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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�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം

*121.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : 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 പ�തി നി��ഹണ�ി� ഓഡി�് വിഭാഗം കെ��ിയ �ധാന
േപാരാ�ക� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) 2014-15 വ�ഷം �ഷി, വ�വസായം �ട�ിയ ഉ�പാദന േമഖലകളിെല െചലവ് വളെര �റവായതിെ�
കാരണം നി�ിതവിഹിതം ഉ�പാദന േമഖലയിേല�് മാ�ി വ�ണെമ� നിബ�ന ��സ��ാ�
എ�� കള�താേണാ  ;  എ�ിൽ അത് �ന:�ാപി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇൗ
േമഖലകളി� �ത��ട�് വ��ി�ി�ാ� എെ��ാം പരിഹാര മാ���ളാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) 2014  -  15  വ�ഷ�ി�  പ�ികജാതി�ാ��ായി ആവി�രി� പരിപാടിയി�  നാമമാ�മായ �ക
മാ�േമ െചലവഴി�ി�� എ�ത് ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാ� എ�് നി�േ�ശം
ന�കിയി�െ��് അറിയി�േമാ?

ഉ�വ സീസ�കളി� സംഭരി�� പ��റിക�

*122.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) എവിെട നിെ��ാമാണ് പ��റിക� േശഖരി��െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) േശഖരി�� പ��റിക�  വിപണിയിെല�ി��തിന് ��പ് ഇവ േക��ടാെത ��ി�വാ�
എെ��ാം സംവിധാന�� നിലവി�െ��് അറിയി�േമാ;
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(ഡി) ഉ�വ സീസ�കളി� സംഭരി�� പ��റിക� േക��ടാെത ��ി�ാ� �ലമി�ാ�തിനാ�
നശി�േപാ�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാകാ�േ�ാ;

(ഇ) ഈ �ിതിവിേശഷം ഒഴിവാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെ�ാളളാ�േ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി

*123.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി�െട �വ��ന�െള�റി�� ഓഡി�് പരാമ�ശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഓഡി�ി� ��ി�ാണി� ���ിെന�റി�ം അഴിമതിെയ�റി�ം പരിേശാധി�് സ��ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി�െട ഫ�് േ�ാത�് ഏെതാെ�യാെണ�ം ഫ�് യഥാസമയം
ലഭ�മാ�ിേയാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത അേതാറി�ി�െട �വ��നെ� എ�െന സ�ാധീനിെ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ��ം പരിഹരി�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന�ളിെല അടയാള �ദ�ശന��

*124.�ീ.എം.ഉ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ േമാേ�ാ�  വാഹന�ി�ം അതിെ� രജിേ�ഷ�  ന��, ഉടമാവകാശ�ം ഉപേയാഗ
�േത�കതക�ം (സ��ാ�/ െപാ�േമഖല/ സ�കാര�/ ടാ�ി) വ��മാ��തിന് ആവശ�മായതിേലെറ
അടയാള��, െകാടിക�, മ�് അല�ാര��  എ�ിവ �ദ�ശി�ി�ാ�  അ�മതി ന��തിെ�
ഉേ�ശ��ം മാനദ��ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  ന��  �ദ�ശി�ി�ാെത ഏെത�ി�ം േമാേ�ാ�  വാഹനെ� ഗതാഗത�ിന്
ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� വാഹന���ാണ് അ�രം
അ�മതി ന�കാ��െത�ം ഇ�കാരം അ�മതി ന���തി�� കാരണ�ം മാനദ��ം
എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) രജിേ�ഷ�  ന��  ഒഴിെക�� ചി���ം െകാടിക�ം �േത�ക നിറ�ിെല േബാ��ക�ം
�ദ�ശി�ി�ി�� േമാേ�ാ� വാഹന���് േറാ� നിയമ�� ലംഘി�ാേനാ നിയമ�ി� ഇള�ക�
ആവശ�െ�ടാേനാ അവകാശം ന���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ഹരിതേകരളം

*125.�ീ.എം. വി�െസ�്
,, അനി� അ�ര
,, സ�ി േജാസഫ് : 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) സം�ാനെ� മാലിന� വി��മാ�ാ�  'ഹരിതേകരളം'  എ� പ�തി നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനം �ചിയാ�ാ�ം ഹരിതാഭമാ�ാ��� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ിന് ജനപ�ാളി�ം എ�െന ഉറ�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

*126.�ീ.സി.���
,, എസ്.രാേജ��
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക. ബാ� : 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�തിയായി�� ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന പി�വലി�് പകരം ആരംഭി�
�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന �കാരം േകരള�ി� �ണേഭാ�ാ��െട എ��ി� ഗണ�മായ
�റ��ായി�േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  �റ��ാെയ�ി�  കാരണെമ�ാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പി.എം.എ.ൈവ. �കാരം �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള മാനദ�ം എ�ാണ്;
(സി) �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിന് അവലംബി�ി�ളള രീതി എ�ാണ്;  ഉേദ�ാഗ��

�ണേഭാ�ാ�െള നി�യി��തി� പകരം �ത�മായ മാനദ���െട അടി�ാന�ി�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ���� രീതി അവലംബി�ാ�
സാധ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരെഫഡിെ� �വ��നം

*127.�ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, എസ്.ശർ�
,, സി.െക. ഹരീ��
,, െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡ് ��സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിയ �വ��ന�� ഈ സ��ാ�  അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �� ഭരണകാല�് നട� അഴിമതിെയ�റി�് �ഷി വ��് വിജില�സ് െ�ഷ�� െസ� നട�ിയ
അേന�ഷണ�ിെല �ധാന കെ���ക�  എെ��ാമായി��;  റിേ�ാ��ിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകര ക�ഷക�െട താ�പര�ം സംര�ി�ാനായി േകരെഫഡിെ� �വ��നം അഴിമതി
��മാ��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� അറിയി�േമാ?

നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിെ�റ �വ��ന��

*128.�ീ.െക.െജ. മാ�ി
,, എം. നൗഷാദ്
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,, ബി.സത��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിെ�റ �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ� വിഭാഗ�ി�  ആഹാര സാധന��െട പരിേശാധന�ം േഹാ��ക�,
ത�കടക�, േബ�റിക� എ�ിവിട�� പരിേശാധി��തി�ം ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട �റവ്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിമാസം നി�ിത എ�ം പരിേശാധനക�  നട�ണെമ�് നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ�
വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ?

ഓണം സ��ി പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് 'ഓണം സ��ി പ�തി' വിജയകരമായി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം വിഷരഹിത പ��റിക� സമാഹരി��തി�ം സംഭരി��തി�ം വിപണനം
െച��തി�ം വിജയി�ാ� സാധി�േവാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  കാ�ഷിേകാ����  േനരി� സമാഹരി��തി�ം ഫല�ദമായി
സംഭരി��തി�ം വിപണനം െച��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം ��മ�താ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�ാേമാ;

�ാ�ിക് മാലിന���

*130.�ീ.ആ�. രാമച��
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് മാലിന���െട വ�േതാതി�� വ��നവ് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന��� ക�ി��ത് �ല��ാ�� ആേരാഗ� ���െള�റി�് ജന��െട ഇടയി�
ആവശ�മായ േബാധവ�കരണം നട��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�ക�  �േഖന �ാ�ിക് മാലിന���  റീൈസ�ി�  െച��തിെന��ി
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ��ത�  �ാ�ിക് െ��ിംഗ് �ണി�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

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

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ�വാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി�ളളത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം നി��ാണ �വ��ന�� പ�തിയ�സരി�് നട�ിയി��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് ഇനി എെ��ാം ���ിക� ���ിയാ�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖം വാണിജ�ാടി�ാന�ി� എ�് �വ��നം ആരംഭി�ാനാണ്
ല��മി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

വ�ാ�പാടം �ാ��ഷി�്െമ�് െട�മിന�

*132.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�
സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാ�പാടം �ാ��ഷി�്െമ�് െട�മിനലിെ� ഇേ�ാഴെ� �വ��നം ��ികരമാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� മി��� ടി.ഇ.�.  (െട�ി��് ഇക�ല�് �ണി�്)  �തിവ�ഷം ൈകകാര�ം െച�ാ� സാധി��
വ�ാ�പാടം കെ���  െട�മിനലിന് �തിവ�ഷം  3  ല�ം ടി.ഇ.�.  മാ�േമ ൈകകാര�ം
െചേ��ിവ���െവ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് �ാപിതേശഷി ഉപേയാഗി�ാനാകാെത വ��തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി

*133.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, പി. ഉ�ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� നി��ി� േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ േഭദഗതിയിെല �ധാന കാര���
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�െ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നി��ി� േഭദഗതി നിയമമായാ� ഓേ�ാറി�കെള�ം വ�കിട ടാ�ി സ��ീ�ക� ഒഴിെക�� ടാ�ി
സ��ീ�കെള�ം േദാഷകരമായി ബാധി�െമ� ആശ��െട അടി�ാന�ി�  േക�
സ��ാരിേനാട് ഈ നീ��ി� നി�് പി�തിരിയാ� ആവശ�െ��േമാ;

(സി) നിയമ േഭദഗതി വഴി സം�ാന���് നിലവി�� അധികാര�ളി� മാ�ം വരാനിട�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി

*134.�ീ.ബി.സത��
,, ഡി.െക. �രളി
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�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�് എ�ാ അ�മതിക�ം ലഭി� സാഹചര��ി�  പ�തി �വ��നം
�പേരഖ�കാരം സമയബ�ിതമായി നട��െവ�് ഉറ� വ��വാ� സംവിധാന�േ�ാ;

(ബി) മ�് പ�തിക�െട സാമീപ�ം എ� കാര�ം ഉയ��ി ഇൗ പ�തി�് അംഗീകാരം െെവകി�ാനായി,
വളെരയ��� �ള�ലി�  �തിയ �റ�ഖ�ിന് േക� സ��ാ�  അംഗീകാരം ന�കിയത്
രാ�ീയപരേമാ േക� അവഗണന�െട ഭാഗമാേയാ ആേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി സ��ാ�  െചേ�� �നരധിവാസം ഉ�െ�െട�� കാര���
സമയബ�ിതമായി െച��േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

െത��നായ ��ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

*135.�ീ.എം. നൗഷാദ്
,, െക. ദാസ�
,, െക.ഡി. �േസന�
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത��നാ��െട ആ�മണം വലിയ േതാതി�  വ��ി� വ��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട ആ�മണ�ി�  നി�് െപാ�ജന�െള സംര�ി��തിനായി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ആ�മണകാരികളായ െത��നാ�െള െകാ��തിന് നിയമ തട�ം ഉേ�ാ;  സാ�ഹ� വിപ�ായി
മാറിയ െത��നായ ��ം പരിഹരി�ാ� ആവശ�െമ�ി� നിയമനി��ാണം അട��� അടിയ�ര
നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡ്

*136.�ീ.െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാരിൈടം േബാ�ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത േബാർഡി�െട ൈകവരി�ാ� ല��മി�ിരി��ത്;
(സി) േബാ�ഡ് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത്; വ��മാ�േമാ?

െത��നായശല�ം

*137.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : 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) മ�ഷ�ജീവ� ഭീഷണി ഉയ��� െത��നാ�െള നശി�ി��തിന് എെ��ി�ം നിയമതട�ം
നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട എ��ം അവ�െട സംഘടിത ആ�മണ��ം അ� �ല�� ജീവഹാനി�ം
നാശന���ം �ടിവ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� പരിഹാര നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ?

നഗര-�ാമ ആ��ണ മാ�� �ാ�ക�

*138.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, പി.െക. ശശി
,, ഡി.െക. �രളി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നഗര-�ാമ ആ��ണ മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ��െത�െനയാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� നഗര��െട ആ��ണ മാ���ാ�കളാണ് ഇതിനകം ത�ാറാ�ിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ജന��െട അഭി�ായ��  കണ�ിെല��ാെത�ം,  ആശ�ക�  �രീകരി�ാെത�ം
ഏകപ�ീയമായി മാ��  �ാ�ക�  ത�ാറാ��ത് ജനകീയ �തിേഷധ�ി�
കാരണമാകാ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��  സ��ാ�  ത�ാറാ�ി അംഗീകരി� തി�വന��രം മാ��  �ാനിെനതിെര�� വ�ാപക
�തിേഷധം കണ�ിെല��് അ� പി�വലി�േമാ?

െത��നാ�െള സംബ�ി� േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി

*139.�ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, അനി� അ�ര
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത��നാ��െട കാര��ി�  2015  നവംബ�  4-ന് േകരള ൈഹേ�ാടതി ന�കിയ
മാ��നി�േ�ശ�� എെ�ാെ�യായി��;

(ബി) േകരള ൈഹേ�ാടതി വിധി�െട അടി�ാന�ി�  സം�ാന�് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ
കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െത��നാ��െട ആ�മണ�ി�  മരണെ��കേയാ പരിേ���കേയാ െച�� വ��ി�്
ന�പരിഹാര�ിന് വ�വ��േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

േക� േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ആ�് േഭദഗതി

*140.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല���
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,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ി� േക� േമാേ�ാ� െവഹി�ി� ആ�് േഭദഗതി സം�ാനെ� ഏ� തര�ി� ബാധി�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  സം�ാന താ�പര��ിന് എതിരാ�ളള േഭദഗതിയി�  എതി��് �കടി�ി�െകാ�്
േക��ിന് നിേവദനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല യാ�ാേ�ശം

*141.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, എം. രാജേഗാപാല�
,, ��ഷ� കട��ി
,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖലയിെല യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിന് ഒ� സമ�പ�തി ആവി�രി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയിെല �ധാനെ�� �േദശ�െള ബ�ി�ി�െകാ�് െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.�െട
െചയി� സ��ീ�ക�ം ടൗ� � ടൗ� സ��ീ�ക�ം ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �തിയ ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��ക� �ട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��റികളിെല വിഷാംശം

*142.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, െക. രാജ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷപ��റി�െട വര�ം വി��ന�ം തട��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അയ� സം�ാന�ളി� നി�ം വ�� പ��റിയിെല വിഷാംശ�ിെ� അളവ് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �റ�തായി പഠന�േളാ പരിേശാധനകേളാ
െവളിെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� ഉ��ാദി�ി�� പ��റിക� 'േസഫ് � ഈ�്'  മാനദ� �കാര��താേണാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പ��റികളി� അ�വദനീയമായ പരിധിയി� ��ത� വിഷാംശം കെ��ിയതി� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

വാഹന��െട േവഗപരിധി നി�യി�ാ� നടപടി

*143.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈഹേവക��െ�െട�� േറാ�ക�െട ഉറ�ം �ിതി�ം വിലയി��ി ഓേരാ തരം
വാഹന����� േവഗപരിധി കണ�ാ�ി നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� സംബ�ി�
വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;
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(ബി) ഇെ��ി�  സം�ാനെ� േറാ�കളി�  �ര�ിത യാ� ഉറ�വ��ാ�ം അപകട��ാ��
സാഹചര��ി� നാശന�ം �റ�ാ�ം േവ�ി ഓേരാ തരം വാഹന��ം ഓടി�ാ�� പരമാവധി
േവഗം ശാ�ീയമായി നി�യി�് �സി�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േവഗപരിധി നി�യി�ി�െ��ി�  അത�ാവശ� ഘ��ളി�  ന�ാ�� ഇള�ക�  �ടി
കണ�ിെല��� േവഗപരിധി��റം േവഗത�� എ�ജിേനാ��ടിയ വാഹന�� സം�ാനെ�
േറാ�കളി� നി�് ഒഴിവാ�ാ� അവശ��ം സാധ��മായ നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മഴെവ� സംഭരണിക�

*144.�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക. ആ�സല�
,, പി.വി. അ�വ�
െ�ാ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) െക�ിട സ��യ��ം,  �ാ�ക�ം മ�ം നി��ി�േ�ാ�  അേതാെടാ�ം മഴെവ� സംഭരണിക�ം
നി�ബ�മായി പണിയണം എ�് നി��ഷി�� ച�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാരം െക�ിട��  നി��ി�േ�ാ�  ��ത നിയമം പാലി�െ���െ��് ഉറ�്
വ��ാ� സംവിധാന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വലിയ �ാ�കളി�ം മ�ം മഴെവ� സംഭരണിക�  നി��ി�ാെത �ഗ�ഭ ജലം അനിയ�ിതമായി
ഊ�ിെയ��്,  �മാതീതമായി ജലം ഉപേയാഗി��� �ലം സമീപ �േദശ�ളിെല കിണ�ക� വ�ി
�േദശവാസിക��് �ടിെവ��ാമം േനരി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത വിഷയ�ിേ��  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

മാലിന�സം�രണം സംബ�ി� മാനദ��ൾ

*145.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, �ി.വി.രാേജഷ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�പ�ികളിെല�ം േഹാ��കളിെല�ം മാലിന�സം�രണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം
മാനദ��േളാ നി�േ�ശ�േളാ �റെ��വി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന��  മാലിന�ം സം�രി�� രീതി പരിേശാധി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന���് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� അ�മതി ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� മാലിന�സം�രണ�ിന് കരാ�  ഏെ����വ�  പാതേയാര�ളി�ം മ�
െപാ��ല�ളി�ം മാലിന�ം നിേ�പി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇത് തട��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റ�റിന് താ�വില

*146.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.�േരഷ് ���്
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,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�റിന് താ�വില �ഖ�ാപി�ണെമ�് സം�ാനം േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ായി��;

(ബി) ഇറ�മതിയി� നിയ�ണം വ��ി വില�ക�� തടയാ� േക� സ��ാരിെ� ഭാഗ� നി�ം
�മ��ായി�േ�ാ;

(സി) അ�ാരാ� കരാ�കളി� തെ� വ�വ��� ക�ഷക �ര� നി�തി �മ��, റ�� അ�ബ�
ഉ�����െട നി�തി രഹിത ഇറ�മതി തടയ� എ�ീ കാര��ളി� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട്
എ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) വില�ക�� െകാ�് �തിസ�ി േനരി�� ക�ഷകെര സഹായി�ാ� റ�� േബാ�ഡിെ� ഭാഗ�്
നി�് എെത�ി�ം തര�ി�� �മം ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വാഹനാപകട��

*147.�ീ.വി. േജായി
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.കാരാ�് റസാഖ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട��ം അ�വഴി വ��ി�വ�� ജീവഹാനി�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡപകട��െട �ഖ�കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ� പരിഹരി��തിനായി ദീ�ഘകാലാടി�ാന�ി�ം �സ�കാലാടി�ാന�ി�ം എ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തല�ാന നഗരിയിെല സി�ി ബസ് �ാ�ി� അടി�ടി��ാ�� വാഹനാപകട��ം ജീവഹാനി�ം
ഒഴിവാ��തിന് ഏ� തര�ി�� സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ ?

െന��ഷി �ന��ീവി�ി��തിന് പ�തി

*148.�ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി �റ�വ�� സാഹചര��ി�  െന��ഷി ഏെതാെ� തര�ി�
�ന��ീവി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�വ�ഷം  1192  ചി�മാസം ഒ�ാം തീയതി �ത�  സം�ാന�്  "െന�വ�ഷം"
ആേഘാഷി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി �ട�� ക�ഷകന് ന�ായവില ഉറ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െമ�ാ�  കായ�, ആറ�ള എ�ീ േമഖലകളി�  �ഷി െച�ാ�� പ�തി �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഈ വ�ഷം െന��ഷി എ� െഹ�റിേല�് വ�ാപി�ി��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

ൈജവക�ഷക��് ധനസഹായ�ിന് നടപടി
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*149.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ കാ�ഷിക��ിയിേല�െ��ിരി�� ക�ഷക��്/സംഘ���് നിലവി�  ന�കിവ��
േ�ാ�ാഹന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) നിലവി� ന�ിവ�� ധനസഹായ��െട പരിധി ഉയ��വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) ൈജവ�ഷിയിേല�െ��ിരി�� െച�കിട ക�ഷക��് ��ത േമഖലയി�  നിലനി���തിന്
ഉത�� ധനസഹായ�� ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

റ�റിെ� വില�ക�� തട��തിന് പ�തിക�

*150.�ീ.ആ�ണി േജാ�
,, എം.എം. മണി
,, സി.െക. ഹരീ��
,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റ�റിെ� വിലയിടിവ് �ലം ക�ഷക�  �തിസ�ിയിലായതായി
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �തിസ�ിയിലായ റ��  ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റ�റിെ� വില�ക�� തട��തിനായി എെ��ാം �തന പ�തിക�  ആവി�രി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) റ�� വില �ിരതാ ഫ�് �നഃ�ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
21-09-2016

�േ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)].

െലജിേ��ീവ് അ�ം�ി ഇ�റ�േപാേളഷ� സി�ം https://103.251.43.205/laiskerala/starQstnBklet...
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