ം �ാപന��മായി �രാവ� വ��് ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രാവ� സംര�ണ ഡയറ�േറ�ിെല ജീവന�ാ�

5602. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തി�വന��ര�� �രാവ� സംര�ണ ഡയറ�േറ�ി�  �ിരം
ജീവന�ാ�െട എ� ഒഴിവ് ഉ�്; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ� യാ� സംവിധാന�ളി� സംവരണം െച�ി�� സീ�ക�

5603. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� യാ� സംവിധാന�ളി�  �േത�ക വിഭാഗ�ിനായി സംവരണം
െച�ി�� സീ�ക�  പലേ�ാ�ം ഇവ��് ലഭി�ാറിെ�� പരാതിക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇ��ലം �തി�� പൗര�ാ�ം അംഗപരിമിത�ം �ീക�ം ഉ�െ�െട��
യാ��ാ��് ��ി��് അ�ഭവിേ��ി വ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന്
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ബ�ക�െട േവഗത

5604. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ബ�ക�െട േവഗം ��ാ� സം�ാന ഗതാഗത
അേതാറി�ി അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് സ��ീസിെന �തി�ലമായി
ബാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േവഗം വ��ി�ി�ാ�� അ�മതി അപകട��  വ��ി�ി�ാ�
കാരണമാ�െമ�തിനാ�  തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

മാേനജ് െമ�് വിദ�െര നിയമി�ണെമ� ശിപാ�ശ

5605. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.തല��് മാേനജ് െമ�് വിദ�െര നിയമി�ണെമ�
�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

�ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശകൾ

5606. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ധനകാര�ം, സാേ�തികം, ഓ�േറഷ� എ�ീ ��്
േമഖലകളിലാ�ി ��് വിദ�െര നിയമി�ണെമ�് �ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ി�
ശിപാ�ശ�േ�ാ;ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി തല��് മാേനജ് െമ�് വിദ�െര നിയമി�ണെമ�
ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� ഇതിനകം എ�േപെര നിയമി�; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം െതാഴിലാളി �ണിയ�  േനതാ��െട
ഇടെപട� െകാ�് തട�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി- യിെല അ�സ�മായ ത�ികകൾ

5607. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -യി� ക����വ��രണ�ം േജാലി �ന:�മീകരണ�ം
കാരണം അ�സ�മായ �േറാളം ത�ികകളി�  ഇേ�ാ�ം
ഉേദ�ാഗ��െ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓഗ�ിെല കണ�് �കാരം  5500  ബ�ിനായി  2477  മിനി�ീരിയ�
ജീവന�ാ� േകാ��േറഷനി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ചീഫ് ഓഫീസിെല േജാലിഭാരമി�ാ� കേസരക�  ��ഖ െതാഴിലാളി
സംഘടനാേനതാ���ം �തിനിധികൾ�ം മാ�മായി
ന�കിയിരി�കയാേണാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) റാ�ക� മാ�ി പകരം ഇലേ�ാണി�് ടി��് െമഷീ� വ�ി�േപാ�ം ടി��്
വിതരണം െച�� ജീവന�ാെര �ന�വിന�സി�ാ� സാഹചര��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി�  ���മാ�ം ക����വ��രണം വ�ാ�  വ�േതാതി�
മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാെര �റ��േ��ിവ�േമാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല എ�്േ�ഷ�ാ െപ�ഷ�കാ�

5608. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല എ�്േ�ഷ�ാ െപ�ഷ�കാ��ം എ�്േ�ഷ�ാ
��ംബ െപ�ഷ��ാ��ം ഡി.എ.�ം മ�് ആ��ല���ം
���ിന�കാ�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് ഡി.എ.�ം െപ�ഷ� പരി�രണ�ം അ�വദി�് �റെ��വി� സ.ഉ
(പി)No.9/2016/ധന.  തീയതി  20.1.16  �കാര�ളള ആ��ല���
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  എ�്േ�ഷ�ാ െപ�ഷ�  ആയി
ന���ത് എ� �പയാണ്;  ആയതി�  മ�് ആ��ല���
അ�വദി�ി�ി�ാ�തിനാ�  നാമമാ�മായ �കയാണ് ൈക���െത�
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) വളെര ��മായ െപ�ഷ�  ലഭി�� ഇവ��് െപ�ഷ�  ആ��ല���
അടിയ�രമായി അ�വദി��തി�ളള നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വരവ് െചല�ക� �ല�മാ�ാൻ പ�തി

5609. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വരവ് െചല�ക�  �ല�മാ��തിന്
ആവി�രി�ിരി�� പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട
ടി��ിതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ടി��ിതര വ�മാനം
വ��ി�ി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

5610. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാവിെല 8 മണി�് പാല�ാട് നി�ം ആരംഭി�് ���-ക�ടിേ�ാട്-�ലാ��-

�ള�ാ����ി-മ��� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്-�ീ���രം-�റിയ��ി-
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െച���-കരി���ാണി-EMS  േഹാ�ി��  വഴി രാവിെല  10  മണി�്
െപരി��മ�യി�ം,  രാവിെല  8  മണി�് െപരി��മ�യി�  നി�ം
ആരംഭി�്  10  മണിേയാെട പാല�ാ�ം എ�ിേ��� വിധ�ി�  ര�്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് സ��ീ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത ബ�് സ��ീ�ക� എ�് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�െട േബാഡി നി��ാണം

5611. �ീ.സി. െക. ശശീ��
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ�െട എ��ം വാഹന��െട എ��ം ത�ി�� അ�പാതം
നിലവി�  മ�് സം�ാന�േള�ാ�  ഏെറ�� േകരള�ി�,
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട േബാഡി നി��ാണം നി��ലാ�ിയത്
അധിക െചലവിനിടയാ�� സാഹചര�ം പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി��
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട േബാഡി നി��ാണം
നട��െതവിെടെയ�ം ഓേരാ �ാസ് ബസി�ം െചലവാ��
�കെയ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ���ിയ ബസ് േബാഡി േകാഡിന് അ��തമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
വ��് േഷാ�കെള നവീകരി�് േബാഡി നി��ാണം �നരാരംഭി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െക.�.ആ�.ടി.സി �െട കീഴി�� േലാ േ�ാ�  ബ�ക�െട േക�പാ�ക�
തീ���തിന് നിലവി�� സംവിധാനം എെ��്അറിയി�ാേമാ;

വാഹന��െട േക�പാ�ക� യഥാസമയം തീ���േ�ാെയ�റിയി�േമാ?

ബ�് േബാഡി നി��ാണ�മായി ബ�െ�� േക� നിയമം

5612. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ബ�് േബാഡി നി��ാണ രംഗ�മായി ബ�െ��് േക�ം ��തായി �പം
െകാ�� നിയമം സം�ാന സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയിര�ണ�ിന് െതാഴിലാളിക��് െതാഴി�  ന�ം ഉ�ാ�� �തിയ
നിയമ�മായി ബ�െ��് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിയമ�ി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� േഭദഗതിക��് േവ�ി േക�
സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

സം�ാനാ�ര-ദീ�ഘ�ര ബ�കളിെല സീ�് സംവരണം

5613. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് �റേ��് എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�ക�
സ��ീസ് നട���്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�കളി� സീ�് സംവരണം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  സം�ാന�ിന് �റേ��ം,  സം�ാന�ി��ി�  തെ�
ദീ�ഘ�ര�ം സ�രി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  -സ�കാര�ബ�കളി�
രാ�ികാല സ��ീസ് നട��വയി�  നി�ബ�മാ�ം �ീക��് സീ�്
സംവരണം അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല അന�ായമായ �ലംമാ� ഉ�ര�ക�

5614. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട അ�മതിയി�ാെത
അന�ായമായ �ലംമാ� ഉ�ര�ക� �റെ��വി��താ�� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പലേ�ാ�ം ജീവന�ാ�െട
�തിേഷധ�ിന് ഇടയാ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ��െ�� കാര�ം
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ബി) മാേനജിംഗ് ഡയറ��െട അ�മതിയി�ാെത �ലംമാ� ഉ�രവ്
�റെ��വി�ത് �ലം �ി�ക� �ട�� തര�ി�� �തിേഷധ�� േപാ�ം
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ഉ�ായി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കഴി� ആറ് മാസ�ിനിടയിൽ ഇ�ര�ി�  എ� ഉ�ര�കളാണ്
�റ�ിറ�ിയി��ത്;  ആരാണ് ഈ ഉ�ര�ക�  ന�കിയി��ത്;
അന�ായമായി ഇ�രം ഉ�ര�ക�  ന�കിയ ഉേദ�ാഗ�െനതിെര
ജീവന�ാ�െട പരാതിക�  എെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ
വിഷയ�ി� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല �ന�വിന�ാസം

5615. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  -  യിെല �ന�വിന�ാസ�ിെ� ഭാഗമായി എ�
ക���മാെരയാണ് വട��  ജി�കളിേല�് �ലം
മാ�ിയത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ലം മാ� ഉ�രവിെനതിെര �ണിയ�ക�  എതി��് �കടി�ി�ി�േ�ാ;

എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  �ലം മാ� ലി�് �ന:പരിേശാധി�്
മാ��� വ��ിയി�േ�ാ; ഇ��കാരം എ�േപ�െട �ലം മാ�ം റ�ാ�ി;
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല ശാരീരികാസ�ാ���ളള ജീവന�ാ��് നൽകാ��
�ക

5616. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -യി�  േരാഗ��ം മ�് ശാരീരികാസ�ാ����ളള
ജീവന�ാ��് ഒ� ��� മാസം േജാലി െച�ാനാവാ�തിനാ�  ���
ശ�ളം ന���തിന് പകരം സ�ിെമ�റിയായി ശ�ളം ന��� രീതി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ�ര�ി�ളളവ��്  2017 ഏ�ി� �ത� ശ�ളം ന�കാ�ളള
എ� േപ�െട എ� �ക�ളള ബി�ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െകാ��്
തീ��ാ� ബാ�ിയായി��ത് ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെറ ശാരീരിക��ി���ഭവി�� െെല�  ഡ��ി�ാരായവ��് ഇൗ
വകയി� ന�കാ�ളള �ക �ർണമാ�ം ന�കാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. -�െട വാണിജ� െക�ിട സ��യ��

5617. �ീ.െ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� െക�ിട
സ��യ�ളി�  നി�ം വാടകയിന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  -�്
ലഭി�� �തിമാസ വരവ് എ�യാണ്;

(ബി) ��ത െക�ിട��െട വാടക അവസാനമായി ���ി നി�യി�ത് എ�ാണ്;
വാടക നിര�ക� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാണിജ� സ��യ��

5618. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകേളാട�ബ�ി�്
വാണിജ� സ��യ�� നി��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം �ാപന��െട സാ��ിക
സഹകരണ��ായി�േ�ാ;  ഇതിനായി കരാറി�  ഏ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ാ സ��യ��െട�ം നി��ാണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) വ�ാപാര സ��യ�ളി� നി�് �തിമാസം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ലഭി��
വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാനിയ ബസ് സ��ീ�ക�

5619. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട,  വാടക അടി�ാന�ി� ഉ� �ാനിയ ബസ്
സ��ീ�ക� ന��ിലാണ് �വ��ി��െത� തര�ി�� വാ��ക�
സ�ഹ മാധ�മ�ളി� ഉ�െ�െട �ചരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) സ�കാര� ബസ് േലാബി�െട ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ഇടെപടലാണ് ഇ�രം
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വാ��ക� ��ി��െത�് ക���േ�ാ;

(സി) എ�ി�, ഇതിെ� നിജ�ിതി െപാ�ജന�െള േബാധ�െ����തിന്
േകാ��േറഷ�  എെ��ി�ം വിശദീകരണം ന�കിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യാ�ാകാ�ഡ്

5620. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ിരം യാ��ാ��ായി ഏ�െ���ിയ
യാ�ാകാ�ഡ് സംവിധാനം ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാവ� കാ��ക�

5621. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ാവ�  കാ��ക�  പി�വലി�ി�േ�ാ;എ�ി�
എ�െകാെ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 1000-2000  �പ �ട�ിയ ഡിേനാമിേനഷ�കളിെല �ാവ�  കാ��ക�
�ിര യാ�കാ��് സൗകര��ദമായി�� എ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത കാ��ക�  പി�വലി� നടപടി റ�് െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െഫയ� േ�ജ് അപാകതക�

5622. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് സ��ീ�ക�െട െഫയ�  േ�ജ്
നി�യി��തിെ� മാനദ��� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഫാ�്,  ��� ഫാ�് ബ�കളി� േ�ാ�ക� ഉ�തി� �കാരം കയ��
�സ��രയാ��ാ�  �രയാ��� ചാ��് ന�കണെമ�ത് എ�്
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അടി�ാന�ി� ആെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� െഫയ� േ�ജ് അപാകതക� അടിയ�രമായി പരിഹരി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ;?

ബാ�് ക�േസാ�ഷ�ം വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -�് വാ�

5623. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�് ക�േസാ�ഷ�ം വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -�് വാ�
ലഭ�മാ�വാ�� നടപടി �മ��െട �േരാഗതി സംബ�ി�� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് വാ� ലഭ�മാ��തിെനതിെര ബാ�്
ക�േസാ�ഷ��ിന് ക�് ന�കിയ വ��ി�െ�തിെര േകസ്
എ��ണെമ�ാവശ�െ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അധി�ത�  സ��ാരിന്
ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആ�െ�തിെരയാണ് പരാതി
ന�കിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പരാതിയി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ബാ�് ക�േസാ�ഷ��ി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ��� വാ�

5624. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം  3500  േകാടി �പ�െട വാ��്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അേപ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ബാ�കളാണ് ക�േസാ�ഷ��ി�  ഉ�െ��ി�ളളെത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) എെ�ാെ� ഉപാധികളാണ് വാ� അ�വദി��തിന് ബാ�ക�െട
ക�േസാ�ഷ�ം �േ�ാ�് വ�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വാ� ഉപേയാഗി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നട�ിലാ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി - യിെല െപ�ഷ� �ായം
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5625. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -യി� െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� കാര�ം ഇേ�ാ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ി�  എ� വയ�ായി ഉയ���തിനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ിെന ഒ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�  േ�രി�ി� കാര�െമ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപ�ഷ� �ായം ഉയ���തിെനതിെര �വജന സംഘടനക� ഉയ���
�തിേഷധം പരിേശാധി�ക��ാേയാ ;വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.മല�റം ഡിേ�ായിെല ബ�ക�

5626. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  മല�റം ഡിേ�ായി�  നിലവി�  േഹാ�ഡി�ി��
ബ�ക� ,സ��ീസ് നട�� ബ�ക� ,െ�യ� ബ�ക� , ഓ�േറാഡ്
ബ�ക� എ�ിവ�െട എ�ം എ�യാണ്; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

ൈവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായിെല ���ിക�

5627. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  എം.എ�.എ.  എ.ഡി.എഫ്
ഉപേയാഗി�് � വീല� പാ��ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�ി�ം നി��ാണം ആരംഭി�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ �വർ�നം �ട�വാ�  നിയമപരമായ എെ��ി�ം
തട��െ��ി�  അത് പരിഹരി�വാ�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ. എ.ഡി.എഫ്-� നി�ം 50 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�് ൈവ�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  എം.എ�.എ.  നി�േ�ശി� ���ിക�
നടേ�� �ലം സംബ�ി�് നിലവി�  എെ��ി�ം ത��ം
നിലനി���േ�ാ;
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(ഡി) ��ത ഡിേ�ായിെല എ.ഡി.എഫ്. വിനിേയാഗം സംബ�ി�് ഈ സ��ാ�
നിലവി�  വ�േശഷം മ�ി തല�ി�  എ� േയാഗം നട� എ�്
വ��മാ�േമാ?

ചാലിയം വഴി ബസ് സ��ീസ്

5628. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചാലിയം വഴി നിലവി�  താമരേ�രി,  ��വാ��
ഡിേ�ാക�െട ബ�ക�  മാ�േമ സ��ീസ് നട��� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േദശസാ��ത ��ായതിനാ� ��ത� ബ�ക� സ��ീസ് നട��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാലിയം േകാ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക�

5629. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം േകാഴിേ�ാട് ജി�കെള ബ�ി�ി�� ചാലിയം േകാ���  ��ിൽ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിന് നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ി�  ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

��� - േകാഴിേ�ാട് ബ�് സ��ീസ്

5630. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  -  േകാഴിേ�ാട് ��ി�  രാവിെല�ം െെവ�േ�ര�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക� 10 മിനി�് ഇടവി�് സ��ീസ് നട�ക�ം
എ�ാ�  ഇടസമയ�ളി�  ദീ�ഘേനരം ബ�ി�ാെത�മിരി��
സമയ�മീകരണം യാ��ാ��് ��ി���ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ��ത ��ിെല സമയ �മ�ിെ� പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത സമയ �മീകരണം ശാ�ീയമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് �ാ�ിെ� നവീകരണ �വ��നം

5631. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ആല�ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ബസ് �ാ�ിെ� നവീകരണ �വ��ന���ായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റിസം േക��േളാട് അ��് �ിതി െച�� �ാ�ിെ� �േത�ക വികസന
സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) യാ��ാ��ായി ആ�നിക വി�മേക���ം ശൗചാലയ�ം ഒ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ബസ് �ാ�ിേനാട് േച�� കിട�� കാ�ീ� അട�കിട�ാ� �ട�ിയത്
എ��തലാെണ�ം എ�െകാ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;  ഇത്
അടിയ�രമായി �റ��വ��ി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�� ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�

5632. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളാണ് നിലവി��ത്;
എ� െഷഡ��ക� ഒ� ദിവസം നട���്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക��  ജി�യി�  ടയറിെ��ം െ�യ�  പാർ�സിെ��ം അഭാവം കാരണം
എ� െഷഡ��കളാണ് നി��ി വ�ിരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട്- ��� ബ�് ��്

5633. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പാല�ാട്-  ���  ബ�് ��് േദശസാ��രി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാല�ാട്  -���  ��ി�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�ം എ�
സ�കാര� ബ�ക�ം സ��ീസ് നട��െ��റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ��ി�  ��ത�  യാ��ാെര ആക�ഷി��തിനായി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)

കാസ�േകാട് ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

5634. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി�
��തായി എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  ഈ
സ��ീ�ക�െട ��് വിവര��ം അതി�നി�് കി�� ദിവസ വ�മാന�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഏെത�ാം സ��ീ�ക�  ഈ
സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി�  റ�്
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  നി��ലാ�ിയ ��ക�ം
നി��ലാ�ാ�� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  ജീവന�ാ�െട�ം
ബ�ക�െട�ം �റവ് ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  അത്
നിക�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ��ീസ് നി��ലാ�ിയ െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ബ�ക�

5635. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ന��ിലാെണ� കാരണ�ാ�  ���,
പാല�ാട്,  മല�റം എ�ീ ജി�കളി� സ��ീസ് നട�ിയി�� എ� െക.

എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ബ�കളാണ് നി��ലാ�ിയത്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�്
നി��ലാ�ിയ എ� സ��ീ�ക� �നഃ�ാപി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) �ീ���രം - പാല�ാട് ��ിേലാടിയി�� െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ബ�്
എ�ാണ് നി��ലാ�ിയത്;  നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ��ത സ��ീസ് �നഃ�ാപി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  എേ�ാ�
സ��ീസ് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗല�് നി�് ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക��� അേപ�

5636. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം-  ക�� -  െവ�രി��്,  േകാതമംഗലം  -തി�വ�  -െത�ാശി,
േകാതമംഗലം-തി�വന��രം  -കളിയി�ാവിള എ�ീ ദീ�ഘ�ര
സ��ീ�ക��� അേപ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�  �ട��തിന് േവ�ി�� അേപ�യിേ��
എ�ക�യറി നടപടിക� നട�ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തി� േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തി�വി��ാമല േ���ി� നി�ം േചാ�ാനി�ര േ���ിേല�് ബസ്

5637. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ���് �േയാജനം െച��വിധ�ി� തി�വി��ാമല വി��ാ�ിനാഥേ��ം
പരിസര� നി�ം ആരംഭി�് െന�വായ് േ��ം,  ��വാ��  േ��ം,
��യാ� േ��ം,  െകാ���� േ��ം �ട�ിയ േ���െള ബ�ി�ി�്
േചാ�ാനി�ര േ���ി� എ�ിേ��� വിധ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
-�െട ���  ഫാ�് ബസ് ��് ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തി�വി��ാമല-തി�വന��രം ബസ് സ��ീസ്
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5638. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വി��ാമല,  പഴയ��, േചല�ര േമഖലകളി�  നി�ം
തി�വന��രേ��് മതിയായ യാ�ാ സൗകര�ം ഇ�ാ� ��ി��്
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) തി�വി��ാമലയി� നി�ം തി�വന��രേ��് സ��ീസ് ആരംഭി�് രാ�ി
തിരിെക എ�ിേ��� വിധ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ���ഫാ�്
ബസ് ��് അരംഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�
വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാേവലി�രയി� നി�ം െച��രി�ം, പ�നംതി��ം ബസ്

5639. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�ം ൈപ�ം�ട്-��ം-
െകാ�കടവ് വഴി െച��രി�ം പ�നംതി��ം ഓേരാ ബസ് സ��ീസ്
ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� മാ�ക േക���

5640. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ�. വിജയ� പി�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� �വ��ന��  കാര��മ�ം
�താര��മാ��തി�� പരിേശാധനക�  ഫല�ദമാ��തിന്
നട�ിലാ�വാ�േ�ശി�� ���ിക� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി പരിേശാധനക�ം സ��ിഫിേ�ഷ�ക�ം ��മ� നിലയി�
നട��തിന് മാ�ക േക��� �ാപി��തിന് നടപടിയാരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത മാ�ക േക���  ന��� േസവന��  എെ��ാമാെണ�ം
എവിെടെയ�ാമാണ് േക��� ആരംഭി��െത�ം അറിയി�േമാ?
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വാഹന��െട ആ�.സി ��ക�െട നിലവാരം

5641. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� വിതരണം െച� വ�� വാഹന��െട ആ�.സി
��ക�െട നിലവാരം �റ�താെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം ആ�.സി വിവര��  ആ�നിക രീതിയി�
കാ��കളി� ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ ?

പരി�രി� ൈ�വിങ് ൈലസ�സ് കാ��ക�

5642. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�  ന��� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് കാ��ക�
ആ�നിക രീതിയി��താേണാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട �േത�കതക� എെ��് അറിയി�േമാ;

(സി) പഴയ ൈലസ�സ് കാ��ടമക��് അവ മാ�ി �തിയ കാ�ഡ്
ലഭി��തിന് നിലവി� അ�മതി ഉേ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിന് അ�മതി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇതര സം�ാന വാഹന രജിേ�ഷ�

5643. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  താമസ�ാരായവ�  ഇതര സം�ാന�ളി�  വ�ാജ
േമ�വിലാസം ന�കി വാഹന രജിേ�ഷ� നിയമവി��മായി നട�ിയ എ�
േക�ക� സം�ാന�് രജി�� െച�െ��ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ നടപടി�ലം എ� േകാടി�െട ന�ം സം�ാന�് വ�േച��ി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;
ഇതി�െട എ� �പ സ��ാരിന് ലഭി�െമ�ാണ് �തി�ീ��ത്;
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വിശദവിവരം ന��േമാ?

വാഹന നിരീ�ണ സംവിധാനം

5644. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം. നൗഷാദ്
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�േഫാ�്െമ�് �വ��ന�� ശ�ിെ����തിനായി േമാേ�ാ� വാഹന
വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റഡാ�, ക�ാമറ സ�ൈവല�സ് സ�ദായം നിലവി�  ഏെത�ാം
േമഖലകളി��്;  ഈ സ�ദായം േദശീയ പാതയി�ം സം�ാന പാതയി�ം
വ�ാപകമാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േറാഡപകട���് �ധാന കാരണ�ാരായ സ�കാര� ബ�കെള�ം ടി��
ഉ�െ�െട�� വലിയ ചര�വാഹന�െള�ം ജി. പി .എസ്. സംവിധാനം വഴി
നിരീ�ി�വാ�  േവ� സ�ീകരണം ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ?

മതിയായ േരഖകളി�ാെത വാഹനം ഓടി�വ�െട എ�ം

5645. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2017 -� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ�� നട�ിയ
െറ��കളി�  മതിയായ േരഖകളി�ാെത വാഹനേമാടി� എ� വാഹന
ഉടമ��െ�തിെര നടപടി എ��ി��്;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് ന�കാ�� പരമാവധി ശി� എ�ാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

വാഹന��െട അമിതേവഗത

5646. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇ�ച�വാഹന��ം നാല് ച� വാഹന��ം അമിതേവഗതയി� ഓടി��
�വണത െപാ�േവ വ��ി�വ���് എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) വാഹന�� അമിതേവഗതയി� ഓടി��മായി ബ�െ��് 2017-� േമാേ�ാ�
വാഹന വ��് എ� േക�കെള��ി��് എ�റിയി�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെന അഴിമതി��മാ��തിന് നടപടിക�

5647. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെന
അഴിമതി��മാ��തിേല�ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ിെ� നടപടി�മ�� �താര�മാ��തി�ം േസവന�� ���മാ�ം
ഒാ�ൈല� ആ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ടാ�് റീ ഫ�് െച�് കി��തി�� അേപ�കളി� കാലതാമസം

5648. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹനവ��് ഒ��വണ പിരിെ���� ടാ�് റീ ഫ�് െച�്
കി��തി�� അേപ�കളി�  കാലതാമസം വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ീമതി ബീനേപാളി,  W/o  േപാളി,  പ���ാര�  വീട്,  മന�ള�ര പി.ഒ,

േകാടകര, ��രിെ� ഉടമ�തയി��ായി�� െക.എ�.64 D 6090 ന��
കാറിെ�  31.12.2015  �ത�  30.09.2030  വെര�� കാലയളവിേല�ായി
അട�ി�� ടാ�്,  വാഹനം ഉപേയാഗ�മമ�ാ� രീതിയി�  നാശമായ
സാഹചര��ി�  റീ ഫ�് െച�് ലഭി��തിനായിസമ��ി�ി��
അേപ�യി� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് �ാ��് കാ�ഡ്

5649. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േമാേ�ാ� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് �ാ��് കാ�ഡ് �പ�ി� ഇറ�വാ�
പ�തി ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�് �ത�  നട�ാ�ം;  വിശദ വിവര��
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത കാ��ക�  നി��ി�വാ�  ഏത് ഏജ�സിെയയാണ്
നിേയാഗി�ി��ത്;  ഏജ�സിെയ െതരെ����തിെ� മാനദ���
എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

��� ജി�യിെല തീരേദശ േമഖലയി� ആർ.ടി.ഓഫീസ്

5650. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല തീരേദശ േമഖലയി�  �തിയ റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��്
ഓഫീസ് �ട�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ; ഏെത�ാം പ�ായ�്
�േദശ�� ഈ ഓഫീസിെ� പരിധിയി� വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസിെല �ല പരിമിതി

5651. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീസ് െക�ിട�ിെ� �ല പരിമിതി
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി�ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല �തിയ ഓഫീ�ക�

5652. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് കീഴി� എ� �തിയ ഓഫീ�ക�
ആരംഭി� ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ത�ികക�
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5653. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി�
എ� ത�ികക� ��തായി ��ി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം ത�ിക, ജി� എ�ി�െന തരം തിരി�്അറിയി�േമാ?

ചി�� േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ഓഫീസ്

5654. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ��് വ�ഷമായി ചി�� മിനി സിവി� േ�ഷനി� �ലം ന�കിയി�ം
വാടക െക�ിട�ി�  നി�ം ചി��  േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഓഫീസ് മാ�ാ�
ത�ാറാകാ�തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  അഴിമതിേയാ തേ�ശീയ ഇടെപടേലാ ഉേദ�ാഗ��െട നി�ി�
താ�ര�േമാ ഉെ��ി� അെത��ി അേന�ഷണം നട�േമാ;

(സി) ഇ�വെര ��ത ഓഫീസിന് വാടക ഇന�ി�ം ൈവദ�തി ഇന�ി�ം
ന�കിയ �ക മാസം തിരി� ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ; താ��്സഭ�െട
ക�ശന നി�േ�ശം പാലി�ാ� ��ത ഓഫീസിെ� േമധാവി, ജി�ാ േമധാവി
എ�ിവരി�നി�ം ��ത �ക ഈടാ�ാ� സ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ആ�  ടി ഓഫീസ് ചി��  മിനി സിവി�  േ�ഷനിേല�്
സമയബ�ിതമായി മാ�ി �ാപി�ാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന�ളിൽ അനധി�തമായി േബാ�ഡ് വ�� നടപടി

5655. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ചില സാം�ാരിക സംഘടനക�ം സ�കാര� വ��ിക�ം
ഉപേയാഗി�� വാഹന�ളി�  ഗവ�െമ�് വാഹന�ളിെലേ�ാെല �വ�
�തല�ി�  െവ� അ�ര�ി�  സ�കാര� �ാപന��െട�ം അവ�
വഹി�� ഉേദ�ാഗേ�രിെ��ം േബാ�ഡ് വ�് നിയമം ��പേയാഗം
െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത വാഹന��
ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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രജി�� െച�െ��ി�� വാഹന��

5656. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് രജി��  െച�െ��ി�� വിവിധ വാഹന��  എ�യാണ്;
ഇനം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് മാ�മായി എ� വാഹന��  നിലവി��്;
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) രജിേ�ഷ� കാലാവധി കഴി� വാഹന�� സം�ാന�് ഓടി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) രജിേ�ഷ�  കാലാവധി കഴി� എ� വാഹന��  ഈ സ��ാ�  വ�
േശഷം പിടിെ���ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

��മംഗല�് സബ് ആ�.ടി. ഓഫീസ്

5657. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� സബ് ആ�.ടി ഓഫീ�ക�
ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;  അവ ഏെത�ാം �ല�ളിലാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  സബ് ആ�.ടി ഓഫീസ് ഇ�ാ��ം േകാഴിേ�ാട് താ��്
പരിധിയി�  �ിതി െച���മായ േകരള�ിെല ഏക സബ് താ��്
ആ�ാന�മായ ��മംഗല�് സബ് ആ�.ടി. ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

പ�ിമ െകാ�ിയിെല േബാ�് സ�വീ�ക�

5658. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ിമ െകാ�ിയിെല ജലഗതാഗത വ��ിെ� േബാ�് സ�വീ�ക�
തിരേ�റിയ സമയ�ളി� �ി�് �ട��ത് സംബ�ി�് നിരവധി പരാതിക�
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ഉയ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) യാ�ാേ�ശം പരിഗണി�് രാവിെല�ം ൈവ�േ�ര�ം �ി�ക�
�ട�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ�ാേ�രി േബാ�് െജ�ിയിെല െചളി�െട�ം െവ��റവിെ��ം േപര്
പറ�് അനാവശ�മായി സ��ീസ് റ�് െച��ത് തടയാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ��ീ�ക� റ�് െച��ത് കണ�ിെല��് മ�ാേ�രി േബാ�് െജ�ിയിെല
െചളി േകാരി�ള�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� ജലഗതാഗത േമഖല

5659. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട� ജലഗതാഗത േമഖല�െട സാധ�തെയ�റി�് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഉ�നാട�  ജലപാത�മായി ബ�െ��് േറാഡ്-ഗതാഗത സൗകര���
വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ജലഗതാഗതെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

5660. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�ന�മ�ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ ഒ� ഗതാഗത മാ��ം എ�
നിലയി�  ജലഗതാഗതെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത വികസന�ിന് �മതലെ���ിയി��
ഏജ�സിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഉ�നാട�  ജലഗതാഗത വികസന�ിന് ആവശ�മായ അടി�ാന
സൗകര��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;ഇതിനായി സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജലഗതാഗതം വിേനാദസ�ാര വികസന�ിന് ഏെതാെ� തര�ി�
സഹായകരമാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

19-03-2018

�േ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�ി��.
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