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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം

*571. �ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ദാസ�
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് അനധി�ത െക�ിട നി��ാണ�� വ�ാപകമായി�� എ� ആേ�പം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഈ നി��ാണ���് എതിെര എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ;  േകാടതി�െട�ം സ��ാരിെ��ം നി��ാണ നിേരാധന ഉ�രവ് െച�കിട�ാ�ം
തി�വന��രെ� ആ�തി മാ� േപാ�� വ�കിട�ാ�മായ െക�ിട നി��ാതാ�� ലംഘി��ത്
തടയാ� എ� മാ��മാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  പല�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല�ം നഗരാ��ണ വ��ിേല�ം
ഉേദ�ാഗ��െട ഒ�ാശേയാ� �ടിയായി��തിനാ�  ഇ�രം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര �ടി
നടപടിെയ��ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ ച���  പരി�രി�െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ�ാെ�
പരി�ാര�ളാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�് യാ�ാ േബാ�ക�

T *572.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�് യാ�ാ േബാ�ക� ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
ഏെതാെ� �റ�ഖ�െള ത�ി� ബ�ി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി ഏ�െ����െത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) സം�ാന�ിെ� െത�ം വ ട��� െച�കിട �റ�ഖ�� ��ിയിണ�ി ��ത പ�തി വിേനാദ
സ�ാര േമഖല� �ടി �േയാജന�ദമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� �ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�

*573. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െജയിംസ് മാത�
,, ഡി.െക. �രളി
,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സ��ാ�  കാ�ഷികേമഖലെയ തീ��ം അവഗണി�താ�ം അ��ലം കാ�ഷിക േമഖലയി�
െനഗ�ീവ് വള��ാനിര�് ഉ�ായതാ�ം ക���േ�ാ; എ�ി� അതിെ� ഫലമാ��ായ ക�ഷക
ആ�ഹത�ക�  ഇ�ാതാ�ാ�  േവ�ി ആവി�രി�ി�ളള പ�തിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��സ��ാ�  �ഖ�ാപി�ി�� ൈറസ് ബേയാ പാ��്,  നാളിേകര ബേയാപാ��്,  അ�ി ���
മാ�ക�  �ട�ിയവയി�  ഏെത�ി�ം നട�ിലാേയാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ക�ഷക��് ഏെറ
�തീ� ന�കിയ ൈഹെടക് ഫാമിംഗ് എ�മാ�ം വ�ാപി�ി�ാ� ��സ��ാരിന് കഴി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) പലിശ സ�ിഡിേയാെട �റ� പലിശനിര�ി� ക�ഷക��് �സ�കാല,  ദീ�ഘകാല വാ�ക�
ന��െമ�് �ഖ�ാപി� അ�ി കാ�ഡിെ� �േയാജനം എ�േപ��് ലഭി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എയ�േപാ��ക�� സമീപം മാലിന�ം നിേ�പി��� �ല�� ഭീഷണി

*574. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.െക.��ാലി��ി
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, 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� എയ�േപാ��ക�� സമീപം മാലിന� നിേ�പം വ��ി����ലം െപ���
പ�ികളി�  നി�ം വിമാന���് ��തര ഭീഷണി��ാ��തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�
വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�ി�  എയ�േപാ��ക�  �ിതി െച�� �േദശെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിെ�റ ഗൗരവം കണ�ിെല��് സ��ാ�ം തേ�ശ �ാപന��ം സം��മായി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

തരി� കിട�� നില�ളി� ��വ� �ഷിയിറ�ാ� നടപടി

*575. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, �രളി െപ�െന�ി
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരി� കിട�� നില�ളി� ��വ�ം �ഷിയിറ�െമ�് �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
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(ബി) �ഷി �മി തരിശിടാനായി ക�ഷക�  നി�ബ�ിതരായ സാഹചര�ം ഇ�ാതാ�ാനായി എ�
നടപടിക�  സ�ീകരിെ��് അറിയി�ാേമാ;  കാ�ഷിക��ിയി�  ന�ായമായ വ�മാന�ം വിദ�,

അവിദ� െതാഴിലാളിക�െട യഥാസമയ�� ലഭ�ത�ം ഉറ�ാ�ാ�  എ� മാ��മാണ്
അവലംബി�ിരി��െത�ം യ�വ��രണം ഏെതാെ� തല�ളി�  ഉേ�ശി��െവ�ം അവ
മിതമായ വാടക�് ക�ഷകന് ലഭ�മാ�ാനായി എ� സംവിധാനം ഏ�െ���െമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷി�് ഉപ��മായ �മി കെ��ി േരഖെ����തിന് ഉേ�ശി��െ��ി� അതിനായി ഏത്
മാ��മാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) �ഷി �മി�െട ഉടമ�ന് �ഷിയിറ�ാ�  സാധി�ാ�േതാ ത�ാറി�ാ�േതാ ആയ
സാഹചര��ി� എ� പരിഹാര മാ��മാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��

*576. �ീ.സി. െക. ശശീ��
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��  വിലയി��ാ�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
നൽ�േമാ;

(ബി) നിലവി�� ചരി� �ാരക��ം ൈപ�ക സ��ം ഭാവി തല�റ�ായി സംര�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) നശി�കഴി�ാ�  ഒരി��ം വീെ���ാ�  സാധി�ാ� ൈപ�ക േശഷി�ക�ം സാം�ാരിക
അടയാള��ം നശി�െകാ�ിരി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

നഗര�ളിെല പഴ�ം െച� ബ�നില മ�ിര��

*577. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല പഴ�ം െച� ബ�നിലമ�ിര��െട വിവരം േശഖരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട �ര� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) വ� നഗര�ളി� ബ�നില മ�ിര�� തക��� അപകട�� വ��ി� വ�� സാഹചര��ി�
ക�ശന പരിേശാധന നട�ാ�ം,  നി�ിത കാലം കഴി�വ�് ഫി�്നസ് സ��ിഫി��്
നി�ബ�ിതമാ�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ി� ഓവ� വ��ക�

*578. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
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ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� �ി� ഓവ� വ��ക�െട അ�മതി സംബ�ി�് എെ��ി�ം
അവ��ത നിലനി���േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േലാക ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട നട�ാേ�� പ�തിക�െട ധനവിനിേയാഗം സംബ�ി�്
�ത�മായ നി�േ�ശം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ായ�ക�െട വി�തി,  ജനസംഖ�,  നട�ിലാേ�� ���ിക�െട ബാ�ല�ം എ�ിവ
കണ�ിെല��് നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�� െകാ�ളള പരി�ിതി മലിനീകരണം

*579. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, രാ� എ�ഹാം
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വാഹന��  െകാ�ളള പരി�ിതി മലിനീകരണം നിയ�ി��തിന് ഗതാഗത വ��് എ�
മാ��മാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) മ��ിത ��തി വാതക�ം �വീ�ത ��തി വാതക�ം വാഹന ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ� സ�കാര� വാഹന���ം ബാധകമാ�ാ�  സാധി�േമാ;  അതി�േവ�
പ�ാ�ല സൗകര�െമാ��ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(സി) വാഹന���് �ീ� ടാ�് ഏ�െ����തിെ�റ ഉേ�ശ�ം വിശദമാ�േമാ; ഇ� �ക മലിനീകരണം
നിയ�ി�ാ� എ�െന ഉപകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

െച�കിട നാമമാ� െന�കർഷകർ�് സൗജന� െെവദ�തി

*580. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട നാമമാ� െന�ക�ഷക��് െെവദ�തി സൗജന�മായി ന��� പ�തി
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം െെവദ�തി സൗജന�മായി ന���തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട നാമമാ� െന�ക�ഷക��് �തിമാസ െപ�ഷ�  ന�കി വ��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� അ�വദി��തിെല അവ��ത

T *581.േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : 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) സം�ാന�് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  അ�വദി��തി�� നടപടി�മ�ളി�
അവ��ത��തായി കംപ് േ�ാള� ആ�് ആഡി�� ജനറ� കെ��ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� കാര��ളിലാണ് അവ��ത��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈസ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െപ�ഷ� വിതരണ�ി���് ഇ�രം അവ��തക�
നീ�ം െച�ി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�േമാ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സ��� പാ��ിട പ�തി

*582. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �രഹിതേര�ം ഭവനരഹിതേര�ം കെ��ി സ��� പാ��ിട പ�തി�് തേ�ശ
സ�യംഭരണവ��് �പം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�് �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�� ധനസമാഹരണം എ�െന നട�വാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വിവരി�േമാ?

ൈഹെടക് �ഷിരീതി

*583. �ീ.െക. രാജ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈഹെടക് �ഷിരീതിക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്
നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് േപാളിഹൗസ് സാേ�തികവിദ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ആയതിെ� �ണവിേശഷ��
വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*584. �ീ.സി.െക.നാ�
,, െക. �����ി
,, േതാമസ് ചാ�ി
,, േകാ�� ��േമാ� : 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�തിയായ മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഇേ�ാ�
ശരാശരി അ�പത് െതാഴി�  ദിന��  മാ�മാണ് െതാഴിലാളിക��് ലഭ�മാ��ത് എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  വിവിധ ജി�കളി�  നി�ം സമ��ി�െ�� ക�� പ�തികളി�
അ�പത് ദിവസ�ളി�  �റവ് മാ�മാണ് ഇൗ വ�ഷം വിഭാവനം െച�ിരി��ത് എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� ���ിയ മാ��േരഖ െതാഴി� ദിന�� �റയാ� കാരണമായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇൗ മാ�� േരഖകളിെല അപാകതക� പരിഹരി�ാ�ം ��ത� െതാഴി� ദിന��
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��ി�ാ�ം എെ�ാെ� െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി�് ഓേരാ പ�ായ�ി�ം െതാഴി�  േസനക�
�പീകരി�െമ�ം ക����  അധി�ിത സംവിധാന സഹായേ�ാെട െതാഴിലാളി െെകമാ�ം
നട�ാ�െമ��� വാ�ാനം �ാവ��ികമാ�ാ�� ക�� പ�തി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര ക�ഷക��് ന�ായവില ന�ക�

*585. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, െക. െക. രാമച�� നായ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉപേഭാ�ാ�� െവളിെ���് ഉയ�� വില ന�േക�ി വ�� സാഹചര��ി� തെ� നാളിേകര
ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി�ാെത േപാ��തിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�െ��ി� അവ
എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) നാളിേകര ക�ഷകന് ആശ�ാസം ന���തിനായി േകരെഫഡിെ� �വ��നം എ� മാ�ം
ഫല�ദമായി��്; സംഭരി�� നാളിേകര�ിെ� വില വളെര�ാലമായി �ടി�ികയാ�ിയിരി��ത്
ക�ഷകെര ��ി��ിലാ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� െവളിെ�� വിപണിയി�  േകരെഫഡിെ� സാ�ി��ം പരിമിതെ��േപാകാ��
കാരണെമ�ാെണ�് വിശകലനം െച�ി�േ�ാ;  ഈ �ാപനെ� ക�ഷക��ം
ഉപേഭാ�ാ���ം ഒ�േപാെല �േയാജന�ദമാ�� രീതിയി�  ഉട� വാ��ാ�
നടപടിെയ��േമാ?

�ാമീ� കൗശല� േയാജന

*586. �ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.എം.എം. മണി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ ഉപജീവന മിഷെ� ഭാഗമാ��  '�ാമീ� കൗശല� േയാജന'  വഴി നട�ിലാ��
കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാമവാസിക��് െതാഴി� ൈന�ണ� പരിശീലനം ന�കാ� പ�തി�േ�ാ;

ഏെത�ാം െതാഴി�  േമഖലകളിലാണ് ൈന�ണ�ം വികസി�ി�ാനാവശ�മായ പരിശീലനം
ന���ത്;  ഇതി�� �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എ� േപ��് െതാഴി� ലഭിെ��് കണ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാഹന��െട റ�ിംഗ് ൈടം

*587. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, പി.െക.��ാലി��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാഹന��െട റ�ിംഗ് ൈടം ഓേരാ വിഭാഗം വാഹന�ി�ം േവ�തിരി�
നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ൈ�വ�മാ�െട ഒ� ഡ��ി കണ�ാ��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��ം അതി�� പരമാവധി
സമയ�ം �ര�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) �ട��യായി ഒ�ിേലെറ ഡ��ി ന�ാ�േ�ാ;  എ�ി�  പരമാവധി എ� ഡ��ി വെര �ട��യായി
ന�ിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ?

ജനന സ��ിഫി��്

*588. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�പ�ികളി�ം വീ�ി�ം നട�� ജനന���് ജനന സ��ിഫി��് ലഭി�� കാര��ി�ം
സ��ിഫി��കളി� കട� ��� നി�ാര പിശ�ക� തി��ി�ി�� കാര��ി�ം സാധാരണ�ാ�
േനരി�� �യാസ�� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  തല�ി�  നിരവധി സ��ല�ക�  �റെ��വി�ി�ം,  രജിേ�ഷ�
ഉേദ�ാഗ��െട നിേഷധാ�ക നിലപാ�ക�  �ലം െപാ� ജന����ാ�� ��ി��ക�
പരിഹരി�ാ� ജി�ാതല�ി� അദാല� നട�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ?

േഹാ��ിക��� മിഷെ� �വ��ന��

*589. �ീ.െക. ബാ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ േഹാ��ിക���  മിഷെ� ഭാഗമായി �പീകരി� സം�ാന േഹാ��ിക���  മിഷെ�
�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിളക�െട സമ� വികസന�ിനാണ് ��ത മിഷ�  �ാധാന�ം ന���െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�� േക�വിഹിതം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള ��ിര നഗര വികസന പ�തി

*590. �ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, �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) േകരള ��ിര നഗര വികസന പ�തി�െട  (െക.എസ്.�.ഡി.പി.)  ഉേ�ശ�ല����
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േകാ��േറഷ�കളിലാണ് പ�തി നട�ാ��െത�ം ഇതിനായി എ� �പ�െട
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വാ�യാണ് എ.ഡി.ബി. അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭൗതീക േന��� വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െത��നായ ���� പഠി�� ജ�ിസ് സിരിജഗ� ക�ി�ി

*591. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ഐ.ബി. സതീഷ്
,, ആ�ണി േജാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത��നായ�മായി ബ�െ�� ���� പഠി�� ജ�ിസ് സിരിജഗ� ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ��
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ശാ�ീയമായ മാലിന�സം�രണ�ിെ� അഭാവമാണ് െത�വ് നായ ശല�ം വ��ി��തിന്
കാരണെമ�തിനാ�  ആയത് പരിഹരി�ാനായി എ� പ�തിയാണ് ആവി�രി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്?

��ംബ�ീ �ണി�ക�

*592. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീശാ�ീകരണ�ം സാ�ഹിക�േരാഗതി�ം ല��മി�് എ�.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  �പം ന�കിയ
��ംബ�ീ ��സ��ാരിെ� കാല�് �തിസ�ിയിലായതായ പരാതി പരിഹരി�് ഈ
��ാനെ� ശാ�ീകരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) നിലവി�  ഏെ���വ�� െതാഴി�  േമഖലയി�  നി�് വിഭി�മായി േസവനേമഖലയിെല വിവിധ
സംരംഭ��ം സ��മായി ൈമേ�ാ സംരംഭ��ം ഏെ���ാ� ��ംബ�ീ �ണി�കെള �ാ�മാ�ാ�
പ�തി�െ��ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഗസംര�ണ േമഖലയി�  ��ംബ�ീ �ണി�ക�  �േഖന ഏെ���് നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി��
പരിപാടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ജനകീയാ��ണം ര�ാം ഘ�ം

*593. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര�ാം ഘ�ം ജനകീയാ��ണ�മായി ബ�െ��് പഠന��  നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ര�ാം ഘ� ജനകീയാ��ണ�ിെ� സമീപനരീതി�ം നയ�പേരഖ�ം വ��മാ�േമാ?
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റ�� വില വ��ി�ി��തിന് നടപടി

*594. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റ��  വില വ��ി�ി��തിന് ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റ��  ഇറ�മതി തീ�വ വ��ി�ി��തിന് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക േ�മ േബാ�ഡ് �പീകരണം

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

(എ) 2015-2016 � അംഗീകരി��ം േകരള�ിെ� കാ�ഷിക വികസന നയ�ി� ശിപാ�ശ െച��മായ
ക�ഷക േ�മ േബാ�ഡിെ� �പീകരണ�ിനായി  2013  �ം  2017�ം ഇട�ളള കാലയളവി�
ഏെത�ി�ം സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ബ�ജ�ി�  പണം വകയി��ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഗവ�െമ�് ഉ�ര�ക�  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കരട്
�പേരഖ, കരട് ബി� എ�ിവ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) േലബ� േ�ാവിഡ�് ഫ�് മാ�കയി� ക�ഷക��് േവ�ി �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� ഒ�
ഫാ�മ�  േ�ാവിഡ�് ഫ�് �പീകരി�ണെമ� നി�േ�ശം നട�ിലാ�ാനായി �ഷി വ��്
ഡയറ��െട അ���തയി� �ടിയ മീ�ിംഗിെ� വിശദ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക വികസന നയം നട�ാ��തിനായി �ഷി വ��ി�  �പീ�തമായ സബ് ക�ി�ി
ഗവ�െമ�ിേല�് സമ��ി��തി� േവ�ി �ഷി വ��് ഡയറ���് ന�കിയ നി�േ�ശ��ം
അവയിെല തീ�മാന��ം വിശദമാ�േമാ?

ആ� പ�തി

*596. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 'ആ�'  പ�തി നട�ാ�ിയ േശഷം വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപനം �ലം �ഷി അ�ബ�
േമഖലയി� ഉ�ായ മാ�െ��റി�് വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി�ാ  'ആ�'  െസാൈസ�ിക�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� �വ��ന��  നട�ിയി��്;
വിവരി�േമാ;

(സി) �തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട ത�ി�യ��ി�  പര�രാഗത �ഷി രീതിക�  അന�ം നി�
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േപാകാതിരി�ാ�� ��ക�ത� നടപടിക� സ�ീകരി�ാ� ��ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

അെെജവ മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

*597. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ്
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ �ാമ പ�ായ�കളി�ം നഗരസഭകളി�ം ചി�യായ അെെജവ
മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം ഉറ�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാളളാ�േ�ശി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അെെജവ മാലിന���  േശഖരി��തി�ം സം�രി��തി�ം എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
നിലവി� ഉളളെത�് െവളിെ���േമാ, വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇൗ സംവിധാന��  �ത�മായി �വ��ി��േ�ാ എ�റിയാ�  എെ��ാം തര�ി�ളള
േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഒ��ാ�േ�ശി��ത്; വിവരി�േമാ?

ജനകീയാ��ണ ബ�ജ�് മാനദ���

*598. �ീ.ഒ. ആ�. േക�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എം. നൗഷാദ് : 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���് ന�കിയി�� ജനകീയാ��ണ ബ�ജ�് മാനദ��ി�,
വനിതക�െട ഉ�മന�ിനായി എ� ശതമാനം �ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ക അപര�ാ�മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�ം എ� ശതമാനം വ��ി�ി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17  �ത�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ത�ാറാ�� വനിതാ ഘടക േ�ാജ�കളി�
വ��ിഗത സ�യം െതാഴി�  പരിശീലന�ി�� മാ��നി�േ�ശ��  ഉ�െ���വാ�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിക�

*599. �ീ.അനി� അ�ര
,, അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�
നട�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� െഹ�റിലാണ് കരെന��ഷി നട��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ആയതിെ� നട�ി�ിനായി എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ക�ഷക��് ന�കിയത്; വിവരി�േമാ?
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അമിതേവഗതയി�ം അ��മാ�ം വാഹന�� ഓടി�� �വണത

*600. �ീ.ബി.സത��
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, എം. �േകഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം ലംഘി�് അമിതേവഗതയി�ം അ��മാ�ം വാഹന��
ഓടി�� �വണത വ��ി�വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മ� സം�ാന�െള അേപ�ി�് േമാശം ൈ�വിംഗിെ� കാര��ി� േകരളം ആണ് ��ിെല�്
റിേ�ാ��് െച�െ��ി�ളളതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട അടി�ാന�ി� അപകടകരമാ�ംവിധം അമിതേവഗതയി�ം അ��മാ�ം വാഹന��
ഓടി��വ�െ�തിെര ക�ശന ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,
തി�വന��രം, െസ��റി,
20-10-2016

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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