
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
ര�ാം സേ�ളനം

2016 ഒേ�ാബ� 7, െവ�ി

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

വാഹന��െട േവഗത നിയ�ി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

*271.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��  �റ�െകാ�വ��തി�േ�ശി�് േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�ളി�  മാ�ം
വ���തിന് േക� സ��ാ�  �പെ���ിയ േഭദഗതി നി�േ�ശ��  സംബ�ി� വിവര��
സം�ാന സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േറാഡപകട�ളി�െ���വെര ര�െ���ാ�  �മി��വെര നിയമ���ി�  അകെ����
��കാല വ�വ�ക� ല�കരി�ാ� വ��� േഭദഗതിക�െട ��� �പം ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
വ��മാ�േമാ;

(സി) വാഹന��െട അപകടകരമായ വിധ�ി�� േവഗത നിയ�ി�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
ഏെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന��

*272.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.എം.എം. മണി
,, പി. ഉ�ി
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷ� ഇേ�ാ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� �ന��ീവി�ി��തി�ം കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക��് ആശ�ാസം
ന���തി�ം അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നാളിേകര �ഷി സംര�ണം
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*273.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�
,, എസ്.ശർ�
,, ബി.സത��
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര �ഷി സംര�ണ�ിനായി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ല�വ��ിത ഉ��െമ� നിലയി� േകര ക�ഷക��് �തീ�േയകിയ നീര േനരി�� �തിസ�ി
എെ�ാെ�യാണ്; അ� പരിഹരി�ാനായി എ� പ�തിയാണ് ആ��ണം െച�ി��ത്;

(സി) പ�േ�� സംഭരണം ഫല�ദമായി നട�ാ� �ഷിഭവ�ക��് സാധ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) ചകിരി�ം ചകിരിേ�ാ�ം അന�സം�ാന�ളി�  നി�് ഇറ�മതി െച�� സാഹചര��ി�
ആല�ഴയി�ം സമീപ ജി�കളി�െമ�ി�ം �ഷിഭവ�ക� വഴി െതാേ�ാ� �ടിയ പ�േ�� സംഭരി�്
സ�യം സഹായ സംഘ��െട പ�ാളി�േ�ാെട േത� െപാതി�് െതാ�് സംഭരണം
നട��തിെന�റി�് പരിേശാധി�േമാ?

െന��ഷി�് േ�ാ�ാഹനം ന�കാ� നടപടി

*274.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക. ബാ�
,, െക.��ിരാമ�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വ�ഷാേഘാഷം ഏ� വിധം �ഷി�് േ�ാ�ാഹനമായി മാ�ാനാണ് ല��മി��ത്;
പ�തി�െട ഭാഗമായി �ഷി വ�ാ�ി�ം ഉ�ാദന�മത�ം എ�െന വ��ി�ി�ാ� സാധി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി േനരി�� �ഖ����� ഉയ�� ഉ�ാദനെ�ല�ം അപര�ാ�മായ വില�മായതിനാ� ഇത്
പരിഹരി�ാനായി, �� സ��ാ� നി��ലാ�ിയ ��് ഫാമിംഗ് സ�ദായം �ന:�ാപി�േമാ;

(സി) യ�വ��രണം അനിവാര�മായിട�് അതി�േവ� യ���  �ഷിഭവ�ക�  �േഖനേയാ
സഹകരണ സംഘ�� �േഖനേയാ ഏ��ാടാ�േമാ;

(ഡി) െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഷിഭവ�ക�െട പ�് ��ികരമാേണാ;അെ��ി�
കാരണെമ�ാെണ�് പരിേശാധി�് തി��� നടപടിെയ��േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� ജനകീയ പ�തിക�

*275.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, പി.െക. ശശി
,, സി.െക. ഹരീ��
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റികളിെല അമിതമായ കീടനാശിനി �േയാഗം കണ�ിെല��് ൈജവ�ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� സ��ാ�  പ�തിക��പരിയായി ജനകീയ ഇടെപടേലാെട��
പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല ജനകീയ സംരംഭ���് �ണേമ��� വി�്,  വളം എ�ിവ മിതമായ
നിര�ി� ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ�ാ� എെ��ി�ം സംവിധാന�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം സംരംഭക�െട ഉ����െട വിപണന�ിന് ഏെത�ി�ം തര�ി�� േ�ാ�ാഹന
പ�തിക�  നിലവി�േ�ാ;  ൈജവ�ഷി താരതേമ�ന െചല� �ടിയതായതിനാ�  ഉ�ാദന
േ�ാ�ാഹനമായി ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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കാ�ഷിക വികസന നയം

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

(എ) 28.03.2015-െല സ��ാ� ഉ�രവ്  (പി) 59/15/�ഷി �കാര�� സം�ാന കാ�ഷിക വികസന
നയ�ിെല ഏെത�ാം കാര��� ഇ�വെര നട�ിലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക വികസന നയം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ-േവ�്, ഖരമാലിന��� എ�ിവ�െട സം�രണം

*277.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പാറ�� അ�ു�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് ഭീഷണി ഉയ��� ഇ-േവ�്, ഖരമാലിന���െട േശഖരണ�ി�ം സം�രണ�ി�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� േന�ത��ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ-േവ�് പരി�ിതി�് േദാഷകരമാവാ� വിധം റീ-ൈസ�ി� െച��തിന് സം�ാന�ിനക�്
ഏെത�ി�ം ക�നിക��് ൈലസ�സ് ന�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വ�മാനം

*278.േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് അതിെ� �ലധന നിേ�പ�ിന് ആ�പാതികമായ വ�മാനം
ലഭി��േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധനാ വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ�മാന�ം െചല�ം ത�ി�� അ�പാത�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �പീകരണം �ത� ഇേതവെര
ഉ�ായി�� വ�ത�ാസ�ം അതി�� കാരണ��ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം

*279.�ീമതി സി.െക. ആശ
,, ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി സൗ�ദ െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം ഒ���തിനായി എെ��ാം പ�തിക�
ആവി�രി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് സി.എ�.ജി.  അധി�ിത ബ�ക�  ഓടി��തിന് ആേലാചി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;  ��ത പ�തി�� െചലവ് ഏത് വിധ�ിലാണ് കെ���െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏത് േമഖലയിലാണ് സി.എ�.ജി. ബ�ക� ആദ�മായി ഓടി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഹരിത നഗരം പ�തി

*280.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എ. �ദീ��മാ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഹരിത നഗരം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് േവ� അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� �കാരം എ� സി.എ�.ജി ബ�ക� നിര�ിലിറ�ാനാ�േ�ശി��ത്;
(ഡി) സി.എ�.ജി.  വാഹന�ളി�  നിറ��തിനാവശ�മായ ഡിെ��സിംഗ് �ണി�ക�  സം�ാന�്

എവിെടെയ�ി�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇവ എവിെടെയ�ാം �ാപി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അമ��െമ�് പാ��കളിെല �ര�

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

(എ) വിവിധ ആേഘാഷ�േളാട�ബ�ി�് സ�കാര� വ��ിക��് അമ��െമ�് പാ��ക�
�ാപി��തിന് എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം അമ��െമ�് പാ��കളിെല യ�സാമ�ിക�െട �ര� പരിേശാധി��തി��
ഉ�രവാദി�ം ആരിലാണ് നി�ി�മായി��ത്;

(സി) �ര�ാപരിേശാധന സംബ�ി�് ക�ശന നി�േ�ശം ന���തി�ം അപകട�� ഒഴിവാ��തി�ം
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട �ന��ാരണം

*282.�ീ.ഒ. ആ�. േക�
,, എം.എം. മണി
,, പി.വി. അ�വ�
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �തിസ�ി േനരി�� കാ�ഷിക േമഖല�െട സമ� �ന��ാരണ�ിനായി െച�ാ�േ�ശി��
കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി�ാനായി എെ�ാെ� പ�തിക�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായവില ഉറ�ി�ാനായി എെ�ാെ� പ�തിക�െ��് അറിയി�ാേമാ?

പ�േ�� സംഭരണ വില�െട �ടി�ിക

*283.�ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡ് �േഖന പ�േ�� സംഭരി� വകയി� ഇ�വെര ക�ഷക��് ന�കാ� ബാ�ി��
�ക എ�യാണ്;

(ബി) ��ത സംഭരണ വില വിതരണം െച��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈയിന�ി�� ��വ�  �ടി�ിക �ക�ം ഏത് തീയതി�കം െകാ�� തീ��ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ൈജവ കാ�ഷിക േകരളം പ�തി

*284.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എം. സ�രാജ്
,, ഡി.െക. �രളി
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് 'ൈജവ കാ�ഷിക േകരളം' പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ൈജവ�ഷി�െട േ�ാ�ാഹന�ിനായി ��ത പ�തിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവവളം, ൈജവ കീടനാശിനി, േരാഗ�തിേരാധ േശഷി�� വി�ിന�� എ�ിവ�െട ഉ�പാദനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വീ�കളി� േ�ാബാ�ക� സ�ീകരി��തിന് സഹായം
ന���തി�� പ�തി ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േ�മെപ�ഷ�

*285.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�മെപ�ഷ�  വിതരണം കാര��മമായി നട��േ�ാെയ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ക;
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(ബി) വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക� വീ�കളി� എ�ി� ന���തിന് എെ�ാെ� �മീകരണ�ളാണ്
ഏ�െ���ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േ�മെപ�ഷ�  �ണേഭാ�ാ��െടെയ�ാം ആധാ�  വിവര��  ലി�് െച�ി�േ�ാ;

അ�ഹരായവ��് തെ�യാണ് േ�മെപ�ഷ�  ലഭി��െത�് ഉറ�വ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഓ�ൈല� റിസ�േവഷ�

*286.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, െക.�രളീധര�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�ഴി� ഓണ�ാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ഓ�ൈല�  റിസ�േവഷ�  സംവിധാനം
തകരാറിലായതിെന�റി�് അേന�ഷണം നട�ിേയാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട വ�മാന�ി�  ഇ��ലം എ�് ന�മാണ് സംഭവി�െത�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ�കാര�ബസ് േലാബിെയ സഹായി�ാനായി ഓ�ൈല�  റിസ�േവഷ�  സംവിധാനം
തകരാറിലാ�ിെയ� ആേരാപണം വ�താപരമാേണാ;  ആെണ�ി�  ���ാ�െ�തിെര ക�ശന
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മലേയാര േമഖലയിെല �ഷി നാശം

*287.�ീ.സി.മ��ി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.ഉൈബ��
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫല�യി�മായി�� മലേയാര േമഖലയി�  �ഷി നാശം ആവ��ി��ാ��തിെ�
കാരണ�െള�റി�് �ഷി വ��് പഠനെമെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ േമഖലയി�  മ�ിെ� �ല�േശാഷണം �ഷി നാശ�ി� കാരണമാ��െ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� പരിഹാര മാ���െള�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ േമഖലയിെല �ധാന വിളയായ നാളിേകര �ഷി �ന��ീവി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന��ഷി വികസനം

*288.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ക�ഷക�െട ���� േനരി��തിനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ�ാെ�െയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) െന��ഷി�െട വി�തി�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി�ാനായി െച�ാ�േ�ശി�� കാര���
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വിശദമാ�ാേമാ?

വി�് ബാ�്

*289.�ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി�് സംര�ി��തിന് വി�് ബാ�് �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഏെത�ാം തരം വി�കളാണ് ഇതിനായി െതെരെ����ത്;
(സി) വി�് ബാ�് �ാപി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ?

നഗരസഭാ േസവന�� ക���ൈറസ് െച��തിന് നടപടി

*290.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിെല�ം േകാ��േറഷ�കളിെല�ം േസവന��  ���മായി ക���ൈറസ്
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േസവന��  ന���തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് എ�ാ േസവന��ം ഓ�ൈല�
�േഖന സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപാ�ജന��െട സൗകര�ാ��ം ��ത� ജനേസവന േക��� ആരംഭി��തി�ം ഓ�ൈല�
േസവന�� ലഭ�മാ��തിന് നഗരസഭക�െട േന�ത��ി� ��ത� കൗ��ക� �ട��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� ��ം

*291.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിലാെക മാലിന� ��ം ��മാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ;

(ബി) ഉറവിട മാലിന� സം�രണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ആദ�ം ആവി�രി�ി�� ൈപ�് കേ�ാ�്
പ�തി ഫല�ദമായിെ��� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  േകരള�ിെല വിവിധ േകാ��േറഷ�, �നിസി�ാലി�ി,  �ാമപ�ായ�ക�  എ�ിവ
�ഖാ�ിരം വീ�കളി� 3  വിധ�ി�� വലിയ കി�� ബി� �ാപി�് ആ�യി� 2  തവണ വീതം
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി�  നി�ം േലാറിക�  എ�ി മാലിന���  േശഖരി�് സം�രണം
നട�ാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*292.�ീ.െക. ദാസ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
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�ീ.സി. െക. ശശീ��
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ നിബ�നക�  ഏ�െ���ി മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിെയ
���ലെ���വാ�  േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് �മ��ാ��ത് സം�ാന�് ഈ
പ�തി�െട കാര��മമായ നട�ി�ിെന എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ��ി�� െതാഴി�  ദിന�െള അടി�ാനെ���ിയാണ് ഫ�്
അ�വദി��െത�തിനാ�  െതാഴി�  ദിന��  ��ി��ത് വി�ലെ���ാ�  ഉേ�ശി�
�പെ���� പരിപാടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി സം�ാന�ിെ� സ��ഘടന� ന�കിയി�� സംഭാവനക�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ചിത�മിഷ� നട�ിയ സ�േ�

*293.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ചിത�മിഷ� നട�ിയ സ�േ� അ�സരി�് സം�ാന�് ക�സ് ഇ�ാ� എ� ��ംബ��
ഉ�്; നഗര�ം �ാമ�ം തിരി�� കണ�് ന�കാേമാ;

(ബി) നവംബ�  ഒ�ിന് േകരളെ� ഓ��  ഡിഫിേ�ഷ�  �ീ സം�ാനമായി �ഖ�ാപി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ ല���ാ�ി ൈകവരി�വാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ാമ�േദശ�ളിെല േടായ് ല�് നി��ാണ�ിന് �ചിത�മിഷ�  അധികഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

േക� സ��ാരി�നി�ം ഈ പ�തി�് എ� സഹായം ഇതിനകം ലഭ�മാ�ിയി��്;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

കട��ീര ക��ഗതാഗത വികസനം

*294.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�
സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കട��ീര ക��ഗതാഗത വികസന�ിനായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ്
നിലവി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ചര�് ഗതാഗത�ിനായി വിഴി�ം, െകാ�ം, െകാ����, േബ��, അഴീ�� എ�ീ �റ�ഖ�േള�ം
യാ��ായി വലിയ�റ,  ആല�ഴ,  തലേ�രി,  കാസ�േഗാഡ്,  െപാ�ാനി എ�ീ �റ�ഖ�േള�ം
ബ�ി�ി�� പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചര�് ഗതാഗത�ിന് അ�േയാജ�മായ മാ��ം എ� നിലയി�  കട�മാ��ം ചര�ഗതാഗതം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ?
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'�ഭയാ�' പ�തി

*295.�ീ.പി.വി. അ�വ�
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െക. ആ�സല�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാഫിക് നിയമ േബാധവ��രണം ല��മാ�ി  '�ഭയാ�'  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക� േച��ാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �നസംഘടന

*296.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �നസംഘടന സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആെരയാണ് ക�സ���ായി നിയമി�ി�ളളത്;  ക�സ���സി ഫീസ് ആയി എ�് �ക
ന�കണെമ�് വ��മാ�േമാ?

വിഷരഹിത പ��റിക�

*297.�ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ക�ഷക� ഉ��ാദി�ി�� പ��റിക� ന�ായമായ വില ന�കി ക�ഷകരി� നി�ം
സംഭരി�് വിപണനം നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണം ഒഴിവാ��തിനായി േകരള�ിെല ക�ഷകരി� നി�ം േനരി�് പ��റി
സംഭരി�് വിപണനം നട��തിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� വിഷരഹിത പ��റിക� �ഷി വ��ിെ� കീഴി� ഒ� �േത�ക
�ാ�് ആയി വി�പന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നടപടി�മ��

*298.�ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
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വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��ന�ി� നിലനി�� സ�ീ��മായ നടപടി�മ��
െപാ�ജന���് അനാവശ�മായ േ�ശ�ി�ം സമയന��ി�ം ഇടവ��� �ിതി വിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലളിതമായ േസവന��� പി�ിെല സ�ീ��മായ നടപടി�മ��  അഴിമതി നട�ാ�
ഉേദ�ാഗ���് സൗകര�െമാ��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക�ിട ന��  ന��, ക�വട െെലസ�സ് അ�വദി��, അ�� ��യ�  മീ�റി� താെഴ�ളള
െറസിഡ�ഷ��  െക�ിട���് െകാേമ���  ന��  അ�വദി��  എ�ീ േസവന��
ഓ�െെലനാ��തി�ം നടപടി�മ��  ല�കരി�് ജന��െട ��ി��കെളാഴിവാ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ �ാപന�ളി�  സമ��ി�� അേപ�ക�  തീ��ാ��തിന് സമയപരിധി നി�യി�്
അതി�ളളി�  തീ�മാനം അേപ�കെന അറിയി�ി�ിെ��ി�  അേപ� അംഗീകരി�തായി
ക�ത�� വിധം ബ�െ�� നിയമ�ളി� േഭദഗതി വ��േമാ?

തരി��മിയി� �ഷി

*299.�ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തരി��മികളി� �ഷി െച��തിന് വി�ലമായ പ�തിക� നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) െപാ�ജന��െട�ം തേ�ശ�ാപന��െട�ം സഹായേ�ാെട ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനാവശ�മായ സാേ�തിക�ം സാ��ിക�മായ എെ��ാം സഹായ��  െച�ാ�
സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാര�� �ഷി�് പലിശരഹിത വാ� ന���തി�ം ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര�
ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) കാ�ഷിേകാ�പ����് ന�ായമായ വില ക�ഷക��് ലഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട പ�തി ആ��ണ�ം നട�ി�ം

*300.�ീ.വി. േജായി
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം. നൗഷാദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട പ�തി ആ��ണ�ം നട�ി�ം സമയബ�ിതമായി
നട�ാ�തിെ� കാരണ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി വിഹിത�ി� �രിഭാഗ�ം വ�ഷാവസാനം െചലവഴി�� രീതി അവസാനി�ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�് യഥാസമയം നട�ാെത േപാ��ത്,  പ�തി�െട സാ�ഹിക േന�ം
പരിമിതെ���� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാ� ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ;
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(ഡി) വാ�ഷിക പ�തി,  �ാപന�ിെ� അധികാര പരിധിെയ ഒ� ��േദശമായി ക�് ആ��ണം
െച�ാെത വാ�ഡ് അടി�ാന�ി�  �ക വീതം വ�� രീതി മി� തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ളി�ം പി��ട��ത്, ആ��ണ ��ിയ�െട �ണഫലം ഇ�ാതാ�െമ�തിനാ� ഇൗ
�വണത തി��ാ� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
28-09-2016

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം
ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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