
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

ഏഴാം സേ�ളനം

2017 ഓഗ�്  11, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--299]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1340 �ത� 1440 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 1441 �ത� 1550 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 1551 �ത� 1564 വെര

ഗതാഗത വ��മ�ി : 1565 �ത� 1638 വെര

വിള ഇ�ഷ�റ�സ്

1340. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് ഏെതാെ� വിളക��ാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത് ;ഇതിെ�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) എ�ാ ക�ഷകെര�ം ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഏത് ഏജ�സിവഴിയാണ് ഇത്

നട�ിലാ��ത്;വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ��ത വിള ഇ�ഷ�റ�സിെ� എ�ശതമാനം സ��ാ� വഹി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ� ല�ം �വജന���� �േത�ക െതാഴി� ദാന പ�തി

1341. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:

(എ) 1994-95  വർഷം ആവി�രി� ഒ� ല�ം �വജന���� �േത�ക െതാഴി�  ദാന

പ�തിയി�  െമാ�ം എ� �പ സർ�ാരിെ� ൈകവശ��്;  ജി� തിരി�� കണ�് 
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ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ��വ��് ഇേ�ാ� എ��ാം ആ��ല��� വിതരണം െച� വ��;

ഇവ��� േ�മ പ�തിക� എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ��ായി എെ��ി�ം �േത�ക പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

സീഡ് ഫാ�കളിെല വി��ാദനം

1342. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� കീഴി�  പാല�ാ� ജി�യി�  �വ��ി�� വിവിധ സീഡ് ഫാ�കളി�  2010

�ത� ഉ�പാദി�ി� െന� വി�ിെ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േമ� �ചി�ി� കാലയളവി� എ� വി�് േകരള സം�ാന സീഡ് അേതാറി�ി ഓേരാ വ�ഷ�ം

സംഭരി�ി��്;

(സി) ശരിയായ സംഭരണം നട�ാ��െകാ�് ഏെതാെ� ഫാ�കളി�  എ� ട�്  െന�  വി�്

ന�െ�� എ� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം നടപടിക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സ�കാ�  എെ�ാെ� ��ക�ത�ക�

എ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

�തിയ �ഷി സ�ദായം വികസി�ി��തിന് നടപടി

1343. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക രംഗ�് ഗേവഷണം നട�� എ� ഗേവഷണ �ാപന�� േകരള�ി� ഉ�്; ഇവ

എവിെടെയാെ� എ�് ജി�തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;  ഇവിെട ഒേരാ �ല�ം

എ� ഉേദ�ാഗ�� ഉ�്; ഇവ�െട ത�ിക വിവര�ം എ��ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� പരിമിതിക�  മന�ിലാ�ി,  ഗേവഷക�െട ൈവദ�ധ��ം �ർണപ�ാളി��ം

ഉറ�ാ�ിെ�ാ�് ഒ� �തിയ �ഷി സ�ദായം വികസി�ി�് നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇൗ ഗേവഷണ �ാപന��  �േഖന കാ�ഷിക രംഗ�് നാളി�വെര എെ�ാെ� മാ�ം

െെകവരി�ാ� കഴി�ി�െ�� വ�ത വിവരി�േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി�െട േചല�രയിെല നട�ി�്

1344. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി വിജയകരമാ��തിന് േചല�ര നിേയാജക മ�ല�ിൽ

�ഷിഭവ�ക� �േഖന എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ���്;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) �ഷി െച��തിന് ഏെത�ാം പ��റികെളയാണ് �ഖ�മാ�ം െതരെ���ി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ:

"ന�െട െന�് ന�െട അ�ം" പ�തി

1345. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, പി. ഉ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി�് �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�� 'ന�െട െന�് ന�െട അ�ം' പ�തി

നട�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഒ� വ�ഷ�ാലം െന�വ�ഷമായി ആചരി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം

ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത് ;

(സി) കരെന��ഷി�െട വ�ാപന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ഡി) ��നാട്,  ഓണാ�കര,  െപാ�ാളി,  പാല�ാട്,  വയനാട്,  ൈക�ാട് �ട�ിയ �േദശ�ളി�

െന��ഷി വി�ലെ����തിനായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി

�ഖ�ാപി��തി�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വി.എഫ്.പി.സി.െക. �െട �വ��ന��

1346. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം  Vegetable  and  Fruit  Promotion

Council - ന് ഏെത�ാം പ�തികൾ നട�ാ��തിന് അ�മതി നൽകിെയ�് വിശദമാ�േമാ;

ഇവയിൽ ഓേരാ പ�തി�ം എ� �ക വീതം അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ��റി വികസന�ിന് വി.എഫ്.പി.സി.െക.  എ� ���കൾ നട��െ��ം ഓേരാ

��റിൽ നി�ം ഉ��ാദി�ി�� പ��റി�െട അളെവ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വി.എഫ്.പി.സി.െക �െട �വ��ന�െള�റി�് എെ��ി�ം വിലയി��ൽ നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ആരംഭി� ഇേ�ാേഷാ�കളിൽ എ�െയ�ം �റ�് �വർ�ി��െ��്

വ��മാ�േമാ;.  അവ ഏെത�ാമാെണ�ം �റ� �വർ�ി�ാ�വ ഏെത�മാെണ�ം

വിശദമാ�േമാ?
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വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട േന�ത��ി� നട�ിവ�� ൈജവ �ഷി

1347. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട േന�ത��ി�  നട�ിവ�� ൈജവ �ഷി�െട

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വി.എഫ്.പി.സി.െക.  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈജവവള��ം ൈജവകീടനാശിനിക�ം ഉ�പാദി�ി�ാ�� സാേ�തിക പരി�ാനം

�ഷി�ാ��് ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

1348. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാ�  േമ�േനാ��ി�  ൈജവ ���  മാ���ക�ം െഫയ�ക�ം സംഘടി�ി��ത്

പരിഗണി�േമാ ;

(സി) ൈജവ �ഷി െച�� ക�ഷക��് സാ��ിക ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

1349. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ��ള �ഷി,  െടറ�് �ഷി,  തരിശ് �മിയിെല ൈജവ �ഷി �ട�ിയ �ഷിരീതികൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ��ാംപ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്  ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി ബജ�ി� എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി��ത്?

നീര ഉ�ാദന ക�നിക�െട �തിസ�ി

1350. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നീര ഉ�ാദന ക�നിക� ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നാളിേകര വികസന േബാ�ഡിെ� കീഴി� എ� നീര ഉ�പാദന ക�നിക� �വ��ി���്;

(സി) നീര ഉ�ാദന ക�നിക��് നാളിേകര വികസന േബാ��ം, സം�ാന സ��ാ�ം എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��ത്; അതി� എെ��ി�ം സഹായം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േഹാ��ീേകാ��ിെ� ചി�റ വി�നശാലക� വഴി നീര വിപണന�ിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഇ) നീര െച�കാ��് പരിശീലനം ന���തിനായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം ബജ�ിൽ എ�

�കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്;എ� േപ��് പരിശീലനം ന�കി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1351. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിള ഇ��റ�സ് പ�തി കാേലാചിതമായി പരി�രി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� കാ�ഷിക വിളക�െട ഇ��റ�സ് �ീമിയമാണ് വ��ി�ി�ാെത

നിലനി��ിയിരി��െത�റിയി�േമാ ;

(സി) പാ��ഷി െച�� ക�ഷക��ം ��് ഫാമിംഗ് നട�� സമിതിക��ം ഇ��റ�സ് ആ��ല�ം

ലഭ�മാ�േമാ ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1352. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, വി.പി.സജീ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സർ�ാർ നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േക� സർ�ാരിെ� സമാനമായ പ�തി�െട ഭാഗമായി�ാേണാ ��ത പ�തി

നട�ിലാ��െത�് അറിയി�േമാ ?
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തഴവ �ാമപ�ായ�ിെല ���ഴി ��യി� െന��ഷി

1353. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തഴവ �ാമപ�ായ�ിെല ���ഴി ��യി�  പാടേശഖര സമിതി നട�ിയ െന��ഷി,

കാലവ�ഷ�ി�  സമീപ�� േതാ�ിെല ബ�് തക��് െവ��ം പായ�ം കയറി

നശി�െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പാടേശഖരസമിതി�് ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ���ഴി ���െട സമീപ��ടി കട�േപാ�� േതാ�ി� നി�ം െവ�ം കയറി �ഷിനശി��ത്

ആവ��ി�ാതിരി��തി�േവ�ി ബ�് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

�ഷി വ��് �പാ�ശ െച� വര��ാ ധനസഹായം

1354. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-2018 സാ��ിക വർഷ�ിൽ പാല�ാട് ജി�യി� വര�� �ലം ഏെതാെ� കാ�ഷിക

രംഗ�് എ�മാ�ം സാ��ിക ന�ം ഉ�ായതായി കണ�ാ�ിയി�െ�� വ��മാ�േമാ

(ബി) ഈയിന�ി�  ജി�യിെല ക�ഷക��് എ� �പ�െട ന� പരിഹാര�ിന് �ഷി വ��്

�പാ�ശ െച�ി��്; ഈ കണ�് ഇനം തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� എ� �ക വിതരണം െച�ാ�� അ�മതി ലഭ�മാ�ിയി��്; ഇനി എ� �കadmitte

വിതരണം െച�ാ��്?

െെജവ വള��െട �ണനിലവാരം

1355. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വിപണിയി�  ലഭ�മായ  80  ശതമാനം െെജവവള��ം �ണനിലവാരം�റ�വയാണ� പഠന

റിേ�ാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് ലേബാറ�റിയി� നട�ിയ പരിേശാധനയിലാണ് ഇ� െതളി�ത്;

(സി) ക�ഷക� ഉപേയാഗി� വ�� �ധാനെ�� െെജവ വള�� ഏെത�ാമാെണ� വ�കതമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�െട സാ�ി�ക�  പരിേശാധി�് �ണേമ� ഉറ�വ��ാ�ളള സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?
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�ഷി വ��ി� നട�ി�� അഴിമതി

1356. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് �ഷി വ��ി�  നട�ി�� അഴിമതിക�െട വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ േകസിെ��ം അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ�� േക�കളി� ആെരെയ�ാം ശി�ി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ഷി ഓഫീസ�മാെര നിയമി�വാ� നടപടി

1357. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ചില �ഷി ഭവ�കളി�  �ിരം �ഷി ഓഫീസ�മാ�  ഇ�ാ���ലം

�വ��ന�േരാഗതിയി� തട�ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി�  �ഷി ഓഫീസ�മാെര നിയമി�വാ�� എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ആദായകരമാ��തി�� നടപടിക�

1358. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആദായ�റ�ം െതാഴിലാളിക�െട ലഭ�ത�റ�ം �തിയ തരം കീടബാധക�ം െച�കിട ക�ഷകെര

�ഷി ഉേപ�ി��തിന് നി�ബ�ിതരാ�ിയിരി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷി ലാഭകരമായ െതാഴിലായി മാ�ിെയ���തി�ചിതമായ ക�� പരിപാടിക�

ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ജീവിതകാലം ��വ�  കാ�ഷിക ��ി�ായി ഉഴി�വ� ക�ഷക��്,  വിരമി�� സ��ാ�

ജീവന�ാ��് ന��� അെത �ാധാന�ം ന�കി െപ�ഷ�  ന���തിെന�റി�്

പരിേശാധി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

എ�.ആ�.എഫ്.�മിയി� പ��റി �ഷി

1359. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല മാട��റ,  പാണേ�രി,  ���, നട�റ എ�ീ

�ാമപ�ായ�കളി�  എ�.ആ�.എഫ്.�മിയി�  വ�ഷ�ളായി പ��റി �ഷി െച�വ��

ക�ഷക��് �മി�െട ഉടമ�ത സംബ�ി� േരഖക�െട അപര�ാ�ത�ലം �ഷിവ��് ന���
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ആ��ല��േളാ വിള ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല��േളാ ലഭി��ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ��ി� ഇവ��് ��ത ആ��ല�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തരിശ് �മി ക�ഷക ��ാ�ക��് ലഭ�മാ�ൽ

1360. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� വ��ക�െട അധീനതയി���ം വ�ഷ�േളാളം തരിശായി കിട���മായ �ല��

�സ�കാല �ഷിക��ായി ക�ഷക ��ാ�ക��് താ�ാലികമായി ന��വാ� സാധി�േമാ; ഈ

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ഒളവ�യി�� േബാ�ാണി��  ഗാ�ഡെ� അധീനതയി�� ഏ��  കണ�ിന്

െന�വയ� വ�ഷ�േളാളമായി തരിശായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത �േദശ�് േബാ�ാണി�ൽ ഗാ�ഡ�  വിഭാവനം െച� പ�തിക�  വ��� വെര

�സ�കാല വിളക�  �ഷി െച�വാ�  �ാേദശിക ക�ഷക ��ാ�ക��് അ�മതി ന���

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ജലം �ഫലം പ�തി

1361. �ീ.െക.��ിരാമ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക. ദാസ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി കാ�ഷിക അ�ബ� േമഖലകെള

സംേയാജി�ി�െകാ�് '�ജലം �ഫലം പ�തി 'ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ല���� എ��ാം; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� വിവിധ �േദശ�ളി�  തരിശായി കിട�

�ല�ളി� �ഷിയിറ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ�െട�ം െതാഴി�റ� പ�തി�െട�ം സഹായേ�ാെട തരിശ് നില �ഷി വ�ാപി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

സമ� കാ�ഷിക നയം

1362. �ീ.അനി� അ�ര

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� കാ�ഷിക നയം െകാ�വരാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ി�ം അഭി��ി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�

ഉ�െ���ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നയം എ�േ��് �ഖ�ാപി�ാനാണ് ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അേ�ാ ബസാ�ക�

1363. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� അേ�ാ ബസാ�ക�  �വ��ി��െ��ം എവിെടെയ�ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി അേ�ാ ബസാ�ക�  ആരംഭി��തി�� മാനദ���ം നടപടി�മ��ം

വ��മാ�േമാ?

െന�് ഉ�പാദനം

1364. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െന�് ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നടപടിക�െട ഫലമായി സം�ാന�് എ� െഹ�� �ലത് െന��ഷി അധികമായി

െച�ാ� സാധി�ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത� െപ��� സാഹചര�ം

1365. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ബാ�

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

(എ) രാജ��് എ�ാ�ം ക�ഷക ആ�ഹത� െപ���തായി ആേ�പ�� സാഹചര��ി�

സം�ാനെ� ക�ഷക�  �തിസ�ിയിലകെ�ടാതിരി�ാ�  എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാണ�വിളക�െട വില�ക��യി�  ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന�കാനായി നട�ാ�ിയി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) േക� സ��ാ� നട�ാ�ിയ �ധാനമ�ി ഫസ� ബീമ േയാജന ദരി� ക�ഷകരി� നി�് �ീമിയം
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ഇന�ി�  വ��ക ഈടാ�ി േകാ��േറ�ക��് ന�കാ�  മാ�ം ഉതകിയതാെണ�

ആേ�പ�� സാഹചര��ി� സം�ാന സ��ാ� നട�ാ�� വിള ഇ��റ�സ് പ�തി�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

കാർഷിക ഇൻ�റൻസ് പ�തിക�

1366. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം സ�കാര� കാർഷിക ഇൻ�റൻസ് ക�നികളാണ് നിലവി�ളളത്;

2016-2017-ൽ കർഷകരിൽ നി� ഇവർ ഈടാ�ിയ ഇൻ�റൻസ് �ീമിയം എ�യാെണ�ം

ഇതിൽ എ� �ക െ�യിം ഇന�ിൽ നൽകിെയ�ം സം�ാനെ� കാർഷികേമഖലയി��ായ

ന��ളിൽ സ�കാര� ഇൻ�റൻസ് പരിര��ളളവ�െട െ�യിം �കകൾ �ർ�മാ�ം

ന�ിയി�േ�ാ എ�ം അറി�േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ� നട�ിലാ�� കാർഷിക ഇ��റ�സ് പ�തിയി� കഴി� സാ��ിക

വ�ഷം എ� �കയാണ് �ീമിയം ഇന�ി� േശഖരി�ത്; ഇതിൽ എ� �ക െ�യിം ഇന�ിൽ

ക�ഷക��് മട�ി ന�ിയി��്;

(സി) ക�ഷക��് ന� പരിഹാര ഇന�ി�  വിതരണം െച� �ക�െട കണ�് ജി� തിരി�്

ന�കാേമാ;

(ഡി) �ധാനമ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന പ�തി �കാരം എ� �കയാണ് 2016-2017 വർഷ�ിൽ

കർഷകർ�് ലഭി�ത്;  ഈ പ�തി �കാരം ഇനി എ� കർഷകർ�്,  എ� �കയാണ്

ന�പരിഹാര ഇന�ി� ന�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ ?

ക�ഷക െപ�ഷ�

1367. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി�  ക�ഷക െപ�ഷ�  ലഭി��വ�െട എ�ം പ�ായ�്

തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�ഷ� ഏ�മാസം വെര െകാ��െവ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ാട് �ഷി

1368. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

നബാ�ഡിെ�  RIDFXXI  �ീമി�  ഉ�െ���ി ക��  ജി�യിൽ ക��ാേ�രി മ�ല�ിെല

ഏേഴാം,  പ�വം,  െച���്,  ക��രം എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�  ക�ാട് �ഷി

അഭി��ിെ����തി�ം സംര�ി��തി�മായി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�െട നിലവി�ളള

നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?
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നാളിേകര �ഷി വികസനം

1369. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

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

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര �ഷി വികസന�ിന് 2016-17 വ�ഷം ആ��ണം െച� നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട

വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര �ഷി�് ഇടവിളയായി പ��റി �ഷിെച�� പ�തി ഇേതാെടാ�ം നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ അ��ലം ഉ�ായി�ളള േന��� വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദവിവരം ന��േമാ?

വിഷരഹിത നാട� പ��റിക� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

1370. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എസ്.രാേജ��

,, ഡി.െക. �രളി

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷരഹിത നാട�  പ��റിക�  ജന���് �ലഭമായി ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) 'േകരള ഓ�ഗാനിക്'  എ� േപരി� ന� �ഷി �റക� പാലി�െകാ�് ഉ�ാദി�ി� വിഷരഹിത

ഉ����� വിപണിയിെല�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓണ�ിന് ആവശ�മായ പ��റിക�  ജന��  സ�യം ഉ��ാദി�ി��തിനായി  'ഓണ�ിന്

ഒ� �റം പ��റി' എ� പ�തി ആവി��രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക�െട ഉ������് കേ�ാളവിലേയ�ാ� ഉയ�� വില ന�കി േശഖരിച് േഹാ��ി

േകാ��് വഴി െപാ�ജന���്ന�ായവില�് ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�� ക�ഷക�െട ����

1371. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

റ�� ക�ഷക�െട ���� പരിഹരി��തിന് േക�സ��ാരി� നി�ം �േത�ക സഹായം

ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിനായി േക�സ��ാരിെന സമീപി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല മാേ�ാ ഹ�ിെ� �വ��നം

1372. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സം�ാന ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� െന�ാറ നിേയാജകമ�ല�ിെല മാേ�ാഹ�ിെ�

�വ��നം �ട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ���ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1373. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��ക�  േക�ീകരി�് ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഏെത�ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� പ�തി �കാരം ��ക��് ൈജവ �ഷി�ായി

സാ��ിക സഹായം ലഭ�മാ��േ�ാ എ�ം ആയതിേല�ായി അേപ� സമ��ിേ��

നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി ഈ സ��ാരിെ� കാല�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം ആയതിേല�ായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം ഇനം തിരി�്

അറിയി�േമാ ?

േകാ�യം, ആല�ഴ, ��� , പാല�ാട് ജി�കളിെല തരി� �മി

1374. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 46 ല�ം ട� അരി ഉ�പാദി�ി�ാ� 15 ല�ം െഹ�� �ഷി�മി േവണെമ�ിരി�േ� ഇേ�ാ�

േകരള�ി� ഒേ���ാ� ല�ം െഹ�� �ഷി�മി മാ�മാ��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േകാ�യം, ആല�ഴ, ��� , പാല�ാട് എ�ീ ജി�കളിെല �ഷിേയാഗ�മായ തരി� �മി

എ�െയ�് പറയാേമാ?

കാ�ഷിക സമിതി �പീകരണം

1375. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക �േരാഗതി�ായി നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�  �പീകരി�� സമിതികളി�

േകാ-ഓ�ഡിേന��മാെര നിയമി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സമിതികളിെട �പീകരണംവഴി കാ�ഷിക േമഖല�് ഉ�ാകാ�� �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ?
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ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി പ�തി

1376. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി എ� പ�തി വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി പ��റി വി�ക� വിതരണം െച� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെളയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;

(ഡി) ക�ഷകരി� നി�് എ� ട� പ��റി േശഖരി��തിനാണ് പ�തി ല��മി��െത�ം ഇവ

േശഖരി��തിന് ഏെത�ാം ഏജ�സികെള �മതലെ���ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വില നി��യ ക�ീഷ� �പീകരി�വാൻ നടപടി

1377. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) നാണ�വിളക�െട വില�ക�� �ല�ം കടബാധ�ത കാരണ�ം ക�ഷക�  അ�ഭവി��

��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വിളക��് ഉ�ാദന െചലവ് േപാ�ം ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ി� ഉ�ാദന െചല�ം 50 ശതമാനം

ലാഭ�ം ഉറ�ാ�ാ�  ക�ഷക �തിനിധികെള ഉ�െ���ി കാ�ഷിക വില നി��യ ക�ീഷ�

�പീകരി�േമാ;

(സി) പ�ാബ്, ക��ാടക ഉ�െ�െട�� പല സം�ാന��ം കാ�ഷിക കട�� എ�തി ത�ിയത്

പരിഗണി�് സം�ാനെ� ക�ഷക�െട ര�് ല�ം വെര�� കാ�ഷിക കട��  എ�തി

��� കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

കാ�ഷിക വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1378. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം കാ�ഷിക വിളകെളയാണ് ഇ��റ�സ് പ�തി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം നാളി�വെരയായി ��ത പ�തി�കാരം എ�

േപ��്എ� �ക ആ��ല�മായി ന�കിയി��്; ജി� തിരി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� സം�ാനെ� ��ത� വിളകെള ഉ�െ����തി�ം ന�പരിഹാര �ക

വ��ി�ി� ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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�േള�ര ചാലി സംര�ണം

1379. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല �േള�ര ചാലി സംര�ണം സംബ�ി�് സി.ഡ��.ആ�.ഡി.എ�ം,

െക.എ�.ഡി.സി.�ം സം��മായി ത�ാറാ�ിയ പ�തിേരഖ നട�ി� വ���തിന് സ�ീകരി�

വ�� നടപടിക� എ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക ന�ം സംഭവി�വ��് വ��ി� നി�ം ധനസഹായം

1380. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2012 �ത� ��തിേ�ാഭ�ം വര���ം �ലം കാ�ഷിക ന�ം സംഭവി�വ��് വ��ി� നി�ം

ധനസഹായം ലഭി�ാ���ലം േനരി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക വിളക�െട ന�പരിഹാര�ിന് അേപ� ന�കി,  ആ��ല��ിനായി

കാ�ിരി��വ��് ധനസഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ര�ി�

വ�േതാതി�  �ഷിനാശം സംഭവി��െട കാ�ഷിക കടം എ�തി�ള��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ കാ�ഷികേമഖലയി�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ വി�വകരമായ പ�തിക�

എെ��ാമാണ്;അവ വിജയകരമാേണാെയ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

കർഷക�െട വ�മാനം ഇര�ിയാ��തി�� പ�തികൾ

1381. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കർഷക�െട വ�മാനം  2022-ഓെട ഇര�ിയാ��തിെ� ഭാഗമായി കാർഷിേകാ�പ���െട

രാജ�ാ�ര വിപണന�ി�ം വിപണി പരി�ാര�ി�മായി േക� സർ�ാർ ഒ� േമാഡൽ നിയമം

െകാ�വ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരളം എ.പി.എം.സി നിയമം പാസാ�ാ�തിനാൽ ഇ�ര�ി�ളള പ�തികൾ

സം�ാന�ിന് ന�െ��വാ�ളള സാധ�ത�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് േക� സ��ാരി�  നി�് ലഭി� ക�ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ�

നടപടിക� സ�ീകരി�ക��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശ�കാരം  2022-ഓെട കർഷക�െട വ�മാനം ഇര�ിയാ��തിന്

സം�ാന�ിെ� പരിഗണനയി�ളള പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ?
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കാ�ഷിക െസ�സസ്

1382. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിവ�� കാ�ഷിക െസ�സസ് കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിന്

എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക െസ�സസി�െട ലഭ�മാ�� വിവര��  ഏെത�ാം കാര����ാണ്

ഉപേയാഗി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കട�� എ�തി ത�വാ� നടപടി

1383. �ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

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

ന��േമാ:

(എ) നാണ�വിളക�െട വില�ക���ം ��മായ വര���ം �ലം ക�ഷക�  ക�� സാ��ിക

�തിസ�ിയിലാെണ�ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) പ�ാബ്,  ക��ാടക എ�ീ സം�ാന�ളി�  കാ�ഷിക വാ� എ�തി ത�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സം�ാനെ� ക�ഷക�െട ര�് ല�ം �പ വെര�� കാ�ഷിക കട�� എ�തി

ത�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1384. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസക�ീഷന് ലഭി� അേപ�കളി� തീ�മാനം എ��വാ� എ� അേപ�ക�

അവേശഷി��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ക�ീഷ�  തീ��ാ�ിയ േക�കളി�  കടാശ�ാസമായി എ� ല�ം �പ ന�കാ�

�ടി�ീക�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1385. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  എ� �തലാണ് നിലവി�  വ�ത് എ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം

ക�ീഷെ� �വ��ന���ായി െചലവാ�� �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) നിലവി� വ�� �ത� ഓേരാ വ�ഷ�ം ക�ീഷ� ��ാെക എ�ിയ പരാതിക� എ� എ�ം

എ�ം എ�ം അതാ�വ�ഷ�ളി� തീ��ാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ലഭി� പരാതികളി�  എ� എ�ം തീ��ാ�ി;

��സ��ാ�  കാലയളവിെല  (2015  ഒേ�ാബ�  31  കണ�ാ�ി)  അേപ�കളി�  എ�

അേപ�കൾ തീ��ാ�ാ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) കടാശ�ാസ ക�ീഷ� നിലവി� വ�േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം എ� �ക കാ�ഷിക കടാശ�ാസമായി

ന�ിെയ�തിെ� വ�ഷം തിരി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ഷിക �ല�വ��ിത വ�വസായ��

1386. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം കാ�ഷിക �ല�വ��ിത വ�വസായ�� കർഷക�െട

േന�ത��ിൽ �ാപി�് ലാഭകരമായി നട�� കാര��ി�എെ��ാം േന��ൾ

ൈകവരി�ാനായി; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�് സേ�ാ��ീവ് ആേക� അേ�ാപാ��കൾ �ാപി�� നടപടി ഏ� ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ� �ക നാളി�വെര െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

െന��ഷി വ�ാപനം

1387. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��തായി എ� െഹ�� �േദശ�് െന��ഷി

വ�ാപി�ി�വാ� കഴി�ി��് ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ഏേതത് �ല�ളി� എ� െഹ�� വീതം �ല�ാണ് െന��ഷി വ�ാപനം

സാധ�മായത്;

(സി) സം�ാനെ� ആെക െന�വയ� വി�തി എ� െഹ�റാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േചല�രെയ തരി�രഹിത നിേയാജകമ�ലമാ�ാ� നടപടി

1388. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ലം തരി�രഹിത മ�ലമാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി തരി� കിട��

�മി�െട കണ�് �ഷിഭവ� അടി�ാന�ി� ത�ാറാ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അ��കാരം ഓേരാ �ഷിഭവെ��ം കീഴി� എ� ഏ�� വീതം തരി� �മി��്;

(സി) ഇവയി�  �ഷി ഇറ�ി തരി�രഹിത മ�ലമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�വ��ത്;

(ഡി) �ഷി വ�� �േഖന എെ��ാം സഹായ��  ക�ഷക��് ന��വാ�  കഴി�ം;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

1389. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് ��ിൈലേസഷ� സ��ിഫി��് യഥാസമയം ന�കാ�� കാരണം രാ�ീയ �ഷി

വികാസ് േയാജന�് േക�ം ഫ�് നിേഷധി�തായ റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� എ� േകാടി �പ�െട േക� സഹായമാണ് ഇേ�ാ� തടയെ��ത്;

(സി) ��ൈലേസഷ�  സ��ിഫി��ി� �റെമ േക�ം ആവശ�െ�� പരി�രി� േ�ാജ�് റിേ�ാ��ം

സം�ാന സ��ാ� ന�കിയിെ��ത് ശരിയാേണാ;

(ഡി) േക� സഹായം ഇനി�ം ലഭ�മാ�ാ�ം പ�തി �ട�ം വരാെത �േ�ാ� െകാ� േപാ��തി�ം

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ��റി സ�യം പര�ാ�ത

1390. �ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എം.ഉ��

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

(എ) പ��റി സ�യം പര�ാ�ത�േവ�ി�� ജനകീയ കാ�യിനിെ� ഭാഗമായി  2016-17

വ�ഷ�ി� ൈകവരി�ാനായ േന��� എ��ാം ;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) തരി� �മിക�  പ��റി �ഷി�് ഉപ��മാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ത കാലയളവി�  (

2016-17 വ�ഷ�ി� ) ൈകവരി� േന��� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഉ��ാദി�ി�� പ��റി�െട വിപണനം ഉറ�വ��വാ�  എ��ാം സംവിധാനം

ഒ��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷി വികസന പ�തിക�
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1391. �ീ.അ�� �കാശ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികള�സരി�് എ� െഹ�� �ല�ാണ് ��തായി െന��ഷി ആരംഭി�െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) െന��ാദന�ി� എ� േന�മാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�� േമാഡ� ൈറസ് മി�ിെ� �വ��നം

1392. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആലാ�രിെല േമാഡ� ൈറസ് മി�ിെ� �വ��നം �ട��തിന് എെ��ാം ���ികളാണ്

ഇനി ���ീകരി�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ���ിയായ ���ിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�ി� നി�ം മ�ര��് ഉ�പാദനം

1393. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര വികസന േകാർ�േറഷൻ �ൻ എം.ഡി �ീ. ബി� �ഭാകർ െത�ിൽ നി�് മ�ര��്

ഉ��ാദി�ി��ത് സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

െത�ി� നി�ം മ�ര��് ഉ�ാദി�ി��തി�� പ�തി

1394. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�ി� നി�ം മ�ര��് ഉ�ാദി�ി�് സം�ാനെ� ന�� േഹാ��ക� വഴി വിതരണം

െച��തിന് നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷ�എെ��ി�ം പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാളിേകരക�ഷക��് മിക� വ�മാന�ം െച�് െതാഴിലാളിക��് േജാലി�ം ഉറ�ാ�� ഈ

പ�തി നട�ിലാ��തിന് നിലവി�� ഏെത�ി�ം നിയമ�ി�  േഭദഗതി വ�േ���േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഓണാ�കര �േത�ക സാ��ിക േമഖല

1395. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�  'ഓണാ�കര �േത�ക സാ��ിക േമഖല'

ആ���മായി ബ�െ��് �ഷി വ��് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ �മി മാേവലി�ര ജി�ാ �ഷിേ�ാ��ി� നി�് ഏെ����തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഏ��മധികം പ��റി �ഷി െച�� �േദശെമ� നിലയി� അവിെട ഒ� െപാ�വിപണന േക�ം

ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ചാ��റം പാടേശഖരം �ഷിേയാഗ�മാ��

1396. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി താ��ിെല ചാ��റം പാടേശഖരം �ഷിേയാഗ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) െച�ാനം പാ�ി�ടി േറാഡി� അ�ത് വ�ഷ���് ��പ് നി��ി��ം ടി �ഷിയിട�ിേല��

തക��കിട���മായ ��യി�് �ന� നി��ി�വാ� �ക അ�വദി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� �ക

അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പാടേശഖര�് �ഷി െച�ാ� ആവശ�മായ േമാേ�ാ�െഷഡ്, േമാേ�ാ� , െപ�ിപറ, എ�ിവ

ലഭ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി �ഷിയി� സ�യംപര�ാ�ത

1397. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരളം പ��റി �ഷിയി�  സ�യംപര�ാ�ത േനടാ�  എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) വീ�കളി�  പ��റി നടാ�  സഹായം ന��� എെ��ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�

ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ന�് �ഷി വ��് �മി ഏെ���്,  ഉ�ത നിലവാര�� പ��റി �ഷി നട�വാ�
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പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ േമഖലയി�ം പ��റി �ഷി സംഘ��  �പീകരി�് ഇത് നട�ാ�ാ�  സാധി�േമാ;

വിവരി�േമാ?

പ��റി വി�ക�െട �ണനിലവാരം

1398. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി ഓഫീ�ക� വഴി വിതരണം െച�� പ��റി വി�ക�െട �ണനിലവാരം

പരിേശാധി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െമ�െ�� �ണനിലവാരം ഉ� വി�ക�  വിതരണം െച��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ��റി വിലവ��ന നിയ�ി��തി�� നടപടിക�

1399. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ഓണ�ാലേ�ാട�ബ�ി�് സം�ാന�് പ��റി വിലവ��ന നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന��ഷി വികസന�ിനായി ഫ�്

1400. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വികസന�ിനായി വ�ഷ�ളായി േക��ി�  നി�ം സം�ാന�ിന്

ലഭി�െകാ�ി�� ഫ�് ഇ�റി ലഭി�ാ� സാഹചര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫ�് ലഭി�ാെത േപായതിന് ഉ�രവാദിക�  ആെര�ാം;  ഇവ�െ�തിെര നടപടിെയ��ാ�

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി വികസനം സംബ�ി� െ�ാജ�് റിേ�ാ��ം  ,  ��ിൈലേസഷ�  സ��ിഫി��ം

േക��ിന് ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

പ��റി ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത

1401. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ��ഷ� കട��ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് പ��റി ഉൽ�ാദന�ിൽ സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തി�ം അ�വഴി

ഓണ�ാല�ം മ�് ഉ�വകാല�ം ഉ�ാ�� അമിതമായ വില വ��നവ് തട��തി�ം

ആവി�രി� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) പ��റി �ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േസാ� ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലായി�േ�ാ;

ഇ� വഴി ല��മാ�� േന��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് രാസകീടനാശിനി ഒഴിവാ�ിെ�ാ�� �ഷിരീതി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�് ഇ�രം ഉ�����  സം�ാന�് വി�ഴി��ത്

തട��തി�ം നട�ിലാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

െന��ഷി വികസന�ിനാ�� േക� ഫ�്

1402. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വികസന�ിനായി േക��ി� നി�് സം�ാന�ി� ഫ�് ലഭി�ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� വ�ഷ�ളായി ഫ� ലഭി�െകാ�ിരി��െവ�ം ഓേരാ വ�ഷ�ം ലഭി�� �ക

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ�ഷം ഫ�് �ട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് വ�ഷമാെണ�ം �ട�ാ�ളള

കാരണെമ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വ�ഷം ��ത ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഉെ��ി�  ലഭി� �ക

എ�യാെണ�ം ഇെ��ി� എേ�ാ� ലഭി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന �ഷി വ��് ഫ� വിനിേയാഗ�മായി ബ�െ�� ��ിെെലേസഷ�  സ��ിഫി��ം

വിശദമായ പ�തി�ം �ത�മായി സമ��ി�ാ�ത് കാരണം ഇ�റി ഫ�് നിേഷധി�െ�� എ�

ആേ�പം ശരിയാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

െന��ഷി വ�ാപന�ിനാ�� പ�തിക�

1403. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വ�ാപനം സാധ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക��ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വീതം വകയി��ിെയ�ം എ�

െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� നട�ിലാ�ിയ ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഭൗതിക ല��ം എ�ായി��െവ�ം ഓേരാ

പ�തിയി�ം 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ഭൗതികല��ം ൈകവരി�ക��ാേയാ എ�ം

വ��മാ�േമാ?
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���-െപാ�ാനി േകാ� േമഖലയി� വി�് സംഭരണ വിതരണ േക���

1404. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

���-െപാ�ാനി േകാ� േമഖല േക�ീകരി�് വി�് സംഭരണ-വിതരണ േക���, വി�ിെ�

�ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി ലാ�ക� എ�ിവ �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�വ�� �ഷി

1405. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�വ�� �ഷി െച��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ഏ�� �ല�ാണ് �ഷി െച��െത�ം ആയതിെ� ഉ�പാദന വിവര��ം

ലഭ�മാ�േമാ?

ഓണ�ിെനാ� �റം പ��റി പ�തി

1406. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��റി �ഷി വികസന�ിനായി ആവി�രി�ി��  'ഓണ�ിെനാ� �റം പ��റി'  എ�

പ�തിെയ�റി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� പി.എം.െക.എസ്.ൈവ ���ികൾ

1407. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ  (�ധാനമ�ി �ഷി സി�ായ് േയാജന)  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി

ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� നട� വ�� നി��ാണ �വ��ന�� ഏെത�ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ നി��ാണ �വ��ന�ി�ം അ�വദി�ി�� �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ നി��ാണ �വ��ന�ിേ��ം നിലവിെല �ിതി എെ��് െവളിെ���ാേമാ?

അേ�ാണമിക് റിസ��് േ�ഷ�

1408. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയിെല അേ�ാണമിക് റിസ��് േ�ഷെ� നവീകരണ�ി�ം വികസന�ി�ം

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാപനം ഉ�ാദി�ി�� വി�ക�  ��ി��തിനാവശ�മായ ഒ�  "സീഡ് േ�ാ�"
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അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

റ�റിെ� വില�ക�� േനരി��തിന് നടപടി

1409. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� വിലതക�� േനരിേട�തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വില�ക��

േനരിടാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േനരേ� വില�ക����ായ സാഹചര��ി� ഏ�െ���ിയ സ��ാ� സ�ിഡി സംവിധാനം

ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ; കഴി� വ�ഷം എ� ക�ഷക��് ഇതിെ� ആ��ല�ം ന�കി ; ഇ�വഴി

എ� �ക െചലവഴി� എ�� കണ�് ജി� തിരി�് ന�കാേമാ?

പ�ിേയാ� പാടേശഖര�ി� �ഷി

1410. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കവണ��് റ�േല�� കം �ി�ജ് വ�േതാെട മാ�� �ാമപ�ായ�ിെല 200 െഹ�� വ��

പ�ിേയാ� പാടേശഖര�ി� �ഷിയിറ�ാ� സാധി�ാെത വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ലി�് ഇറിേഗഷ� വഴി െക�ി കിട�� െവളളം മാ�ിവി�് ഈ �ല�് �ഷിയിറ��തിന് സി.

ഡ��. ആ�. ഡി. എം. നട�ിയ പഠനം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി ഏെ���് നട��തിന് സ��മാ�േമാ?

പ�േ�� സംഭരണം

1411. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നിരവധി പ�ായ�കളി� പ�േ�� സംഭരണം ശരിയായ രീതിയി� നട��ി�

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സംഭരി� േത��െട വില ന���തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം സൗകര��ദ�ം

��മ��ം ��ത�  േക��ളിേല�് വ�ാപി�ി�� രീതിയി�ം സംഭരണം നട��തിെ�

�ാേയാഗികത പരിേശാധി��തിന് നിേയാഗി� സബ് ക�ി�ി റിേ�ാ��് അവതരി�ി�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ�� വിശദാംശ�� വിശദീകരി�ാേമാ ?

വര���ം �ഷിനാശ�ം

1412. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ാകമാന�ം പാല�ാട് ജി�യി�ം 2016 �ത� നാളി�വെര��ായ െകാ�ംേവന�ം

വര���ം െകാ��ായി�� �ഷിനാശം എ� �ക�േടത് എ�് �േത�കം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) �ധാന വിളകളായ െന�്,  വാഴ,  െത�്,  ���ളക്,  പ��റി  ,  ഏലം,  റ��, കാ�ി,  അട�,

ഇ�ി, മ� പഴവ���� എ�ിവെയ ഇ�ാലയളവി� വര�� എ�കാരം ബാധി� എ���ം

സം�ാന�ം പാല�ാട് ജി�യി�ം ഇ��ല��ായ കാ�ഷിക ന��ം എ� എ�് ഇനം തിരി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി റവന�-�ഷിവ��് മ�ിമാ� 2017 മാ��്  28 ന് േക��ഷിവ��് മ�ിെയ ക�്

വര�� െമേ�ാറാ�ം ന��ക�ം േക�സംഘം ഏ�ി�  19  �ത�  21വെര സം�ാനം

സ��ശി�് വിലയി��ക�ം െച�തിെ� അടി�ാന�ി�  എ� േക�സഹായം ലഭ�മായി

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ാലയളവി� �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എ� സഹായം ന�കി എ�ം, പാല�ാട്

ജി�യിെല എ� ക�ഷക��് എ� സഹായം ലഭ�മാ�ി എ�ം വ��മാ�േമാ?

ഓണ�ാല�് ൈജവപ��റി�ം പഴവ����ം ന�ായവില�് ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

1413. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�� ഓണ�ാല�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��, സഹകരണ �ാപന��

എ�ിവ�െട പ�ാളി�േ�ാെട സം�ാനെ� ജന���് വിഷരഹിതമായ ൈജവപ��റി�ം,

പഴവ����ം ന�ായമായ വില�് ലഭ�മാ��തിനായി സ��ാ�  എെ��ാ ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി എ� �ക നീ�ിെവ�ി�െ�� കാര�ം െവളിെ���ാേമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1414. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  ��വ�ഷ�ളി�  ��തിേ�ാഭ�ി�െ��് വിളനാശം സംഭവി�

ക�ഷക��് ലഭി�ാ�� ന�പരിഹാരം സംബ�ി� കണ�ക�  �ഷിഭവ�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരം വിതരണം െച��തിന് കാലതാമസം േനരി�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�പരിഹാരം വിതരണം െച��തിന് അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഷിവ��് ആവി�രി�ി�� �തിയ പ�തിക�

1415. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ജന���് �േയാജനെ��� എെ�ാെ�

പ�തികളാണ് �ഷിവ��് നാളി�വെര ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ഏെതാെ� �തിയ പ�തിക� നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��െ��് വിശദമാ�േമാ?

ൈജവപ��റി �ഷി

1416. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരി� �മിയി� ൈജവപ��റി �ഷി െച��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ,  സ�യംസഹായ സഹകരണ സംഘ��  എ�ിവെര�ടി ഉ�െ���ി പ�തി

വി�ലമാ�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ പ��റി�െട നെ�ാ� ശതമാനം ഇവിെട�െ�

ഉ�പാദി�ി��തിന് ഇ�രം വി�ലമാെയാ� പ�തി ത�ാറാ�ി സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈജവപ��റി �ഷി

1417. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� േനരി�് ൈജവപ��റി �ഷി എവിെടെയ�ാം െച���്; ഏെത�ാം പ��റികളാണ്

�ഷിെച��ത്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സർ�ാർ �മിയി�ം തരിശ് �മിയി�ം വ��് േനരി�് �ഷി നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�ി�ാടം പാടേശഖര�ി� �ഷി െച�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

1418. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി� വ�ഷ�േളാളം �ഷി െച�ി��  3 ഏ�േറാളം

വ�� െച�ി�ാടം പാടേശഖര�ി� �ഷി െച�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പാടേശഖര�ിെല �മി ആ�െടെയ�ാം ൈകവശമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ പാടേശഖര�് �ഷി െച��തിന് ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�വികസന�ിനാ��

പ�തി�െട െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ െ�ാേ�ാസ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഇതിന് അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;

ആരാണ് അംഗീകാരം ന�േക�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െച�ി�ാടം പാടേശഖരസമിതിയിെല അംഗ�� ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?
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നാണ�വിളക�ം �ഗ�വ��ന��ം േനരി�� വില�ക��

1419. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ഘടന�െട �ഖ� വ�മാനമാർഗമായ നാണ�വിളക�ം �ഗ�വ� �ന��ം

േനരി�� വില�ക���െട �ഖ�കാരണം ആസിയാ�  േപാ�� ആേഗാള വിപണന

കരാ�കളായതിനാ�  േക�സ��ാരിേനാട് സം�ാനെ�ക�ഷക�  േനരി�� �തിസ�ി

പരിഹരി�ാ� േവ� സഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാരിെ� നിലപാട്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) റബ�, ഏലം, ക��ളക്, െവളിെ�� �ട�ിയ �ധാന കാ�ഷിേകാ�പ��� അനിയ�ിയമായ

ഇറ�മതി �ലം വില�ക�� േനരി��തിനാ�  ഇവ�െട ഇറ�മതി��ം വ��ി�ി�ാേനാ

ഇറ�മതി നിയ�ി�ാേനാ ഉ� സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിേനാട് േക�സ��ാ� ഏെത�ി�ം

തര�ി�� ക�ഷക അ��ല നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സാഹചര��ി� സം�ാനെ� ക�ഷകെര ��ത� പാ�രാ�� , ആസിയാ� രാജ���

ത�ി�� �ാേദശിക സമ� സാ��ിക പ�ാളി�ം  (ആ�.സി.ഇ.പി)  എ� ��ത�

അപകടകാരിയായ കരാറി�  ഏ�െ�ടാ�� നീ��ി�  നി�് പി�ിരിയാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

കാസർേകാെ� പ�ായ�കളി� ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി�ാ� പ�തി

1420. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എൻേഡാസ�ഫാ�  കീടനാശിനി �േയാഗി�െ�� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  ഏെതാെ�

കീടനാശിനികളാണ് നിേരാധി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇവ ജി�യി� ലഭ�മാ�� വിവരം

വ��ിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എൻേഡാസ�ഫാ� �േയാഗം �ലം �രിത�ിലായ പ�ായ�കളി� ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി�ാ�

നടപടികൾ എെ��ി�ം സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െന�ിയാ�തി ഓറ�് & െവജി�ബി� ഫാമിെ� നവീകരണം

1421. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി ഓറ�്  & െവജി�ബി� ഫാമിെ� നവീകരണ�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആരംഭി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� നട�ിയി�ളള ���ിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?
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ഫല���� ന�വള��� പ�തി

1422. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷരഹിത പ��റി ഉ��ാദി�ി��തിനായി നട�ിലാ��

േ�ാ�ാഹനപ�തിക�െട മാ�കയി� ഫല���� ന�വള���ത് േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഒ� വീ�ി�  ഒ� ഫല��െമ�ി�ം ന�വള���തിന് സഹായകരമാ�� തര�ി�  പ�തി

ആവി�രി�േമാ;

(സി) ഇതിേല�ായി �റ� കാലയളവി� ഫല�� ത�� ന�യിനം ഒ�ൈതക� �ഷിവ�� �േഖന

െപാ�ജന���് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

പ��റിക�െട വില വ��നവ്

1423. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പ��റിക�െട വില വ��നവ് നിയ�ി��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഫല����െട ഇലക��് ഫംഗസ് ബാധി�് �ഷി നാശം

1424. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി �നിസി�ാലി�ിയി�ം �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി�ം ഫല����െട

ഇലക��് ഫംഗസ് ബാധി�് �ഷി നശി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ ; വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇ��ലം ക�ഷക���ായി�� ആശ�ക�  അക��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�ി� സംേയാജിതകീട നിയ�ണം നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദീകരി�ാേമാ ?

വിള���� പ�ായ�ി� �ഷിഭവ�

1425. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ി�  വിള����  പ�ായ�ി�  �ഷിഭവ�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(ബി) ഇതിനാ�ളള നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി�െട ഫസ� ബീമാ േയാജന

1426. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി�െട ഫസ� ബീമാ േയാജന �കാരം വിളക��് നട�ിലാ�ിയി�� ഇ�ഷ�റ�സ്

പ�തി സം�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� സാഹചര��ളിലാണ് ക�ഷക�

ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല��ിന് അ�ഹരാ��ത്;

(ബി) വിളക��് വാ� എ��ി�� ക�ഷക� നി�ബ�മാ�ം ഇൗ പ�തിയി� അംഗമാേക��േ�ാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ�റ വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട ആ��ല�ം ഇൗ പ�തി �കാര��

ആ��ല����് �റേമ ലഭി�േമാ;

(ഡി) സ��ാർ നട�ിലാ�ിയ വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി ക�ഷകെര വിളനാശം �ല�� �രിത�ി�

നി�ം കരകയ��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി�െ�� അറിയി�േമാ ?

ഒഴി�കിട�� �ഷി ആഫീസ� ത�ികക�

1427. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �ഷി ആഫീസ�മാ�െട ത�ികകളാണ് നിലവി� ഒഴി�കിട��ത്;

(ബി) അവ നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തരി��ല�ളി� �ഷി െച��തിന് സ�സിഡി

1428. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ആ�. രാമച��

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരിശായി കിട�� �ല�ളി�  �ഷി െച��തിന് സ�സിഡി ന���

പ�തി നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) തരിശായി�ിട�� ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഈ സ��ാ�  വ�തി�േശഷം �ഷി

െച�തെത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) സം�ാന�് ആെക എ� െഹ�� തരി� നില�ാണ് കഴി� വ�ഷം �ഷി െച�തെത�്

വ��മാ�േമാ?

െന�വയ�ക��് േറായ��ി

1429. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�ക��് േറായ��ി ന���തി�ളള പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി ത�ാറാ��തി�ളള നടപടി�മ�� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ?

പ��റി�ാമ�ം വില�യ��ം

1430. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി�ാമ�ം വില�യ��ം തട��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓണ�ാലെ� ��ത ��ം േനരി��തിന് ആവി�രി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

കീടനാശിനിക�െട വി�പനയി�ം വിതരണ�ി�ം നിയ�ണം

1431. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗാർഹികാവശ��ൾ�് ഉപേയാഗി�� കീടനാശിനിക�െട വി�പനയി�ം വിതരണ�ി�ം

എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം നിയ�ണ �ൾ ആണ്

ഏ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിയ�ണേമ�െ���ിയതിെ� ഉേ�ശ�െമ�ാണ്;  ഇത് �ലം ഇവ�െട വിലയി�

ഏെത�ി�ം തര�ി�� വ��ന��ായി�േ�ാെയ�ം ലഭ�ത�റവ് ഉ�ായി�േ�ാെയ�ം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എെ��ാം മാ��ളാണ് ഇതിെ� ഫലമായി വിപണിയി�

ഉ�ായി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െന��ഷി�ാ��് ആശ�ാസം ന�കാ� നടപടി

1432. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�നാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  പായി�ാട് �ഷിഭവ�  അതി��ിയി�� ��ം

പാടേശഖര�ി� ആരംഭി� ര�ാം �ഷി മടവീണ് നശി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  െന�ക�ഷക���ായ ന�ം പരിഹരി��തിന് ആശ�ാസനടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഉെ��ി� അവ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

ഓണ�ാലേ��� പ��റി

1433. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ാലേ��് ആവശ�മായ പ��റിക�െട സംഭരണ�ി�ം വിപണന�ി�ം

വിതരണ�ി�മായി ഏെ��ാം ഒ���ളാണ് നട�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ച�കളാണ് ഈ ആവശ��ിനായി ആരംഭി�ക എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി സംബ�മായ സ�യംപര�ാ�തെയ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ��തിന് ൈകെ�ാ�

നടപടിക� എെ��ാം;  എ�േ�ാളം പ��റി ഈ പ�തിയി�െട ഉ�പാദി�ി�ാനാ�ം  ;  ജി�

തിരി�� കണ� വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��ിേകാ��ി� താ��ാലിക ജീവന�ാ�

1434. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ിേകാ��ി� സം�ാന�് െമാ�ം എ� താ��ാലിക ജീവന�ാ� േജാലി െച���്;

ഇവ�െട ത�ിക തിരി�� പ�ിക ന��േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� താ��ാലിക ജീവന�ാെര ഒാേരാ

ജി�കളിേല�ം േഹാ��ിേകാ��ിെ� വിവിധ ഓഫീ�കളി� നി�ം പിരി�വി�ി��്;  വിശദവിവരം

ന��േമാ?

വര��െ��തിക��് സഹായം

1435. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� വര��െ��തികെള �ടർ�് �ഷി�ാ��ം കാ�ഷിക േമഖല�ം സം�ാന സ��ാ�

അ�വദി� സഹായ�� എ��ാം;

(ബി) ��മായ വര���ലം ഭീമമായ �ഷിനാശം സംഭവി�ി�ം േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�

സം�ാനെ� �ഷി�ാ��് ആവശ�മായ സഹായ��  ലഭ�മാ�ിയിെ�� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

TxD േപാളിേനഷ� െതാഴിലാളിക�െട േവതനം

1436. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ക��,കാസ�േഗാഡ് ജി�കളിെല �ി  x  ഡി േപാളിേനഷ�  െതാഴിലാളിക��്

ശ�ളപരി�രണ�ിെ� ഭാഗമായി ലഭി�ാ�ളള അരിയ�  േവജ�് ഇ�വെര�ം ന�കാ�

കഴിയാെത വ�െത�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക എേ�ാ� ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േസായി� െഹ��് കാ�ഡ്

1437. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�് പര�േവഷണ�ം സംര�ണ�ം വ��ിെ� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ക�ഷക��ം േസായി�  െഹ��് കാ�ഡ് വിതരണം

നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി�  േസായി�  െഹ��് കാ�ഡ് ലഭി� ആെക ക�ഷക�  എ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ആയത് എ�ാ ക�ഷക��ം ലഭ�മാ�ാനാവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ ���ിക�

1438. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�് സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി� േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി� ഏെത�ാം ���ികളാണ്

നട�വ��ത്; അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വലിയേതാതി� കാ�ഷിക �ാധാന��� �േദശമായ�െകാ�ം, ഇവിെട അ�� കാല�ളിലായി

ക�� വര�� േനരി��ം കണ�ിെല��്  2017-18  സാ��ികവ�ഷ�ി�  മ�്

സംര�ണ�ി�ം ജലസംര�ണ�ി�മായി ��ത�  പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന്

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

����ഴി േകാേളജ് ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജിയി� അടി�ാന സൗകര���

1439. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള െവ�റിനറി  &  അനിമ�  സയ�സസ് സ��കലാശാല�െട കീഴി�  2015-16

അ�ാദമി�് വ�ഷ�ി�  �വ��നം ആരംഭി� േകാേളജ് ഓഫ് �ഡ് െടേ�ാളജി,
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����ഴിയി�  അ��ാപകെര �ിരമായി നിയമി��തി�ം പഠന�ിനാവശ�മായ ��വ�

ഡി�ാ��്െമ�ക�ം ആരംഭി��തിന് ആവശ�മായ െക�ിട�ം,  ലാബ്,  ൈല�റി,  േഹാ��ക�

എ�ീ അടി�ാന സൗകര���  ഏ�െ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക�  സ��ാ�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് ഇ��� കൗ�സി� ഓഫ് അ�ിക��റ� റിസ��ിെ� അ�ിഡിേ�ഷ�

ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക�

അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ിേകാ��് പ��റിക�െട വില നിലവാരം

1440. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റിക�െട വില പിടി�നി��ാ�  േഹാ��ിേകാ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഇ�വെര

സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) േഹാ��ിേകാ��ിെ� വില നിലവാരം െപാ�വിപണിേയ�ാ�  ��തലാെണ�� ആേ�പം

പരിഹരി�വാ� എ�് നടപടി ൈകെ�ാ� എ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) െപാ�വിപണിയിെല വിലേയ�ാ�  താ� വിലയി�  �ണനിലവാര�� പ��റിക�  വിതരണം

െച��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഡ് വ��ി��ായ കാലതാമസം

1441. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : 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�ി�  തി�വന��രം നഗരസഭ�െട ഇടവേ�ാട് വാ�ഡി�

�ീകാര�ം ജം�ഷ�-പാ��ി�ൈല� ക��േ�ാണം േറാഡിന് �ഡ് വ��ി� അ�വദി� �ക

നഗരസഭ  2017  ജ�വരിയി�  േനാമിനി വ��ായി െച�വാ�  തീ�മാനിെ��ി�ം ഇ�വെര

നട�ിലാ�ാ� കഴിയാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ വ��ിന് െട�ി�� സാം�ഷ� ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

െട�ി��  സാം�ഷന് എ� സമയെമ��;  ആ�െട വീ� �ലമാണ് െട�ി��  സാം�ഷ�

ൈവകാൻ കാരണം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  നഗരസഭ ���ീകരി� �ളഡ് വ��ക�  ഏെത�ാം;  അവ�് ഇ�ാ�

കാലതാമസം �കളി� പറ�ിരി�� വ��ിന് ഉ�ാകാ� കാരണം എെ��് അറിയി�ാേമാ;

ആ വ��ക� േനാമിനിവ��ായാേണാ െട�� ആയി�ാേണാ നട�ിലാ�ിയത്;

(ഡി) ഈ �ഡ് വ��് െട��  െച�ി�േ�ാ;  നഗരസഭാ കൗ�സി�  എ�� തീ�മാന�ിെ�
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അടി�ാന�ി�  വ��് നട�ിലാ�ാ�  എ�ാണ് തട�ം;  വ��് നട�ിലാ�ിയതിെ�

ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ; കാലതാമസ�ി�� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇ�ാര�ം സംബ�ി�് സ��ാരിന് ന�കിയി�� 1618835/ഡി.സി/എ�.എസ്.ജി.ഡി/2017

തീയതി.7/7/2017 എ� പരാതിയിൽ സ�ീകരി�ിരി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�ക�െട അധീനതയി� ഉ� േറാ�ക�

1442. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ി�  �ിതലപ�ായ�ക�െട അധീനതയി�  ഉ� േറാ�ക�

അഭി��ിെ����തി�ം സമയബ�ിതമായി അ����ണിക�  െച��തി�ം,ആവശ�മായ

ഫ�ി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േറാ�ക�  െപാ�മരാമ�് വ��് ഏെ����തിന് �ിതല പ�ായ�ക�

ആവശ�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാ ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല െതാഴി� ദിന�ൾ

1443. �ീ.രാ� എ�ഹാം : 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�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� േമഖലക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�ം കാ�ഷികേമഖലെയ ഒഴിവാ�ിയേ�ാ� നിരവധി െതാഴിലവസര��

�റ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിെയ ആ�യി� കഴി�� നിരവധി ��ംബ���് ത�ലം െതാഴി�  ദിന�ൾ

ന�െ��ക�ം പ�ിണിയിലാ�ക�ം െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആയത് പരിഹരി�് ��ത�  െതാഴി�  ദിന��  ��ി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��ത് എ�് പറയാേമാ?

(ഇ) ��ത പ�തിയി�  െതാഴി�  ദിന��  ��ി��തിനായി �ീരവികസന�മായി ബ�െ��്

പ�,  ആട് വള���  പ�തിക�  ഉ�െ���േമാ;ആയതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം പ�തി എ�െന നട��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് റീൈസ�ിങ് വഴി മാലിന�നി��ാ��നം

1444. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �ാ�ിക് മാലിന���ം ഇ-േവ�ക�ം ഉപേയാഗി�് �തിയ ഉ����

നിർ�ി�� ഫാ�റിക�  �ാപി�് മാലിന�നി��ാ��നം നട��തിെന സംബ�ി�്

എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇെ��ി� പഠനം നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� അധിക ത�ികക� അ�വദി��തിന് നടപടി

1445. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  ആവശ��ിന് ത�ികക�

ഇ�ാ�തിനാ�  ��തായി ത�ികക�  ��ി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ചീഫ് എ�ിനീയ�

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� കാ�ഗറികളി�  എ� ത�ികക�  വീതം ��ി�ാ�� നി�േ�ശമാണ്

സമ��ി�ി��ത്;

(സി) ത�ികക�െട അഭാവ�ി�  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  േജാലി ഭാരം വ��ി���ലം

���ിക� �ത�സമയ�് ���ിയാ�ാ� കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ആവശ�െ�� അധിക ത�ികക�  എ��ം േവഗം

അ�വദി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��

1446. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

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

(എ) മഴ�ാല��� �ചീകരണ �വ��ന��  തേ�ശ �ാപന��  യഥാസമയം

നട�ിലാ�ാ�താേണാ പനി മരണ�� വ��ി�വാ� ഇടയാ�ിയത്;

(ബി) പരിസര �ചീകരണ�ം മാലിന� നി��ാ��ന�ം നിര�ര ��ിയയാ�ി േകരളെ�

പണിമരണ�ളിൽ നി�ം ��മാ�വാ�� അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

'ൈലഫ്' പ�തി�െട �ണേഭാ� ലി�ിൽ ഉൾെ�ടാെത േപായവ�

1447. �ീ.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) 'ൈലഫ്'  പ�തിയി�  �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിന് േവ�ി�� പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) �ാമപ�ായ�് ഭരണ സമിതി�ം �ാമസഭ�ം അംഗീകരി� ലി�ാേണാ നിലവി��ത്;

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) നിലവി�  �സി�ീകരി� ലി�ി�  ഉ�െ�ടാെത േപായ അ�ഹരായവെര ഉ�െ����തി�ളള

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�് ഭരണ സമിതിക��് ഇത് സംബ�ി� �മതലക�  ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

'ൈലഫ്' സ��� പാ��ിട പ�തി

T 1448.�ീ.െക.�രളീധര�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് സ��� പാ��ിട പ�തിയായ 'ൈലഫിന്' �ട�ം�റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉയ�� ജീവിതസാഹചര��ം ജീവേനാപാധി�ം ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.പ�തി

1449. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�െ�� ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�ിെ��ം മ� പ�ായ�ക�േട�ം

ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി നട�ിലാ��തിനായി സമ��ി�ി��

അേപ�കളിേ�ൽ നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�  പരിഗണി�് അ�മതി ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര ,െവ�ി�വല േ�ാ�കളിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ ���ിക�

1450. �ീ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) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ �കാരം െകാ�ാര�ര െവ�ി�വല േ�ാ�കളി� നിലവി� ഭരണാ�മതി

ലഭി� ���ിക� ഏെത�ാെമ�ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ��് ഭരണാ�മതി�ായി ��ത േ�ാ�കളി� നി�ം അവസാനമായി
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�പാ�ശ െച�െ�� ���ിക�െട വിശദാംശ��ം ആയതി�  ഉ�ായ �ട�നടപടിക�ം

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. േറാ�ക�

1451. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. പ�തിയി� ഉ�െ���ി �തിയ േറാ�ക� ഏെ����തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� കിേലാമീ�ർ േറാഡാണ് ഏെ����ത്;

ഏെ���� േറാ�ക�  ഏെതാെ�യാെണ�് േ�ാ�് പ�ായ�് അടി�ാന�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

ജി.എസ്.�ി. കാരണം തനത് ഫ�ി��ാ�� �റവ്

1452. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

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

(എ) ജി.എസ്.�ി.  നിലവി�  വ�േതാെട േകാ��േറഷ�ക��് തനത് ഫ�ി�  �റ��ാ�വാ�

സാധ�ത�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വിേനാദ നി�തിയിന�ി� േകാ��േറഷ�ക��് ലഭി�െകാ�ി�� വ�മാന�ി� എ�് ന�ം

സംഭവി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ �ക�് ആ�പാതികമായ ന�പരിഹാരം േകാ��േറഷ�ക��് ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

1453. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.വി. അ�വ�

,, െക. ബാ�

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് അ�ഹരായ എ�ാവ��ം പാ��ിടം ഉറ� വ���തി�ളള പ�തിയായ ൈലഫ്

മിഷെ� സ�േ� �ർ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഇതിനാ�ളള പ�ിക ത�ാറാ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ിൽെ���വെരയാണ് ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളായി

െതരെ����ത്;
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(സി) വീ�ക�െട സമയബ�ിതമായ ���ീകരണ�ം നി��ാണ സാമ�ിക�െട ലഭ�ത�ം ഉറ�

വ���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് നിലവിൽ സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) വിദ� െതാഴിലാളിക�െട അഭാവ�ം നി��ാണവ���െട ദൗ�ലഭ��ം ഉയ�� നി��ാണ

െചല�ം ��ത പ�തി�െട �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

1454. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് വീടി�ാ�വ��ായി �ഖ�ാപി� "ൈലഫ് മിഷ�" പ�തി�െട സ�േ� നടപടിക�

���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷെ� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

1455. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി െകായിലാ�ിയിെല വിവിധ �ാപന�ളി�  സ�േ� നടപടി

���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഓേരാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം െതരെ���െ��

�ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിന് നട�ിയ സ�േ�കളി�  സംഭവി� അപാകതക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;വിശദമാ�ാേമാ ?

േകരള റിയ�എേ��് (നിയ�ണ�ം വികസന�ം) നിയമ�കാരം �പീകരി�െ�� അേതാറി�ി�െട

�വർ�നം

1456. �ീ.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) 2015-െല േകരള റിയ�  എേ��്  (നിയ�ണ�ം വികസന�ം)  നിയമം �കാരം �പീകരി�

റിയൽ എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി�െട െചയ�മാ�, െമ��മാ�, ഉേദ�ാഗ�� എ�ിവർ�്

നി�യി�െ�� ശ�ള�ം അലവ��ക�ം എ�വീതമാണ്;  ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക

െചലവഴി�; ഓഫീസ് െചലവിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ��ത ജിവന�ാ��് ശ�ളം,  അലവ�സ് എ�ിവയി�  ഏെത�ി�ം �ടി�ിക ന�കാ�

ബാ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഏെത�ാം ഇന�ി� എ� മാസെ� �ടി�ികയാണ് ന�കാ��ത്
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എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-െല േകരള റിയ�  എേ��്  (നിയ�ണ�ം വികസന�ം)  റ�ാ��  ബി�ിെ�

അടി�ാന�ി� റിയൽ എേ��് െറ�േല�റി അേതാറി�ി ഓഫീസിെ� �വ��നം ���മാ�ം

അവസാനി�ി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� ആ�ിക� ആ��ാണ് ൈകമാറിയി��ത്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

എ�.ആ�.ഇ.ജി.എസ് �കാരം െതാഴിലാളിക��് െതാഴി� ദിന��

1457. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2017 വ�ഷ�ി� എ�.ആ�.ഇ.ജി.എസ് �കാരം െതാഴിലാളിക��് എ� െതാഴി� ദിന��

ലഭി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ െതാഴി�  ദിന�ളിലായി അവ��് േക� സ��ാ�

ന�േക� േവതനം ���മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�െട �ടി�ിക െകാ��തീർ��തി�ം േവതനം �ത� സമയ�്

ലഭ�മാ��തി�ം േവ�ി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�ം ഈ

���ിയിേ�� േക�സ��ാരിെ� �തികരണം എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

വാ� എ�തി��ൽ

1458. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

അ�� മ�ല�ിെല �റ�� പ �ായ�ി� ബാ�് ഓഫ് ഇ��, �റ�� �ാ�് വഴി ഭവന�ീ

വാ� എ��് ജ�ി ഭീഷണി േനരി�� 18 ��ംബ��െട വാ� �ക ഒ� മാസ�ി��ി� എ�തി

ത��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�് ബ�മാനെ�� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് മ�ി

14-� നിയമസഭ�െട അ �ാം സേ�ളന�ി� അ�� എം.എ�.എ �െട സ�ിഷന് ന�കിയ

ഉറ�് നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

1459. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മണ�� എം.എ�.എ.�െട 2016-17 െല ആ�ി വികസന പ�തിയിേല�് ശിപാ�ശ െച�ി��

���ികളി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ�� �േഖന നടപടി സ�ീകരിേ�� എ�ാ ���ിക�െട�ം

ഡി.പി.ആ�. തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാടാന��ി ഗവ�െമ�് എ�്.എ�ിന് െക�ിടം പണി��ത് സംബ�ി� ���ി�െട

ഡി.പി.ആ�. ��� ജി�ാ എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� േമ�നടപടി�ായി സമ��ി�ി�േ�ാ എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത ���ി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ�  കാലതാമസം വ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി വികസന പ�തി

1460. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

മണ��  എം.  എ�.എ.  �െട  2016-17െല ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി

ലഭി��ം എ�. എസ്.  ജി.  ഡി.  �േഖന നി��ഹിേ���മായ എ�ാ ���ിക��ം

സാേ�തികാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഓേരാ ���ി�േട�ം നിലവിെല �ിതിെയ സംബ�ി�

വിവരം ന�കാേമാ ?

െെലഫ് പ�തി

T 1461.�ീ.േ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) െെലഫ് പ�തി നട�ാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) എറണാ�ളം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െെകവശ�� �മി ഇൗ പ�തി�ായി

ഉപേയാഗി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ് ഇതിനായി ത�ാറായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അ�മാലി നിേയാജക മ�ല�ിെല അ�മാലി �നിസി�ാലി�ി,  അ��ഴ �ാമപ�ായ�്

�ട�ിയവ�െട െെകവശ�� �മിയി�  പ�ികജാതി ��ംബ���ായി വീട് നി��ി�ാ��

നിർേ�ശ�ിേ�ൽ സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1462. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ി� 2016-17,

2017-18  (30.06.2017  വെര)  കാലയളവി�  എ� െതാഴി�  ദിന��  ��ി�ി�െ��്

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� തിരി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ആയതിെ� �തിഫലം െതാഴിലാളിക��് �ടി�ിക�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ബ�സ് ��ക�െട നിലവിെല അവ�

1463. �ീ.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) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�ിവ�� ബ�സ് ��ക�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ബ�സ് ��കെള ശ�ിെ����തിന് സ�ീകരി�

നടപടികൾ എെ��ാം; ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ��വ� സമയ ക�സ���മാ�െട േസവനം നിലവി� ലഭ�മാേണാ; ഇെ��ി� ��ത

ത�ിക നിക�വാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

1464. �ീ.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�് വിതരണം െച�� വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക�  ���മാ�ം വിതരണം

െച�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� എ� മാസെ� �ടി�ിക�െ��ം അവ എ�േ��് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക��ായി കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക െചലവഴി� എ�്

വ��മാ�േമാ?

ജനകീയാ��ണ�ിെ� �ട���ം വികാസ�ം

1465. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ജനകീയാ��ണ�ിെ� �ട���ം വികാസ�ം പാലി�േപാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

വിഭാവനം െച�ി��ത് ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ൈകമാറി�ി�ിയ ഘടക �ാപന��െട �വ��നം

ഏേകാപി�ി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ആയതിെ� കാര��മത വ��ി�ി��തിനായി ജനകീയ േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ആയത് ഏത് രീതിയി� നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ?

അതിര�ി�ി പ�യ�ിന് �റിസം �േവശനഫീസ് വിഹിതം
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1466. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �റിസം േമഖലയി� ഉ�െ�� അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിന് വനംവ��് പിരിെ���� �റിസം

�േവശന ഫീസി� നി�ം ഒ� നി�ിത ശതമാനം �ക ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി പ�ായ�് സമ��ി�ി�� അേപ� പരിഗണി�് അ�മതി ന���തിനാവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വ�മാനം തീെര �റ��ം പ�ികവ�� േകാളനിക�ം േതാ�ം െതാഴിലാളി േമഖല�ം ഉ�െ���

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിെന സഹായി�വാ�  �േത�ക സഹായം ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

വീ�ന�� കി�ാ�വ�െട ��ി�ട്

1467. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) വീ�ന�� ലഭി�ാെത നിരവധിേപർ ��ി��് അ�ഭവി��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന��വർ�് വീ�ന��  അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ�ാൻ എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

െത�വ് നാ�െള െകാ�തിന് ��ീംേകാടതിയി� ഹാജരായ ജന�തിനിധിക��് സഹായം

1468. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) കി�വില�് െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  െകാ�െ�� മാമം കാ�ം�റം ച�വിള വീ�ി�,

����െ� ��ംബ�ിന് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സംഭവെ� �ട��് െത�വ് നായ പീഢിത സംഘ�ിെ� േന�ത��ി�  േമഖലയിെല

അ�മകാരികളായ െത�വ് നാ�െള പിടി�ടി െകാ��മായി ബ�െ��് ജന�തിനിധിക� ��ീം

േകാടതിയി� ഹാജരാേക�ിവ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�കാരം ��ീംേകാടതിയി�  ഹാജരായ ജന�തിനിധിക��് സ��ാ�  സഹായം

അ�വദി�ണെമ� ആവശ��ിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ി മ�ല�ിൽ തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം നട�ിലാ�� പ�തിക�

1469. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : 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) െകാ�ി മ�ല�ിെല െച�ാനം,  ��ള�ി എ�ീ പ�ായ�കളി�ം െകാ�ി േകാ��േറഷ�

േമഖലയി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം �േഖന നട�ിലാ�ാ� ഭരണാ�വാദം

ന�കിയി�ളള പ�തിക�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതിെയ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ി� മതിയായ ജീവന�ാ� ഇ�ാ�തിനാ� ���ികളി� കാലതാമസം വ��

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;?

(സി) എ�ിൽ ആവശ�മായ ത�ികക�  ��ി�ം ഒഴി�ക�  നിക�ി�ം കാലതാമസം �ടാെത

���ിക� നട�ിലാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ�� മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ ���ിക�

1470. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : 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 േഫസ്  5,  6,  7,  8  �കാരം അ��  മ�ല�ി�  ഏെത�ാം

���ിക��ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയത്;

(ബി) ഇവയി� െട�ഡ� െച�് കരാ�കാ� ഏെ���ി�് �ട�ി�ിട�� ���ിക� ഏെത�ാം; അവ

���ീകരി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) എ�ിേമ�് �ന:�മീകരി��തിനായി റീ െട�ഡ�  െച��തിേനാ അ�ാ�പ�ം ഫ�്

ന�െ�ടാതിരി�ാൻേവ�ി സാധ�മാ�� ഏെത�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാേനാനിലവിൽ

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി�  എം.എ�.എ.  െയ പെ���ി�െകാ�് ഒ� ഉ�തതല േയാഗം േച��തിന്

��ൈക എ��േമാ?

െത�വ് നാ��െട നിയ�ണം

1471. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ്

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

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

(എ) െത�വ് നാ��െട ആ�മണം �ലം സം�ാന�് കഴി� ര�് വ�ഷം എ�േപ�

മരണെ��ക��ായി;

(ബി) െത�വ് നാ��െട നിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക� പരാജയെ����ം െത�വ്

നാ��െട ശല�ം �ടി വ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െത�വ് നാ�െള വ��ംകരി��തിന് ��ംബ�ീ അംഗ���് പരിശീലനം ന��� പ�തി

നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�േപ��് ഇതിനകം പരിശീലനം ന�കി;

(ഡി) ഇതിനകം എ� െത�വ് നാ�െള ��ംബ�ീ �േഖന വ��ംകരി�െവ�ം എ�് �ക
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ഇ�ാര��ിനായി ചിലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

െത�വ് നാ��െട �നരധിവാസം

1472. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െത�വ് നാ��െട �നരധിവാസ �വ��നം ഊ��ിതമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി നിലവി� നട�ിലാ�ിവ�� നടപടിക� �ടാെത ��ത� ശാ�ീയമായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക വീതം എെ��ാം �വ��ന���്

ന�കിയി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) െത�വ് നാ��െട വ��ംകരണ ��ിയ�് ��ത� പണം അ�വദി��തി�ം ഈ ഇന�ി�

ഇേ�ാ� ന�കിവ�� �തിഫലം വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ിന് ഇരയാ��വർ�� ന�പരിഹാരം

1473. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  2016,2017  ��  30  വെര�ം എ�േപ�

മരണെ��െവ�ം, എ�േപ��് പരിേ��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) െത�വ് നായശല�ം തട��തി�  �ാഥമിക ഉ�രവാദിത�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന���ായതിനാ�  കടിേയ���വ��� ന�പരിഹാര�ം അവ�  ന�കണെമ�്

ചീഫ് െസ��റി ��ീംേകാടതിയി� സമ��ി� സത�വാ��ല�ി� വ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  മരണെ��വ�െട ആ�ിത��ം,  പരിേ���ക�ം

െച�വ��് ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഏ��ം ��ത� �ക ന�പരിഹാരം ആ��ാണ് ന�കിയത്?

കിണ� റീ�ാ��്

1474. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല വാമന�രം േ�ാ�് പ�ായ�ി�  കഴി� ഭരണ സമിതി�െട

കാല�് കിണ�  റീ�ാ�ജി�േവ�ി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  �കാരം റീ�ാ��് െച� എ� �ണി�കൾ ഇേ�ാ�  ഫല�ദമായി
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�വ��ി��െവ�ം �വർ�നരഹിതമായവ എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േക� റിയ� എേ��് നിയമം േകരള�ിൽ നട�ാ��തിെല �ാേയാഗിക ��ി��കൾ

1475. �ീ.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) 2015-െല േകരള റിയ� എേ��് (നിയ�ണ�ം വികസന�ം) നിയമം റ�ാ�� സാഹചര��ി�

േക� റിയ�  എേ��് നിയമം ബാധകമായി�ളള �ാനിംഗ് ഏരിയ നി�യി�ി�ളളത്,  നഗര

�ാമാ��ണ നിയമ�ി�  �ഖ�ാപി�ി�ളള �ാനിംഗ് ഏരിയക��് മാ�മാെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാനിംഗ് ഏരിയയി�  ഉ�െ�ടാ�തിനാ�  സം�ാനെ� ധാരാളം നഗരസഭക�ം എ�ാ

�ാമപ�ായ� �േദശ��ം േക� റിയ�  എേ��് നിയമ�ിെ� പരിധിയി�  ഉ�െ�ടാ�

�ിതിവിേശഷ��ാകാ�  ഇട�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് മറികട��തിന് സം�ാന സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) േക� നിയമ�കാരം പാ��ിന് ന�കിയ �ല�ം �ാ�ക�  നി��ി��തിന്

വ�വ��െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  സം�ാനെ� �മി നിയമ��

കണ�ിെല��േ�ാ� ഇത് �ാേയാഗികമാെണ�് ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

1476. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േഹാ�ൽ,  ക��ാണമ�പ��  �ട�ിയ �ാപന�ൾ മതിയായ മാലിന�

സം�രണ സംവിധാനം ഇ�ാെതയാണ് �വ��ി��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം ഒ��ിയി�െ��് ഉറ�വ���തിന്

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�്��് വിശദമാ�േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

1477. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  ലഭി��തിന്  2017  ജ�വരി �ത�  അേപ� ന�കിയവ��്

െപ�ഷ� അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�റിയി�േമാ ;

(ബി) നിലവി�  സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�  ലഭി��ത് എ� േപ��ാണ്;  െപ�ഷ�

വീ�കളിെല�ി�� പ�തി �കാരം എ�വെര�� െപ�ഷ� വിതരണം െച�;

(സി) പ�ായ�ി�  െപ�ഷന്അേപ� ന�കിയാ�  ഒ�മാസ�ിനകം തീ�മാനെമ��ണെമ�

നിബ�ന�േ�ാ;  എ�ി�  ജ�വരി മാസം �ത�  അേപ� ന�കിയവ�െട അേപ�യി�
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അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� സം�രണം

1478. �ീ.ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈജവ അൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിെ� �ഖ��മതല�ാരായ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് ഇ�ാര��ിൽ േവ�� �േരാഗതി േനടാനാകാെത േപായതിെ� കാരണ��

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മാലിന��� പരിഹാര�ിനായി സ��ാരിെ� എെ�ാെ� ഇടെപട�ക�  ഉ�ാ�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) മാലിന� നി��ാ��നം ജനകീയ ��ാനെമ� രീതീയി�  പരിണമി�ി�ാ�  േനരി�്

ഇടെപ�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ൈജവമാലിന���  കഴിവ�ം ഉറവിട�ി��െ� സം�രി�വാ�  ഓേരാ ��ംബ�െള�ം

നി�ബ�ിതരാ��തി�ം �ാ�ിക്,  ഇലേ�ാണി�് മാലിന���  തേ�ശസ�യം ഭരണ

�ാപന�� േശഖരി�് േക�ീ�തമായി സം�രി��തി�ം ആവശ�മായ ഇടെപട� നട�േമാ?

�റനാട് ��ാട് േതാട് പാലം നി��ാണം

1479. �ീ.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 മ�ല�ിെല �റനാട് -��ാട് േതാട് പാലം നി��ാണം എം.എ�.എ�െട ആ�ി

വികസന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ���ി�് എ�ിേമ�്,  ഭരണാ�മതി എ�ിവ സമ��ി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ി�് അടിയ�ിരമായി ഭരണാ�മതി ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഴ�ാല ��� �ചീകരണം

1480. �ീ.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�് പക��വ�ാധിക�  പട��പിടി�ാതിരി�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

�േഖന നട�ിലാ�� മഴ�ാല ��� �ചീകരണം നട�ിലാ�ിേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതിനായി എ�് �ക െചലവാ�ിെയ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ിലാ��തി�  ഏെത�ാം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളാണ്

വീ�വ��ിയി��െത�ം ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മാലിന� സം�രണ നടപടിക�

1481. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) മാലിന� സം�രണം സംബ�ി� സ��ാ� നയം വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം മാലിന� സം�രണ�ിനായി സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) െത�േവാര�ളി�  മാലിന���  െക�ി�ിട�� അവ� ഇ�ാതാ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളി� ഇളവ് നൽ��തിന് നടപടി

1482. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ക����ി �ാമപ�ായ�ിെല എസ്.എ�.ഡി.പി. �ണിയൻ െക�ിട�ിന് െക�ിട നി��ാണ

ച��ളി�  ഇളവ് ന�കണെമ� ആവശ�ം സംബ�ി�് പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ���്

(േകാ�യം)  ന�കിയ  21/6/2017  -െല  RDI/C12017/LSGD  ന�ർ ക�ി�  സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��  (േകാ�യം)  �ലപരിേശാധന നട�ി വിശദമായ റിേ�ാ��്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ിൽ എ��ം േവഗം തീ�മാനെമ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇനി�ം

കാലതാമസം ഉ�ാകാെത ഈ വിഷയ�ിൽ അടിയ�ിരമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനം

1483. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, 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�ാനെ� ���മാ�ം െവളിയിട വിസ��ന��മാ��തിന് ൈകെ�ാ� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

46 of 96



(ബി) സം�ാന�് എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള െവളിയിട വിസ��ന��മായി

�ഖ�ാപി�ി��്; വിവരി�േമാ;

(സി) െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനം എ� ല��ം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ്

ല��മി�ി�ളളെത�് െവളിെ���േമാ?

��� േകാ��േറഷനിെല ഒഴി�ക�

1484. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ർ േകാ��േറഷനി�  2014  ഏ�ി�  �ത�  2017  ��  30  വെര പി.എസ്.സി.  റാ�്

ലി�ി�  നി�ം നിയമനം ലഭി�വ�െട എ��ം ��ത കാലയളവിൽ വിരമി�/പിരി�േപായ

ജീവന�ാ�െട എ��ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാ��േറഷനി� ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നട�ിയ നിയമന�ിെ� കണ�്

ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) താ�കാലിക/കരാ�  അടി�ാന�ി�  എ�േപ�  േജാലി െച��െ��് ത�ിക തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2014 ഏ�ി� ഒ�് �ത� ആ�ിത നിയമന വ�വ�യി� നിയമനം േനടിയവ�െട കണ�്

ത�ിക തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ ; എ� ശതമാനം ഒഴി�കളാണ് ഇ�ര�ി� നിക�െ���തിന്

വ�വ���ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) േകാ��േറഷനിെല ഇല�ി��  വിഭാഗ�ി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ� വീതം

ഒഴി�ക�െ��് വിശദമാ�േമാ ; അവ നിലവി� വ� തീയതി വ��മാ�േമാ?

മാലിന� നി��ാ��ന ഏജ�സിക�

1485. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാലിന� നി��ാ��നം, �ചിത�ം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് സ��ാരി� കീഴി� �വ��ി��

ഏജ�സി�െള�റി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് �ട�ിയ ക�ി�ാ� പാടി�ാ� മാലിന��� രാ�ി കാല�ളി� ക�ി�കള���

തടയാ� എെ��ാം സംവിധാനമാ��ത്;

(സി) ഇത് തട��തിന് �േത�ക സംവിധാനം ഉ�ാ�ാ� ആേലാചി�േമാ?

കരി�ഴ കനാ�

1486. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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) കായം�ളം പ�ണ�ിെ� �ദയഭാഗ��ടി കട�േപാ�� കരി�ഴ കനാ� മാലിന��� നിറ�്

��തരമായ െപാ�ജനാേരാഗ� ഭീഷണി ഉയ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത കനാ� മാലിന���മാ�ി സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്

വിശദമാ�േമാ?

സം�ാനം മാലിന� രഹിതമാ��തിനാ�� പ�തിക�

1487. �ീ.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� മാലിന� രഹിതമാ��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി സമ�മായ ഒ� പ�തി നട�ിലാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി� െപാ�ജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മല�റം ജി�യിെല പ�ായ�കളിെല ഒഴി�ക�

1488. �ീ.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 പ�ായ�കളി�  െസ��റിമാ�െട�ം അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട�ം

നിലവി�� ഒഴി�ക� എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ;

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

(സി) ഒഴി�ക�  �ലം പ�തി നി��ഹണ�ിന് തട���  അ�ഭവെ���തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ിര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കായം�ളം പ�ണ�ി� �ാപി�ി�� ൈഹമാ�് െെല�ക�

1489. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) കായം�ളം പ�ണ�ിെല വിവിധ �േദശ�ളി�  �ാപി�ി�� െെഹമാ �് െെല�ക�,

േസാഡിയം േവ��  ലാ�ക�  എ�ിവയി�  പല�ം നിലവി�  �വ��ി��ി� എ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെ� ന�നതക�  പരിഹരി�് ��ത െെല�ക�  �വ��ന�മമാ��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� െതാഴി�റ�് പ�തി േവതനം

1490. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� േവതനം വിതരണം

െച�ാ�� പ�ായ�ക�ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� േവതനം വിതരണം െച�ാ� പ�ായ�കളി�  സ��ാ�

ഇടെപ�് േവതനം ഉട� വിതരണംെച��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത��നായ ശല�ം

1491. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േകരള�ി� വ��ി�വ�� െത�� നായ ശല�ം ഇ�ാതാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െത��നാ��െട ആ�മണ���് വിേധയരാ��വ��് ന�പരിഹാരം ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െത��നായ ശല�ം

1492. �ീ.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) െത��നായശല�ം നിയ�ി�ാ�  േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട �ത�മായ കണ�് ലഭ�മാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ��  വ�ഷെ� അേപ�ി�് െത�വ് നാ��െട എ��ി�  എ� വ��നവ്

ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

പന��ട് പ�ി�് മാ���്

1493. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�റട �ാമപ�ായ�ി�  േകരള-തമി�ാട്

അതി��ിയി�� പന��ട് പ�ി�് മാ���് ആദിവാസി വിഭാഗ�ി�  ഉ�െ��വ�േപാ�ം

ഉ�����മായി എ�ിേ��� ഒ�ാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവി�െ�

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ഇതിെന ഒ� മാ�ക മാ���ായി മാ��തി�ം േവ�
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നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ി�് മാ���് നവീകരണ�ിനായി സ��ാ�  തല�ി�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��ത് എ�ം കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഈ പ�തി �കാരം ഏെതാെ�

മാ���ക� നവീകരി�ി�െ��ം ആയതിേല�് െചലവഴി� �ക എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

��ാ� �ാമപ�ായ�ിെന �നിസി�ാലി�ി ആ�വാ� നടപടി

1494. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാ�  �ാമപ�ായ�ിെന �നിസി�ാലി�ി ആ��തി�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭരണാ�മതി ലഭി��തി�� കാലതാമസം

1495. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� ആ�തി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി തലേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ി�  തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��് നട�ിലാ�� ഏെത�ാം ���ിക��ാണ്

ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�ളളതെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭരണാ�മതി ലഭി��തി� നിലവിൽകാല താമസംേനരി��േ�ാ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ േകാഴിഫാ�ക�

T 1496.�ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട കീഴി� േകാഴിഫാ�ക� ആരംഭി��തി�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� മ� ഉ�����ം ഉ�പാദി�ി�ാ�ളള പ�തി ആവി�കരി�ി�േ�ാ?

��ംബ�ീ സം�ാന ദാരി�� നി��ാ��ന മിഷ�

1497. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : 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) ��ംബ�ീ സം�ാന ദാരി�� നി��ാ��ന മിഷ�  വിവിധ ത�ികകളിെല നിയമന�ിന്

നട�ിയ പരീ�യി� �മേ�ട് ഉ�ായി എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പരീ��െട േചാദ�േപ�റി�  അവ��തക�ം അപാകതക�ം ഉ�ായി�� എ� ആേ�പം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ള��െട സംര�ണം

1498. �ീ.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) േകരള�ി�  മഴെവ�-�ടിെവ� സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി എ� �ള��  ��തായി

നി��ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി��ായി���ം ഉേപ�ി�െ���ം നാേശാ�ഖമായി���മായ എ� �ള��

��ിയാ�ി സംര�ി�; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ�ായ�് �ള�� നവീകരി�് നീ�� പരിശീലനം

T 1499.�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പ�ായ�് �ള��  നവീകരി�് നീ��  പരിശീലന�ിനായി ഉപേയാഗി�� പ�തി

നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയത് സംബ�ി� നടപടി�മ��  എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ ;

(ബി) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പത് �ാമപ�ായ�കളി�ം ഓേരാ നീ���ളം വീതം

അ�വദി�് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

��ംബ�ീ ��ക�

1500. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� അയ��� വനിതക�െട വ��ിത�വികസനം ല��മി�് ��ംബ�ീ ��ക�

ആരംഭി�വാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഷയ�ളിലാണ് ഈ ��കളി�  പരിശീലനം ന��കെയ�ം അതിനാ��

റിേസാ�് േപ��മാെര െതര െ����തി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?
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കാസ�േകാഡ് ജി�യി� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� കീഴിെല ഒഴി�ക�

1501. �ീ.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) കാസ�േകാഡ് ജി�യി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� കീഴിെല �ാപന�ളി�  ഏെത�ാം

ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� ഉെ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒഴി�ക� നിക�ാ�ത് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��ന�െള ബാധി�തായി

സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�ജിനീയറിങ് വിംഗിെല ഒഴി�കൾ

1502. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ജിനീയറിങ് വിം�കളി� ഒഴി�ളള ഓവ�സിയ�,

എ�ജിനീയ� ത�ികക� നിക�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക�  നിക�ാ���ലം നി��ാണ���ിക�  ഉ�െ�െട തട�െ��� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�ാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈമേനാറി�ി െവ�െഫയ� �ീം അ�സരി�� �ടിെവ� പ�തിക�

1503. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ൈമേനാറി�ി െവ�െഫയ�  �ീം പ�തിയി��െ���ി,  �ടിെവ� പ�തിക�

നട�ാ��തിനായി തി�വ�ാടി മ�ല�ി�  നി�ം നി�േ�ശി�െ�� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ച�ി�� ���േതാട് ��ീകരണം

T 1504.�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാലിന� ��ാരമായിരി�� ച�ി�� ���േതാട് ��ീകരി��തിന് 2016-17 െല ���ിയ

ബ�ജ�ി�  വകയി��ിയ �കെയ�  ;  ആയത് �കാര�� വിശദമായ എ�ിേമ�് വ��്

അധി�ത� സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  അ� �കാര�� െട�ഡ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  നടപടിക�  എ�്
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സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര �നിസി�� േ�ഡിയം

1505. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ആ�ി വികസന പ�തിയി�ഉൾെ���ി എം.എ�.എ.  നി�േ�ശി� മാേവലി�ര �നിസി��

േ�ഡിയം �ലേമെ���ം നി��ാണ�ം എ� ���ി�മായി ബ�െ��് നഗരകാര�വ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ; ��ത ഫയ� ന�� ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

1506. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയി� 2015 ഏ�ി� ഒ� �ത� 2016 മാ��് 31 വെര�ം 2016 ഏ�ി�

ഒ� �ത�  2017  മാ��്  31  വെര�ം എ� െതാഴി�  ദിന�ളി�  േജാലി ന�കാ�

സാധി�െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) േമ��റ� ഓേരാ വ�ഷ�ം �ലിയിന�ി� എ� േകാടി �പ സം�ാന�ിന് ലഭി�െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ായിയായ ആ�ി ��ി�ാ�  കഴി�� രീതിയി�  െതാഴി�റ�് പ�തി�ാ��

മാ��നി�േ�ശ�ളി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ എ�്അറിയി�ാേമാ ?

െതാഴി�റ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ� നിയമന�ളിെല സംവരണം

1507. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി ഉേദ�ാഗ� നിയമന�ളി� സംവരണം പാലി�ാ� നടപടികളായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ��് എ�ശതമാനം സംവരണമാണ് ഇ��ലം

ലഭ�മാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ �ായ�് ഓഫീസിെല ജിവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

1508. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളി�  വിവിധ ത�ികക�

ദീ�ഘകാലമായി ഒഴി�കിട�കയാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ഒഴി�ക�

അടിയ�ിരമായി നിക��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) അ�ല�ാറ,  ത�നാ�കര,  കരി�ഴ,  കട�ഴി�റം,  �േ�ാ�കാവ്,  െല�ിടിേപ��  എ�ീ

�ാമപ�ായ�് ഓഫീ�കളി� അ�വദി�െ��ി�� ത�ികക�ം,  നിലവി�  ഒഴി�കിട��

ത�ികക�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�

1509. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നിേരാധി� �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക� േകാഴിേ�ാട് േകാ��േറഷ� പരിധി�ളളി� വ�ാപകമായി

വി��ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ�് നടപടികളാണ് േകാ��േറഷ� സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഇ�ി�ിബാവ ഹൗസിംഗ് �ീം

1510. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ�ി�ിബാവ ഹൗസിംഗ് �ീമിെ� ഭാഗമായി എ� േപ��ാണ് ഭവന നി��ാണ പ�തി

നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��ത്;  ഈ പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇതിനകം നട�ി��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ�െള െതെരെ����തിന് ൈകെ�ാ� നടപടി�മ�� എെ��ാം;  ജി�

തിരി�് �ണേഭാ�ാ��െട എ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;  െകായിലാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�

െതരെ���െ�� �ണേഭാ�ാ��െട പ�ിക, തേ�ശഭരണ �ാപനം തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ �ീം സംബ�ി�് �റെ��വി� മാ��േരഖക� എെ��ാെമ� വ��മാ�ാേമാ?

വീ�ക��് ന�� ന���തി�� നടപടി�മ��

1511. �ീ.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) അ�് െസ�് മാ�ം �മി�� വ��ിക� വയ� �േദശ�ളി� നി��ി�� വീ�ക��് ന��

ന���തി�േ�ശി��േ�ാ; ഇതി�� നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2008 െല ഡാ�ാ ബാ�ി� കരഭാഗമായി തരം മാ�ാ� �മിയി� നി��ി�� െക�ിട���ം

വീ�ക��ം ന�� ലഭി��തി�� നടപടി�മ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� അവസാന വ�ഷ�ി� കരഭാഗമായി തരം മാ��തി� േവ�ി പരിഗണി�

അേപ�കളിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഇതി�േവ�ി ഫീസിന�ി� ലഭി� �ക എ�െയ�് അറിയി�േമാ?
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�ാ�ിക് മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് നടപടിക�

1512. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാ�ിക് മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത് ;

(ബി) �ാ�ി�് പരമാവധി ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��� കീഴി�� േറാ�ക� ടാറ് െച�േ�ാ� അതി� �ാ�ിക്

�ടി ഉപേയാഗി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ ?

വനിതക��് �ഷ�് േക���

1513. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) വനിതക��ായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴി� അത��ാ�നിക സൗകര����

�ഷ�് േക��� ആരംഭി��തിനാ�� പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) യാ��ാരായ �ീക�െട സൗകര��ിനായി,  ആവശ��� േക��� െതരെ���് പ�തി

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ച�നാേ�രി നഗരസഭ�് ലഭി�വാ�� �ക

1514. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��സി�� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ന���തിന് �ഖ�ാപി� ആെക എ� �ക ച�നാേ�രി

നഗരസഭ�് ന��വാ��്

(ബി) ഈ �കക�  യഥാസമയം ലഭി�ാ���ലം നഗരസഭ തനത് ഫ�ി�  നി�ം��സി��

ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ന���തിന് േവ� �ക െചലവഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ��ലം നഗരസഭ�െട ൈദനംദിന കാര���േപാ�ം �ട���െകാ�് ജന����ാ��

��ി��ക� കണ�ിെല��് �ടിശിക �ക അടിയ�രമായി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അര�ിതാവ�ാ പഠനം

1515. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : 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) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �േഖന അര�ിതാവ� പഠനം

(വ�ണറബിലി�ി മാ�ിംഗ്) നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതരെ���െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �േദശ�ളി�  ��ംബ�ീ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��ം സം��മായി ജ�ഡ�  റിേസാ�് െസ��ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) അഗതിക�െട�ം മാനസികെവ�വിളി േനരി��വ�േട�ം �നരധിവാസ�ിനായി നിലവിൽ

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� �നർനാമകരണം െച� നടപടി

1516. �ീ.സി.മ��ി : 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��േറഷെ� നിലവിെല േപര് എ�ാണ്;

(ബി) ��തായി നാമകരണം നട�ിയത് എ�ാണ്; ഇ�ര�ിൽ �നർനാമകരണം െച� നടപടി�്

നിയമ�ാബല�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിെ�അടി�ാന�ിൽ തി�വന��രം �നിസി��  േകാ��േറഷ�  എ�്

സാ���ികമായി ഉപേയാഗി�ാതിരി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി

T 1517.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ� പ�തി�െട ��് വ�ഷെ� ��ിൈലേസഷ�  സ��ിഫി��്

ന���തി�ം പ�തി േക��ിന് സമ��ി��തി�ം ഉ�ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1518. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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�തിയി� കീഴി� കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ�

െതാഴി�  ദിന�ളാണ് ��ി�െ��ത്;  എെ��ാം ���ികളാണ് െച�ത്;  എ� �ക

വിതരണം െച�;

(ബി) ��ത പ�തിയി� കീഴി� എെ��ാം ���ിക� െച��തിനാണ് അ�മതി��ത്;
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(സി) അ�മതി�� ���ികളി�െട ��ത പ�തി ആരംഭി�� �ത� നാളി�വെരയായി ഉ�ായി��

േന��� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത െതാഴി� ദിന�� �ത��ാദനപരമായ േമഖലകളിേല�് തിരി�് വി�് സം�ാന�ിെ�

ഉ�മന�ിനായി വിനിേയാഗി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) ��ത പ�തിയി� അനധി�തമായി ആ��ല��� ൈക��ിയവ�േ�ാ; എ�ി� ആയവ�െട

പ�ിക,  ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇവ�െ�തിെര എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വ��മാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി �ിനാരായണ േ�ാഫി ജേലാ�സവ�ിന് നഗരസഭ നൽകിയ �ക

1519. �ീ.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��ി �ിനാരായണ േ�ാഫി ജേലാ�സവ�ിെ� നട�ി�ിേല�് 2016 � അ�വദി�

50,000  �പ ജേലാ�സവ ക�ി�ി�് െെകമാറിയി�േ�ാ;  ഇൗ �ക അ�വദി��തിന്

തട��� നിലവി�േ�ാ; 2016 � അ�വദി� �ക െെകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2017  െല നട�ി�ിന് ക�നാഗ��ി നഗരസഭ�െട ധനവിനിേയാഗ അ�മതി ക�്

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� - േസവന നി�തി

1520. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�വന��രം േകാ��േറഷ� �ചിത� പരിപാലനം, െത��വിള�ക�, െ�യിേനജ്, �ടിെവ�ം

എ�ിവ��് േസവന നി�തി �മ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ചിത� പരിപാലന�ി�ം െത�വ് വിള�് ക�ി��തി�ം പരാജയെ�� തായി ആേ�പ��

തി�വന��രം േകാ��േറഷ� േസവന നി�തി എ� േപരി� ജന�ളി� ��ത� നി�തി ഭാരം

അടിേ��ി��ത് നീതികരി�ാ��താേണാെയ� പരിേശാധി�േമാ?

ക����ി �ാമപ�ായ�് ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�് േകാേളജിന് �ലം

1521. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ക����ി �ാമപ�ായ�് ഗവ�െമ�് േപാളിെട�ി�് േകാേളജിന് വി�ന�കിയ �മിയി�

നി�ം അധിക�ളള �ലം വിവിധ ആവശ����ായി അ�വദി��� സംബ�ി�് എം എ� എ

ന�കിയ  2.05.2017  െല ക�ിേ��  ഫയ�  ന��  ആ�  സി  4/137/2017  �കാരം

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പ�ായ�് ഡയറ��  റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
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േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഭവനരഹിത��് വീട് ന���തി�� പ�തി

1522. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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 ഭവനരഹിത��് വീട് ന���തിന് �േത�ക

പ�തി ആവി�രി� നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ�� സ�െ� ���ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വീ�ക� നി��ി� ന�േക�ിവ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാ���് ൈമേ�ാചി�്

1523. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വള��നാ�െള�ം,  െത�വ് നാ�െള�ം വ��ംകരി�് ൈമേ�ാ ചി�് ഘടി�ി�� പ�തി

തല�ാന�് ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഇതിനകം എ� നാ���് ൈമേ�ാചി�് ഘടി�ി�;

(ബി) ഈ പ�തി�് എ�് �കയാണ് വകയി��ിയിരി��ത്;

(സി) വാ�ിേനഷ�  എ��ാെത�ം,  ൈലസ�സ് ���ാെത�ം നാ�െള വള���വ�െ�തിെര

നടപടി സ�ീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിനകം എ�േപ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ?

മാലിന��ി� നി�് സ�ാത��ം എ� പ�തി

1524. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാലിന��ി�  നി�് സ�ാത��ം എ� പ�തി വിശദമാ�േമാ;  ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ്

നട�ാ��ത്;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമാ�� വിവര േശഖരണം ���ിയായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം വിവര�ളാണ്

ഇ�മായി ബ�െ��് േശഖരി��ത്;  പ�തി എ�േ��് ���ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�� കാര��ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�്

വിശദമാ�േമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടിക�

1525. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല അഴിമതി

തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഴിമതി�ാരായ എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��തല നടപടി സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�ളള വാഹന��

1526. �ീ.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) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� നിലവി� എ� വാഹന�ളാണ് ഉളളെത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത വാഹന�ളി�  ഉപേയാഗി�ാ�  കഴിയാ��ം ഉപേയാഗ�ി�  ഇ�ാ��മായ

വാഹന��െട വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത വാഹന��െട അ����ണിക��ായി നിലവി�  സ�ീകരി�ി�ളള സംവിധാന��

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

പാതേയാര�ളി� അപകടകരമായി നി��� മര��

1527. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പാതേയാര�ളി�  അപകടകരമായി നി��� മര��  �റി�് മാ��തിനായി �േത�ക

സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വിള���� പ�ായ�ി� �ഷിഭവ�

1528. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല വിള����  പ�ായ�ി�  �ഷിഭവ�  നി��ി��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� �ട�നടപടി എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സ�ഹി�്നഗ� - ഫാ�ഖ് നഗ�- തൗ��് �� േറാഡ് ���ി�െട ഭരണാ�മതി
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1529. െ�ാ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) േകാ���  നിേയാജകമ�ലം ��  എം.എ�.എ.  അ�സമദ് സമദാനി�െട ആ�ി

വികസനപ�തിയി� ഉ�െ���ി ���ി നട�ിലാ�വാ� 20 ല�ം �പ സ�ഹി�്നഗ� -

ഫാ�ഖ് നഗ�- തൗ��് �� േറാഡിന് അ�വദി�തിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) 10.02.2016  �  ��  എം.എ�.എ.  ഇത് സംബ�ി�് എ�ിക��ീവ് എ�ീനീയ�

(തേ�ശസ�യംഭരണം)-�് ന�കിയ ക�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡ് ���ി�് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ആ�ിവികസനഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� എ�.എസ്.ജി.ഡി ���ിക�

1530. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

എ�.എസ്.ജി.ഡി.  �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� എ� ���ിക�  ഉെ��ം അവ

ഏെത�ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ ���ികളി� എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ഡി) ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക� േവഗ�ി� ���ിയാ��തി� േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളി� എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക

1531. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

പ�ായ�കളി� എ�.ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക ��ി��� സംബ�ി�് ഇഡിഎ120/15എ�

ഫയലിേ�� ��ത ത�ിക ആവശ��� പ�ായ�ക�െട ലി�് ലഭ�മാേയാ;  ആയതിേ��

എ� �ട�നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് വിശദീകരി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണവ��് ഏകീ�ത േകഡ�

1532. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണവ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ സ��ീ�കെള ഏേകാപി�ി� െകാ�്

�പീകരി�� െപാ� സ��ീസിെ� കരട് െ�ഷ�ൽ �ൾ ത�ാറാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഏകീ�ത േകഡ�  എ� �ത�  �ാബല��ി�  െകാ�വ��തിനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

വ�വസായശാലക��� അ�മതി

T 1533.�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

സം�ാന�് മാലിന� �ാ�് ഇ�ാ� വ�വസായശാലക��് അ�മതി ന���േ�ാ; എ�ിൽ

വ��മാ�ാേമാ?

�ാമപ �ായ�കളിെല �ാഫ് പാേ��

1534. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമപ �ായ�കളി�  ജനസംഖ�ാ�പാതികമായി �ാഫ് പാേ��  ���ി നി�യി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന�നി��ാ��ന �വ��ന���ായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് �േത�ക ഫ�്

1535. �ീ.പി. ഉ�ി : 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 വ�ത�ാസമി�ാെത മാലിന���മാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�കളി� �ചീകരണ വിഭാഗം ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�തിനാ�

�ചീകരണ �വ��നം കാര��മമ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) മാലിന�നി�മാ��ന�ിനായി പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന���് എെ��ാം നി�േ�ശ�� ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി �ാേദശിക സ��ാ�ക��് �േത�ക ഫ�് അ�വദി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് േവ�് മാേന�െമ�് ��സ്-2016

1536. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2016  മാ��്  18ന് േക� വനം പരി�ിതി-കാലാവ� വ�തിയാന വ��് �റ�ിറ�ിയ

�ാ�ിക് േവ�് മാേന�െമ�് ��സ്-2016  വഴി േക�സ��ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ
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�ാപന��� ന�ിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാം; ഇവ നട�ാ��േ�ാ; ഇത് പരിേശാധിേ��

അധികാര�ാപന�� ഏെത�ാം; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ��കാരം സം�ാന സ��ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��� ന�കിയ �ധാന

നി�േ�ശ��ം അവ�െട മാ��നി�േ�ശ��ം എെ��ാെമ�ം ഇവ പരിേശാധിേ�� അധികാര

�ാപന�� ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�േമ�  സ��ാ�  ന�ിയ നി�േ�ശ��� േശഷം അധികാര �ാന��  നട�ിയ

�വ��ന��ം കെ��ിയ നിയമവി�� ���ിക�ം എെ��ാെമ�ം ���ാരായി

കെ��ിയവ� എ�േപ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകരളം ���മാ�ം �ാ�ിക് വി��മാ�ാ� കഴി�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�ാെയ�ി�  ഉപേയാഗ�ദമായ �ാ�ി�് ഏെത�ാെമ�ം അവ മാ�ം ഉപേയാഗി��ത്

സംബ�ി�് നടപടി സ�ീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ� സംബ�ി� േക� നി�േ�ശ��െട�ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� ഉ�ര�ക�േട�ം

പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ

1537. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഭവനരഹിത��ായി നട�ാ�� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട ല���ൾ,  പ�തി നട�ാ��

രീതി,  പ�തി�െട വിവിധ ല���ൾ ൈകവരി��തിന് നി�യി�ി�� സമയ�മം എ�ിവ

സംബ�ി�� വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ� �ണേഭാ�ാ�െള കെ���തിന് ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിയ സ�േ��െട

വിവര�� �സീ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇത് െപാ�ജന���് പരിേശാധി�ാ�ം ആേ�പ�െ��ി�

അത് സമ��ി�ാ�ം എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;

(സി) �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തിന് എെ��ി�ം മാനദ�ം നി�യി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് ഏ�െ���ിയി��ത്;  ഈ മാനദ��കാരമാേണാ പ�ിക

ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അന�ഹ� പ�ികയിൽ ഉ�െ��ി�െ��ി� അവെര ഒഴിവാ�ാ�ം അ�ഹെര ഉ�െ���ാ���

അധികാരം ആ�െ��ി�ം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  എ�ിൽ ആ��ാണ് ഈ

അധികാരം നൽകിയി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�ിക�് �ാമസഭക�െട അംഗീകാരം ലഭ�മാേ��തേ�;  ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടി

സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ൈലഫ് മിഷ� സ�േ��െട വിവര�� ജന�ളിേല�് എ�ി��തിന് െപാ� പരസ��േളാ

മേ�ാ �ാപി�ാ� വാ��ക� േതാ�ം എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ജി) പ�തി�െട അ�ിമ �ണേഭാ�പ�ിക എ�േ��് �സി�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?
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ൈലഫ് പ�തിയിൽ �ണേഭാ�ാ�ൾ�� ��ഗണനാ മാനദ�ം

1538. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എവിെടെയാെ�യാണ് ൈലഫ് പ�തി

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േദശ�െള നി��യി��തി�ം,  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീ�ക�

ന���തി�ം നി�യി�ി�� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിനാവശ�മായ �കയിൽ സ��ാ�  വിഹിതം എ�,  പ�ായ�് വിഹിതം

എ� എ� �മ�ി� വ�വ� െച�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ഡി) ഏെറ വ�ഷ�ളായി ഭ��ാവിനാ�  ഉേപ�ി�െ��്,  െപ�മ�േളാെടാ�ം ജീവി��

നിരാലംബരായ �ീക�, േരാഗബാധിതരായി �ലി�ണി േപാ�ം െച�ാ� കഴിയാെത കിട�ിലാ��

ഭ��ാവിെന�ം ��ംബെ��ം സംര�ി�വാ� ബാധ��രാ�� �ീക�, വിധവക� �ട�ി

ഏ��ം ��ത�  �രിതം അ�ഭവി�� ഭവനരഹിതരായ �ീക�  ഈ പ�തിയിേല�്

െതരെ���െ��വാൻ സാധ�മാ�� തര�ിൽ ��ഗണനാ മാനദ�ം നി��യി�വാ�

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഇ) ഉെ��ി�, ��ത ��ഗണന,  ജാതി/മത പരിഗണനക��് ഉപരിയായി അ�ഹരായ

എ�ാവ��ം ന���തിന് സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

1539. �ീ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) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം െതാഴിലാളിക��� േവതന �ടി�ിക

ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ� �കയാണ് �ടി�ിക ഇന�ി� ലഭ�മാ�ിയത്;

(സി) േവതന �ടി�ിക ���മാ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ാമീണ സഡക് േയാജന

1540. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2014-15, 2015-16, 2016-17 എ�ി വ�ഷ�ളി� �ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജന

പ�തി�കാരം സം�ാന�ിന് എ� കിേലാ മീ�� േറാഡ് അ�വദി�െവ�ം ഇതിേല�ായി എ�

േകാടി �പയാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന സ��ാ� അ�വദി� െട�ഡ� എൈ�സ് എ� േകാടി
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�പയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി

1541. �ീ.െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

,, േകാ�� ��േമാ�

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട സംരംഭകത� വികസന പരിപാടിയി�  ഉ�െ���ിയ,  �ാ��് അപ് വിേ�ജ്

സംരംഭകത� വികസന പരിപാടി നട�ാ��തിേല�് എ� പ�തിക��ാണ് �തിയതായി

അംഗീകാരം ലഭി�ി��ത്;  ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഈ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�� സംരംഭ���് ഈ പ�തി �േഖന സഹായം ന�ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ; ഇ�മായി ബ�െ�� വിവര�� വിശദമാ�േമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജന

1542. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജനയി�  2016  മാ��്  31  വെര അ�മതി ലഭി� എ�

കിേലാമീ�� േറാഡിെ� �വ ൃ�ി ���ിയാ�ാ�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇവയി�  എ� േറാ�ക�  െട�ഡ�  െച�െവ�ം എ� േറാ�ക�െട വ��് അവാ�ഡ്

െച�െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) 2016  ഏ�ി�  ഒ�ിന് േശഷം പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.-�  േകരള�ിന് എ� കിേലാമീ��

േറാഡിന് അ�മതി ലഭി�ി�െ��ം ഇവയി�  എ� കിേലാമീ��  െട�ഡ�  െച�െവ�ം

െവളിെ���ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ �കാരം േറാഡ് നി��ാണം

1543. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക� പ�തിയായ �ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജന �കാരം നട�സാ��ിക വ�ഷം

സം�ാന�് എ� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിനാണ് അ�മതി ലഭി�ിരി��ത്;

(ബി) ഓേരാ േറാഡിെ��ം അ�വദി� �ക�െട ജി�തിരി�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ വ�ഷെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ അ�മതി ലഭി�ിെ��ി�

എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) ഭരണാ�മതി അടിയ�രമായി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ചി�ക�െകാ�് �റംഭി�ി നി��ി�� െക�ിട���് �രപരിധി

1544. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന പാത�് സമീപ�ായി ���മായി ചി�ക�െകാ�് �റം ഭി�ി നി��ി��

െക�ിട���് പാതേയാര�് നി�ം �രപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം െക�ിട���് േവ� �ര�ാ മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െെപ�ളം - െതാ�പാടം കനാ� ബ�് േറാഡ്

T 1545.�ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2012-13  �  നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന �ീം �കാരം ഒ� േകാടി �പ�െട

ഭരണാ�മതി ലഭി� െെപ�ളം  -  െതാ�പാടം കനാ�  ബ�് േറാഡിെ� ടാറിങ് ���ി

�നരാരംഭി��തി�� നടപടി �മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത ���ി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം തട���േ�ാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

(സി) ഇെ��ി� എ�േ��് ആരംഭി�വാ� കഴി�ം എ�് െവളിെ���ാേമാ;

��ബല േഗാ� വിഭാഗ�േല�� പ�തിയിൽ ��തൽ പ�ായ�കെള ഉൾെ���ാൻ നടപടി

1546. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് വ��ി� മാ�-ശി�മരണ നിര�ം േപാഷകാഹാര�റ�ം കെ��ിയി�� ��ബല

േഗാ� വിഭാഗ��െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് ഏെത�ി�ം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) സം�ാനതല വിേക�ീ�താ��ണ സമിതി  51 പ�ായ�കെള മാ�ം ഉ�െ���ി ��ബല

േഗാ� വിഭാഗ��െട ജീവിതനിലവാരം െമ�െ����തിന് പ�തിക�  നട�ാ�� എ�

വാ�� ശരിയാേണാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�� ജനവിഭാഗ��  അധിവസി�� നിരവധി പ�ായ�ക�

അവഗണി�െ��െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ അവഗണന ഇ�ാതാ�ാ� െച�ാ�േ�ശി�� കാര��� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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േക� സ��ാരിെ� ന�നപ� േ�മ പ�തിക�െട സം�ാനെ� നട�ി�്

1547. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� ആ�കൾ�് ഉപേയാഗ�ദമാ�� രീതിയി� അവ�െട ��ിക��്

ഉപരിപഠന�ി�ം ൈന�ണ� വികസന�ി�ം െതാഴി�  േന��തി�മായി േക� സ��ാ�

�പീകരി�  'ഉ�ാദ്'  പ�തി േകരള�ി�  നട�ിലാ��തിന്എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഇ�രം പ�തിക��ായി േക� സ��ാരി�  നി�ം സം�ാന സ��ാരിന്  2014  �ത�

ലഭ�മായി�ളള �ക എ�യാണ്;  അതി�  നാളി�വെര എ�് �ക െചലവഴി�െവ�്

വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� േകാ�ിംഗ് െസ��ക�

1548. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് എ� ന�നപ� േകാ�ിംഗ് െസ��ക� �വ��ി��െ��് മ�ലം തിരി�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഏെത�ാം െസ��കളാണ് സ��ം െക�ിട�ി� �വ��ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാടക െക�ിട�ിലാെണ�ി� ഇേ�ാ� ന��� വാടക�ം െക�ിട�ിെ� വി�ീ���ം മ�ലം

തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ടി െസ��കളി� പഠി�� ��ിക�െട�ം �ാഫിെ��ം എ�ം മ�ലം തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

ഈ േകാ�ിംഗ് െസ��കളി�  ഏെത�ാം േകാ�കളിലാ� പരിശീലനം ന���െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) െസ�റി�  �േവശനം ലഭി�ാ�  േവ� േയാഗ�തക�  എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

സം�ാന�് ന�നപ� േകാ�ിംഗ് െസ��ക�െട �വ��നം �ട�ിയത് ഏത്

വ�ഷമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ െസ��കളി�  പരിശീലനം േനടിയവ�  ഇേ�ാ�  ഏെത�ാം േമഖലകളി�  േസവനം

െച�വ��െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ജി) ഇേ�ാ�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� ഏെത�ി�ം െസ��  നിലവി�� �ല�് നി�്

മേ�െത�ി�ം �ലേ�� മാ�ാ� തീ�മാന�േ�ാ; എ�ി� ഏെത�ാം േക��ളാ� �ലംമാ�ി

�ാപി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ�വിഭാഗ�ൾ�ാ�� വിവിധ പ�തികൾ
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1549. െ�ാ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) ന�നപ�വിഭാഗ�ൾ�ാ�� വിവിധ പ�തിക�െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ന�നപ�േ�മ�ിനായി 2017-2018 ബജ�ി� ഉൾെ�ാ�ി�ി�� പ�തികളിൽ ഓേരാ�ി�ം

െചലവാ�ിയ �ക സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ���� പ�തിയി�  ബജ�് വിഹിത�ി�  നി�ം എ� �ക

െചലവാ�ിയി��്; വ��മാ�േമാ?

േക� ഹ�് ക�ി�ി

1550. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഓേരാ വ�ഷ�ം േക� ഹ�് ക�ി�ി,  ഹ�് ഒ����  ച�� െച��തിനായി,  േക�

മ�ിമാ�െട സാ�ി���ി� ക�ി�ി �തിനിധിക�െട േയാഗം വിളി���ാ�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഈ വ�ഷം ഇതിനായി േക� ഹ�് ക�ി�ി വിളി���ിയ േയാഗ�ി�  േകരളെ�

�തിനിധീകരി�ത് ആെര�ാമാണ്;

(സി) േകാഴിേ�ാട് എംബാ�േകഷ� േപായ�് �ന�ാപി�ണെമ�� സംബ�ി�് ��ത ക�ി�ിയി�

ഏെത�ി�ം ച��ക� നട�ി��േവാ എ�ം അതിേ�� ഏെത�ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ

എ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം �റ�ഖ വികസനം

1551. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� സാഗ�മാല പ�തിയി�  െകാ�ം �റ�ഖ�ിെ� ��ാം ഘ� വികസന

�വ��ന��  ഉ�െ����ത് സംബ�ി�് േക� സ��ാരിേല�് െ�ാേ�ാസ�

സമ��ി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി� വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���വാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ

?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

1552. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�ി�ം അ�ബ� ആവശ����മായി എ� ഏ�� �മി ഏെ���്
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ന�കിയി�െ��ം ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �റ�ഖ നി��ാണം എേ�ാ�  ���ിയാ�ാ�  കഴി�ം എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

1553. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ�വാ�  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) �ലി��ക�െട�ം ബ��ക�െട�ം നി��ാണം �ട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം പ�തി�മായി ബ�െ�� സി &എ.ജി റിേ�ാ��്

1554. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�മായി ബ�െ��് വ�ി�ളള സി  &എ.ജി റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാം;

(ബി) എം.ഒ.�-വിെ�റ പരിധി�ളളി�  നി�െകാ�് സം�ാന�ിന് ��ത�  ലാഭം

േനടിെയ���തിന് കഴി�േമാ;  ഇെ��ി�  മെ��് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�  കഴി�ക;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയം

1555. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�� �ാപി��തി�� പ�തി ആവി�കരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� ൈപ�ക മ�സിയം �ാപി��തിനായി �ലം ലഭ�മായി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

��ാറി� മ�സിയം
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1556. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല ��ാറി� മ�സിയം ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ

എ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േവാെയ�് വ��മാ�േമാ;ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടികൾ ഉട�

സ�ീകരി�േമാ?

��ാലിമര�ാ� �ാരക മ�സിയം

1557. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാലിമര�ാ�  �ാരക മ�സിയ�ിെ�

വികസന�ിനായി സമ��ി�ി�� നിേവദന�ിേ��  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചരി� �ാരകമാ�ി നിലനിർ��തി�� നടപടി

1558. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ��ാ��  ഇരിേ�ാലിയിെല  150  വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� നാഗേ�രിമന ചരി�

�ാരകമായി നിലനിർ��തി�ം മ�സിയം,  പാ��്  ,  അക�ാറിയം എ�ിവ

ആരംഭി��തി�മാ�� െ�ാേ�ാസലി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കായം�ളം ���രം െകാ�ാര�ിെ� �ന��ാരണം

1559. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ���രം െകാ�ാരം തിക�ം ജീ��ാവ�യിലായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവി�െ� െക�ിട��െട�ം തക�� ��മതി�ക�െട�ം �ന��ാരണം,  അ�ല�മായ

�രാവ�േശഖര��െട സംര�ണം,  ആവശ�മായ െവളി� സംവിധാനം,

�രാവ�േശഖരണ�െള�റി�് വിശദമാ�� ആ�നിക രീതിയി�ളള ഫലക��, �തിയ

പരവതാനിക�, െകാ�ാര�ിെ� �ളം ��ിയാ��, െകാ�ാര�ിേല�ളള �രം, �ാനം എ�ിവ

െവളിവാ�� തര�ി�  േദശീയ പാതയി�  ദിശാ�ചകഫലക��  �ാപി��  എ�ീ

�വ��ിക� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രാവ� വ��ി� ഡിജിൈ�േസഷ� പ�തി

69 of 96



1560. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ി� േരഖക�െട ഡിജിൈ�േസഷ� പ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

�രാവ� വ��ിെ� �റിസം പ�തിക�

1561. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� ഫിഷറീസ് െസ��മായി േയാജി�് �രാവ� വ��ി�െട

നട�ിലാ�ാനാ�� �റിസം പ�തിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �രാവ� വ��ി�  സമ��ി� പ�തിയിേ��  എെ��ാം നടപടിക�

ൈകെ�ാ�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��

1562. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��  ��ത�  ശ�ിെ����തി�ം അവെയ ജന�ളിേല�്

എ�ി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) വ��ിെ� ഘടന�ം �വ��ന��ം ശാ�ീയമായ രീതിയി�  �നഃസംഘടി�ി�ാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) ആയത് സംബ�ി�് സമ�മായ പഠനം നട��തിനായി ചരി�കാര�ാെര�ം �രാവ�

വിദ��ാെര�ം ഉ�െ���ി ഒ� വിദ� സമിതി �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

��മ�കടവ് പാലം സംര�ണം

1563. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ��മ�കടവ് പാലം െെപ�ക �ാരകമായി സംര�ി��തി�

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അത് സംബ�ി�് �രാവ� വ��് ഡയറ���് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

ഇതിേ��� നടപടികൾ എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�സിയ��െട സംര�ണ�ം �ന��ാരണ�ം

1564. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാനെ� മ�സിയ��െട സംര�ണ�ി�ം

�ന��ാരണ�ി�മായി നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം ൈപ�ക മ�സിയ�� �ാപി��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� നിലവി� ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ�� �ാപി�ി��ത്;

(ഡി) വയനാട് ��ി�ിറയി�  �തിയ ൈ�ബ�  െഹറിേ�ജ് മ�സിയ�ിെ� നി��ാണം ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത മ�സിയം ���ീകരി�തിന് േശഷം േഗാ� സ�ഹ�ിെ� കലാവ���ം �രാവ���ം

േശഖരി�് �ദ�ശി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല െപ�ഷ� വിതരണം

1565. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�കാ��് എ�ാ മാസ�ം അ�ാം തീയതി�് ��് െപ�ഷ�

വിതരണം െച�ണെമ�് സം�ാന മ�ഷ�ാവകാശക�ീഷ� ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�കാ��് ഏെത�ി�ം

മാസം �ത�മായി െപ�ഷ�  ന��വാ�  സാധി�ി�േ�ാ  ;  നിലവി�  എ� മാസെ�

െപ�ഷ��ടി�ിക ന�ാ�െ��് അറിയി�േമാ ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�കാ�െട �രിത�ിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി എെ��ി�ം

�ിയാ�കമായ നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��്
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1566. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട നവീകരണ�ിനാ�ളള �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിെ� �ധാന

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിെ� ശിപാ�ശക� നട�ിലാ�ി �ട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ശിപാർശകളിേ�ൽ

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ക��� ത�ികയിേല�് നിയമനം

1567. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി�വ�ഷം ഡിസംബറി�  ക���  ത�ികയിേല�് അൈഡ�സ് െമേ�ാ കി�ിയ  4051

േപ��് െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ഇ�വെര നിയമനം ന�കാ� സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�ി �� മാസം കഴി�ി�ം നിയമനം നൽകാ� െക. എസ്. ആ�. ടി. സി.

�െട നടപടി ച��ി� വി��മാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിയ�ണം നില നി��� ഇേ�ാഴെ� സാഹചര��ി� െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി  2800

ഒഴി�ക� �ടി പി. എസ്. സി�് റിേ�ാ��് െച�ക��ാേയാ; ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഡി) പി. എസ്. സി. നിയമന ശിപാ�ശ അയ�േശഷ�ം വിവിധഘ��ളിലായി നിരവധി താ��ാലിക

ജീവന�ാെര െക.എസ്. ആ�. ടി. സി. യി� �ിരെ���ക��ാേയാ; ഇതിെ� വിശദാംശ��

ന��േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി .സി െപ�ഷ� �ടി�ിക

1568. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി .സി.,എ� മാസെ� െപ�ഷ� �ടി�ിക ന�വാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപ�ഷ� �ടി�ിക �ർണമാ�ം എ� െകാ��തീ��ാനാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) െപ�ഷ�  �ത�മായി ന���തി�േവ� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ആ�ി ബാ��തക�

1569. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ആ�ി ബാ��തക� വ��മാ�ാേമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ത�ികക�

1570. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ��തായി ��ി� ഉയ�� ത�ികക�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�ളള നിയമന രീതി വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  നിലവി�ളള ജീവന�ാ�െട ഡ��ിസമയം െവ�ി�റ� നടപടിക�

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ��ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ഉ�ാ�� ന�ം എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ക����വ��രണപ�തി

1571. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ക����വ��രണ പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) േക� ഏജ�സിയായ െസ���  ഇ��ി���് േഫാ�  േറാഡ് �ാ�േ�ാ��ിെന

ക����വ��രണപ�തിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ആയതി��

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െല ഏത് വിഭാഗ�ിനാണ് ക����വ��രണ�ിെ� �മതല;നിലവി�

ഈ വിഭാഗ�ി� �വ��ി��വ�െട അടി�ാനേയാഗ�തെയ�ാണ്;

(ഡി) എ� �കയാണ് ക����വ��രണ�ിന് വകയി��ിയി�ളളത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� സിംഗി� ഡ��ി സംവിധാനം

1572. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ക���മാ��ം, ൈ�വ�മാ��ം 2017 �� 15 �ത� സിംഗി� ഡ��ി

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �മീകരണം ഏ�െ���ിയത് �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ദിവസവ�മാന�ി�
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വ��നവ് വ�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ��ത ഡ��ി പരി�രണം

നട�ിലാ�ിയത്;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് െതാഴിലാളിക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  എ�

െകാ�ാെണ�റിയി�ാേമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് �തിയ ബ�ക�

1573. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് എ� �തിയ ബ�ക�

വാ�ിയി��്; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിയ ബ�ക�  െചയിസ് വാ�ി േബാഡി െച�് ഇറ�കയായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന്

ഓേരാ�ി�ം (െചയിസി�ം േബാഡി�ം )െചലവായ �ക എ�െയ�് �േത�കം വിശദമാ�േമാ

(സി) േബാഡി ഉ�െ�െടയാേണാ ബ�ക� വാ�ിയി�ളളത്; എ�ി� ഇതിെ� വില�ം വിശദാംശ��ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ന��ി� �വ��ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഓേരാ വ�ഷ�ം കടം എ��് �തിയ ബ�്

വാ��തിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഓേരാ ഡിേ�ായി�ം എ� ബ�ക�  വീത�െ��് ജി�തിരി�്

െവളിെ���േമാ; ഇതി� ഓ�� ബ�ക� എ�; ക��റ�് ഡിേ�ായി� കിട�� ബ�ക�

എ� എ�ിവ ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) െ�യ� പാ��സ് ഇ�ാെത ക��റ�് ഇരി�� ബ�ക� നിര�ിലിറ�ാ� ത�ാറാകാ�തിെ�

കാരണം െവളിെ���േമാ;

(ജി) േകരള�ിലാകമാനം െ�യ�  പാ���ം ടയ�ക�ം ഇ�ാെത കിട�� ബ�ക�  ന�ാ�ി

നിര�ി�  ഇറ�ാ�  എ� േകാടി �പ�െട െചലവ് വ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി റിസ�വ് ക��� ത�ികയിെല നിയമനം

1574. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി റിസ�വ് ക���  ത�ികയിേല�് എ� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമെ�ാ ന�കിയി��്എ�ം എ� േപ��് നിയമനം ന�ിയി��്

എ�ം െവളിെ���ാേമാ ;

(ബി) അൈഡ�സ് െമെ�ാ ലഭി� എ�ാവ��ം നിയമനം ന��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ികരി�േമാ ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�കളിെല പരസ�ം

1575. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഒ�ാം വാ�ഷികാേഘാഷ��െട ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി

ബ�കളി� ന��് ഒ�ി�് �േ�റാം, സ��ാ� ഒ���് എ� പരസ�ം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� കാലേ��ാണ് ���ത പരസ�ം ന�കിയിരി��െത�ം ഈ പരസ��ി�െട

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് എ�് വ�മാനം ലഭി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �റ�ിറ�ിയ �തിയ ബ�ക�

1576. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� വ�തി� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ ബ�ക� �റ�ിറ�ി  ;

അവ ഏെത�ാം ഡിേ�ാക��ാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട അധീനതയി�  നിലവി�� എ.സി േലാേ�ാ�, �ാനിയ എ�ീ

വിഭാഗം ബ�ക�െട എ�ം എ�യാെണ�ം അവയി� സ��ീസ് നട�ാ� കാര��മമായവ

എ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� നി�ം പിരി�വി� എംപാന� ക���മാ�

1577. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  നി�ം പിരി�വി�

എംപാന� ക���മാ� എ� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് ഏെത�ി�ം രീതിയി�� ധനസഹായേമാ സഹായ വാ�ാനേമാ ന�കിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദ വിവരം വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ര�ാ പാേ�ജ്

1578. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണ വ�ഷമായി ഈ സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ക�ം അതിനായി  3000  േകാടി �പ�െട ര�ാ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�തിെ��ം

ഭാഗമായി എെ��ാം ���ിക� നാളി�വെര നട�ി എ�ം �ട����ിക� എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;
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(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്  1000  സി.എ�.ജി.  ബ�ക�  300  േകാടി �പ �ത��ട�ി

വാ�ാ�� സ��ാ�  ഉ�രവ് സ.ഉ.(സാധാ)നം.  72/2017/ഗതാഗതം,  തീയതി

20-02-2017 െ� �ട��വ��ന�� എെ��ാം; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ദീ�ഘ�ര സ��ീ�കളിെല ഡ��ി സ�ദായം പരി�രി��ത് സംബ�ി�്

നാളി�വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നട�ാ�ിയ �ട����ിക� എെ��ാം;

(ഡി) ന��ിേലാ�� സ��ീ�ക� നി��ലാ�ാെത ഫല�ദമായി ��ക� �മീകരി�� പ�തി�െട

�വ��ന �േരാഗതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട െമയി�ന�സ് പക�  സമയം നട��െതാഴിവാ�ി

രാ�ികാല�ളിലാ�ക,  ഓഫ്-േറാഡ് നിര�ി�  �റ��ാ�ക,  ഡ��ി സമയം പാഴാ�ാെത

ജീവന�ാ��് ബ�ക� ലഭ�മാ�ക, ഇ�ന�മത വ��ി�ി�ക, സി.എ�.ജി.യിേല� മാ�ക

എ�ീ �വ��ന��െട  20.02.2017� േശഷ�� �േരാഗതി എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യാ�ാ കാ�ഡ്

1579. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

�ിരം യാ��ാ��ായി ഏ�െ���ിയ യാ�ാ കാ�ഡ് �േഖന െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട

വ�മാനം വ��ി�ി�േ�ാ;  യാ�ാ കാ�ഡ് ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ

;വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� �ടിശിക

1580. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല െപ�ഷ�കാ��് എ� മാസെ� െപ�ഷ� �ടിശിക ഉെ��്

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�കാ�െട െപ�ഷ�  യഥാസമയം നൽകാ�തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപ�ഷ� �ക ലഭി�ാ�ത് �ലം ചികി� �ട�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�കാരനായ

ന�ാ�കാവ് ���പയി� ��മാര� നായ� ആ�ഹത� െച� സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െപൻഷൻ �ക അകാരണമായി ൈവ��തിന് ശാശ�തപരിഹാരം കെ��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ� അ�വദി��തിന് നടപടി

1581. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ��  വ�ഷ�ളി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ക�സഷ�  ലഭി�െകാ�ി�� വിദ�ാ��ിക��്

ആയത് ഇെ�ാ�ം പലയിട�ം ഇ�വേര�ം ലഭ�മാ�ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പിറവം ഡിേ�ായി�  നി�ം വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�

ന���തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി പിറവം ഡിേ�ായി�  ഓഫീസ് സൗകര�ം ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ി�ക� റ�ാ��

1582. �ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ായിരം �പയി� �റ� �തിദിനവ�മാന�� ��കളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ി�ക�

റ�ാ�ക�ം സ��ീസ് തെ� ഫല�ി� നി��ലാ�ക�ം െച�വ��ത് നിമി�ം ജന��

അ�ഭവി�വ�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒേരെയാ� വ�ിമാ�ം സ��ീസ് നട�� മലേയാര �േദശ�ളിെല ��കളി�േ�ാ�ം ഇ�കാരം

�ി�് �ന:�മീകരണം എ� േപരി� സർവീസ് റ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�മാ�ം സ��ീസ് നട�വാ�  അധികാര�� േദശസാ��ത

��കളി�േ�ാ�ം ഇ�ര�ി�  �ി�ക�  റ�ാ�ക�ം സ��ീസ് തെ� ഫല�ി�

നി��ലാ�ക�ം െച���കാരണം െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനെ� ആ�യി��

സാധാരണ�ാര� അ�ഭവി�വ�� �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ിൽ എ� പരിഹാരമാണ് വിഭാവന െച��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളിൽനി�� അ�രീ� മലിനീകരണം

1583. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് നിലവി� എ� ബ�ക� ഉ�്; ഇവയി� എ�െയ��ിന് �ത�മായ

െപാല�ഷ� സ��ിഫി���് ;

(ബി) ചില െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  നി�് �റേ��് വമി�� �ക വ�േതാതി�

അ�രീ� മലിനീകരണം ഉ�ാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് െപാ�ജന��െട ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായതിനാ� ശാശ�ത പരിഹാര�ിന് സത�ര

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കരകയ�ാനായി പ�തി
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1584. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, െക.��ിരാമ�

,, കാരാ�് റസാഖ്

,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� �ാ�് ആയി ന��� െപ�ഷ� �ക�െട 50 ശതമാനം �ടാെത ബാ�ി െപ�ഷ�ം

ശ�ള�ി�മായി എ�ാ മാസ�ം സ��ാ� സഹായേ�ാെട കടെമ��് കടെ�ണിയിലാ��

�രവ�യി�  നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കരകയ�ാനായി പ�തി തയാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �� വ�ഷം െകാ�് �ാപനെ� ലാഭ�ിലാ�ക എ� ല��േ�ാെട ബജ�ി� �ഖ�ാപി�

3000 േകാടി �പ�െട ര�ാ പാേ�ജ് സമയബ�ിതമായി ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടി അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2013-14  �ത�  റവന�വി�  കാര�മായ വ��ന��ാകാെത േപായതിെ��ം റവന� വിടവ്

ഭീമമായ േതാതി�  വ��ി� വ��തിെ��ം കാരണ��  വിശകലനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇത്

പരിഹരി�ാനായി എ�് ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;  ഈ

��ിയയി� െതാഴിലാളികെള �ടി വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�� നടപടി ഉ�ാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ര�ി��തി�ളള നടപടിക�

1585. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ ഇ�െ� അവ�യി�  നി�ം കരകയ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ��തിന് നി�േ�ശ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� നിയമന നിേരാധനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദ വിവരം നൽ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട എ.സി., േനാ� എ.സി. േലാ േ�ാ� ബ�ക�

1586. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കീഴി� സ��ീസ് നട�� എ.സി.,  േനാ� എ.സി.  േലാ േ�ാ�

ബ�ക� ഏത് �ീം �കാരമാണ് സ��ീസ് നട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി�ാേണാ ഈ സ��ീ�ക�  നട��ത്;

വിശദമാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിയ ബ�ക�
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1587. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ.സി. ബ�ക� കടമായി വാ��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് പ�തി�േ�ാ; എ�ി� എ�

ബ�കളാണ് വാ��െത�ം അതിെ� തിരി�ടവ് എ�പകാരമായിരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� �തിയ ബ�ക� വാ�ി; ഇതിനായി

എ� �പ െചലവഴി�;

(സി) ��സ��ാരിെ� കാല�് എ� ബ�് ഷാസിക�  വാ�ി;  ഇതിനായി എ�് �ക

െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നവീകരണം

1588. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നവീകരണ�ിന് ഏെതാെ� �തിയ പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട  'മി��' േപാ�� സ��ീ�കളി�  നി�ം �തീ�ി� വ�മാനം

ലഭി��േ�ാ;  ��ത�  'മി��' സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട മി�� സ��ീസ്

1589. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��തായി ആരംഭി� മി�� സ��ീസിന് േകാ��� േക�മാ�ി െഫയ�

േ��ം േ�ാ�ം അ�വദി�വാ� േവ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യിെല �ധാനേക��ം പാല�ാട് ജി�യിെല യാ��ാ�േപാ�ം ആ�യി���മായ

േകാ��ലി� േ�ാ�് അ�വദി��കാര�ം അ��ലമായി പരിഗണി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

1590. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം സംബ�ി� പഠന�ിനായി നിേയാഗി� �ശീ�ഖ�

ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന �പാ�ശക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�റിയി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടബാധ�തയി�ാതാ��തിന് ക�� പരിപാടി

1591. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട കടബാധ�തയി�ാതാ�ി ലാഭ�ിലാ��തിന് വ��മായ ക��

പരിപാടി �പെ���ിയി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �തന മാേനെ��് സംവിധാന��  �േയാഗി�െകാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ

ലാഭ�ിലാ��തി�ം ത��ിതി നിലനി��ിെകാ�േപാ��തി�ം സത�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപ�ഷ�ം ശ�ള�ം �ട�ാെത െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭവിഹിതം ന�കാ�  കഴി�ം

വിധ�� െപാ�േമഖലാ �ാപനമാ�ി മാ��തിന് സമയബ�ിത ക��പ�തി �പീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല. ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�ണെമ� ശിപാ�ശ

1592. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�് േദശീയ ശരാശരിയിെല�ി�ാേല

ന��ിെ� േതാത് �റ�ാനാ� എ�് �ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ി� �ചി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി� അ�േറാളം എംപാന� ജീവന�ാെര ര�് ഘ�മായി

പിരി�വി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ബെ�ാ�ിന് എ� ജീവന�ാരാ��ത്;  അത്

എ�യായി താ�ണെമ�ാണ് �ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ി� ശിപാ�ശ ന�കിയി��ത്;

(ഡി) ഈ ശിപാ�ശ ��� േതാതി� നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� അ��ലം എ�

ജീവന�ാെര ഒഴിവാേ��ിവ�െമ�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� വിതരണം
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1593. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ��് മാസമായി െപ�ഷ� വിതരണം �ട�ിയിരി�കയാെണ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  െപ�ഷ�  �ടി�ിക എ�് വിതരണം െച�ാനാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�ം,

ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ന�ം നിക�ാ� പ�തിക�

1594. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�െട ന�ം നിക�ാ� �തിയ പ�തിക� ആവി�കരി�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� േകാടി �പയാണ് നാളി�വെര

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ന�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) 2012  �ത�� കഴി�  5വ�ഷെ� ന��ിെ�റ കണ�് സാ��ിക വ�ഷം തിരി�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� ആെക എ� �ിരം ജീവന�ാ��്;  ഇവ�െട ത�തിക  ,  എ�ം

എ�ിവ ജി� തിരി�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഇവ��് ശ�ളം,  �ി.എ,  ഡി.എ  ,മ�് ഇന�ളിലായി വ�ഷം എ� േകാടി �പാ

െചലവാ��െ��് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട എ�ം എ�യാണ്;  ജി�  ,ത�തിക

,എ�ം എ�ിവ തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. ബ�കളി� �ര�ിത യാ�

1595. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എെത�ി�ം െക.എസ്.ആ�.�ി.സി.  ബ�കളി�  അ�ിശമന ഉപകരണ��

�ാപി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇത് �ാപി�ി�ി�ാ�ത് �ല�� അപകട��

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകട�� ഒഴിവാ��തിന് ��ത ബ�കളി� അ�ിശമന ഉപകരണ�� �ാപി��തിന്

തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏകേദശം എ� �കയാണ് ഈയിന�ി�  െചലവ്

�തീ�ി��ത്;

(സി) �ര�ിതമായ യാ� യാ��ാ��് �ദാനം െച��തിന് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. മെ�െ��ി�ം

പരി�രണം ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഏെ��ാം?
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േറാഡ് േസ�ി പ�തി�െട ഭാഗമാ�� 'ഒ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ� �ാ��് �ാസ് �ം' പ�തി

1596. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് േസ�ി പ�തി�െട ഭാഗമാ�� 'ഒ� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒ� �ാ��് �ാസ് �ം'

എ� പ�തി നട�ിലാ��േ�ാ; ഈ പ�തി �കാരം അ�� മ�ല�ി� നി�ം േപാലീസ്

വ��് �േഖന ത�ാറാ�ിയ ലി�ി�  മ�ല�ിെല ഏത് �ളിെനയാണ്

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് �കാര�� നടപടിക� എ� �ട�ി എ�േ��് ���ീകരി�ം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി എ�് സംവിധാനമാണ് ഒ��ിയി��െത�ം ഇതിനായി ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി��ത്

1597. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് അടിയ�ര ഘ��ി� േറാഡ് �ര�ാഫ�ി� നി�ം �ക

അ�വദി��തി�� കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  -  പ�ളം െക.എസ്.ടി.പി.  േറാഡി�  �ട��യായി ഉ�ാ�� അപകട��

ഒഴിവാ��തിന് േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ി�  �ക

അ�വദി��തിനായി ആല�ഴ ആ�.ടി.ഒ.  യി� നി�ം  27.5.2017 െല  G/1824/2017/A

ന��  ഫയലി�  �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�െട അംഗീകാരം ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫ�് അ�വദി��തിന് �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�  എ�് അംഗീകാരം ന��െമ�്

വ��മാ�േമാ?

േകാ�ി െക. എസ്.ആർ.ടി.സി .ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ�വ��നം

1598. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ�വ��നം �ട�ി കിട��ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിേല�് നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�െകാ�ാണ് നി��ാണ �വ��ന�� �ട�ികിട��ത്; ആ�െട ഭാഗ� നി�ളള വീ�

�ലമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;
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(ഡി) എം.എൽ.എ.  ഫ�ി�  നി�ം എ� �പയാണ് നാളി�വെര അ�വദി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ? �ടാെത മ�് ഏെത�ി�ം ഫ�ി� നി�ം �ക അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ഇ) നാളി�വെര അ�വദി�ി�ളള �കയി�  നി�ം കരാ�കാ��് എ� �ക ന�കിെയ�്

വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്) എ�േ��് പണിക� ���ീകരി�് �വ��നം ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

പാേലാട് ഡിേ�ായിെല ബ�് സ��ീ�ക�

1599. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഇ�വെര വാമന�രം നിേയാജക മ�ല�ിെല

െവ�ാറ�ട്  ,  പാേലാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  ��തായി �ട�ിയ ബ�്

സ��ീ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം എ�്

കാരണ�ാലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

ൈഹെടക് പാ��ിങ് സൗകര���

1600. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ല പരിമിതി കാരണം േറാ�കളി�  അ�ഭവെ��� തട���  നീ�വാ�  ൈഹെടക്

പാ��ിംഗ് സൗകര��� നി��ി��തിന് നടപടിക� ൈകെ�ാ�േമാ ;

(ബി) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ജ�ര,  തി�മല എ�ീ �ല�ളി�  അ�ഭവെ���

ഗതാഗത���ിന് പരിഹാരം കാ��തിനായി ൈഹെടക് പാ��ിംഗ് �ല�� നി��ി��

കാര�ം പരിഗണി�േമാ ; ഇതി�േവ� പഠന�� നട�വാ� ത�ാറാ�േമാ ?

തി�മല ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���്

1601. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല തി�മല ജം�ഷനിെല ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിനായി

എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഗതാഗത���് പരിഹരി��തിന് ൈ� ഓവ�  നി��ി��ത് ഉ�െ�െട��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

മല�റം േകാ��ലി� റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ്
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1602. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല േകാ��ലി�  റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ് ആരംഭി�ണെമ�

നിേവദന�ി� വ��് നട�ിയ പഠനം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ് ഉട� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��ാർ െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. സ�ഡിേ�ാ

1603. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ധാന വിേനാദ സ�ാര േക�മായ ��ാറിെല

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  സ�ഡിേ�ാ ആ�നികവ�കരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ എ�് െവളിെ���ാേമാ?

െവ�റട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ഗ�ാേരജ് നവീകരണം

1604. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െവ�റട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് ഗ�ാേര�ം

അ�ബ� വ��്േഷാ�ം നവീകരി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) െ�യ�പാ��്�ക�  യഥാസമയം ലഭി�ാ�� �ലം നിരവധി ബ�ക�

സ�ാരേയാഗ�മ�ാതിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ം അടിയ�രമായി പരിഹരി�് െ�യ�  പാ���ക�െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ശീ� ഖ� റിേ�ാ��്

1605. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ�റി�് പഠി�ാ�  നിേയാഗി� �ശീ�  ഖ� ക�ി�ി സമ��ി�

റിേ�ാ��ിേ�� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിവരി�ാേമാ;
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(ബി) റിേ�ാ��ിെല ഏെത�ാം ശിപാ�ശകളാണ് അംഗീകരി�് നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി��ത്;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) റിേ�ാ��് നട�ാ��ത് സംബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല വിവിധ �ണിയ�ക�മായി

ച�� നട�ിയി�േ�ാ; �ണിയ�ക�െട �തികരണം എ�ായി��െവ�് അറിയി�േമാ?

േവാ�േവാ ബ�ക�

1606. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് എ� േവാ�േവാ ബ�കളാ��ത്;  ഇവ�െട ഡിേ�ാ തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േവാ�േവാ ബ�ക�െട അ����ണി�് ഇേ�ാ� എ� സംവിധാനമാണ് ഉ�ത്; േക�ീ�തമായി

ഇതിെ� അ����ണി ഏെത�ി�ം ക�നി�് ന�കാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏ�

ക�നി�് ;

(സി) ഈ ക�നിെയ െതരെ���ത് ഏത് മാനദ��ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്;  ഇ�

സംബ�ി�് ക�നി�മായി ഏെത�ി�ം കരാറി� ഏ�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� കരാറിെ� പക��്

ലഭ�മാ�ാേമാ  ;െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ഡയറ��  േബാ�ഡ് ഇതിന് അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) എ� �തലാണ് കരാ� �ാബല��ിലായി��ത്; ഇതിേനാടകം എ� ബ�ക�െട അ����ണി

യാണ് ക�നി നട�ിയി��ത്;  എ� �പ ഈ ഇന�ി�  ക�നി�് ഇതിേനാടകം

ന�കിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ; ഏെതാെ� ഡിേ�ാകളിെല ബ�ക��് എ� �പവീതമാണ്

ഈ ഇന�ി� െചലവാ�ിയി��ത് എ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�േമാ?

അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�

1607. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� സം�ാന സ��ീ�ക��് േയാജി� 750 ൈഹെടക് ബ�ക� െക .എസ് .ആർ.ടി.സി

ഉടെന വാ��േ�ാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ ബ�ക��് ഓേരാ�ി�ം െചലവാ�� �ക എ�;ആദ� ഘ�ം എ� ബ�ക�

വാ�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ത ബ�ക�  നിര�ി�  ഇറ�േ�ാ�  എ�ാ എം.എ�.എ മാ��ം,  നിേയാജക

മ�ല�ിെ��ം ബ�് സ��ീ�ക�െട�ം �ധാന�ം മന�ിലാ�ി ബ�ക�  അേലാ�

െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അ�� സം�ാന സ��ീ�ക� നട�� സ�കാര� ല��റി ബ�ക�
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1608. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�ം ദിവേസന അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�  നട�� സ�കാര� ല��റി

ബ�ക�െട കണ�് േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ക�  യഥാസമയം സ��ാരിേല�് നി�തി�ം മ�ം ന�കിയാേണാ സ��ീ�ക�

നട��ത്;

(സി) നി�തി ന���തി�  വീ� വ��� ��ത ബ�ക�െ�തിെര സ��ാ�  സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

�� ബ�ക�െട �ര�

1609. �ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� ബസ് സ��ീ�ക� അപകടരഹിതമായി നട��തിന് എെ�ാെ� മാ��നി�േ�ശ�ളാണ്

�റെ��വി�ി��ത്;

(ബി) ��ിക�െട �ര�ിത യാ� ��നി��ി ��ത മാ��നി�േ�ശ�� പാലി�െ���േ�ാെയ�്

പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(സി) �� വാഹന��െട �ി�്ഷീ�് ഗതാഗത വ��ിന് ന�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ളിേല�് ��ികെള എ�ി�� സമാ�ര സ��ീ�ക�  നിയ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

1610. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് െട�മിന�  കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം ഏ�

ഘ��ിലാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണം എ�േത�് ���ികരി�വാ� സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) േകാം��ിെല എ� ��ക�  േലലം െച�െവ�ം അഡ�ാ�സായി എ� �ക ലഭിെ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�� ഘ��ി�  െട�മിനലി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി�� വികസന �വ��ന��

െവളിെ���േമാ?
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കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് േ�ഷ� നവീകരണം

1611. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട െക�ിട��  കാല�ഴ��ാ�

ജീ��ാവ�യിലാെണ�ം ��മതി�ക� തക��നിലയിലാണ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഡിേ�ായിെല െക�ിട�� െപാളി�മാ�ി അത�ാ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ഒ�

ബ�് െട�മിന� നി��ി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ായിൽ നി�� ബ�ക�

1612. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� നി�ം നിലവി� എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക� സ��ീസ്

നട���്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ��ത ഡിേ�ായിേല�് എ� ബ�ക� ��തായി

അ�വദി�ി��്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ� ബസ് ��ക�

നി��ലാ�ിെയ�ം എ� �തിയ ബസ് ��ക� ആരംഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഡിേ�ായിേല�് �തിയ ബ�ക� അ�വദി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ

?

റിസ�വ് ക��� നിയമനം

1613. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� റിസ�വ് ക��� നിയമന�ിനായി  31.12.2016-� കാലാവധി

അവസാനി� പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�ി� നി�ം നാലായിരം എ�.െജ.ഡി ഒഴി�കളിേല�് KCRV

(2) 2240/2010 ന�� ക�് �കാരം  31.12.2016-� പി.എസ്.സി.  നിയമന ശിപാ�ശ

െച�് ഏഴ് മാസം കഴി�ി�ം നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�.െജ.ഡി ഒഴി�കളായി�ം നിയമനം ന�കാ�  കാലതാമസം േനരി��തിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ; എ�നാ��കം ഇവ��് നിയമനം ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) റിസ�വ് ക���  ത�ികയി�  ഇേ�ാ�  താ��ാലിക ജീവന�ാ�  (എംപാന�) േജാലി

െച��േ�ാ;  എ�ിൽ ഇവെര ഒഴിവാ�ി പി.എസ്.സി.  നിയമന ശിപാ�ശ െച�വെര

നിയമി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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റിസ�വ് ക��� നിയമനം

1614. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.ആ�.ടി.സി.  റിസ�വ് ക���  ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി.  �െട നിയമന

ശിപാ�ശ ന�കി 6 മാസം കഴി�ി�ം നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ�തിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നിയമന ശിപാ�ശ ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് എ�േ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കാ�

കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ടാ�� േലാറിക�െട നിയ�ണം

1615. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എ�.പി.ജി.,  െപേ�ാളിയം,  ഡീസ� �ട�ിയവ വഹി� െകാ�് േപാ�� ടാ�� േലാറിക�െട

സ�ാരം പക� സമയ�് നിയ�ി�െകാ�� ഏെത�ി�ം സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�ളള നിയ�ണം ലംഘി� വാഹന��െട േമ�  എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  കഴി� ര�് മാസ�ിനിടയി�  ഇ�രം എ� വാഹന��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) തിര�� സമയ�ളി�  ഇ�രം വാഹന��  അപകടകരമായ രീതിയി�  സ�രി��ത്

തട��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഈടാ�� പിഴ

1616. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതഗാഗതനിയമം െത�ി��വരി� നി�ം േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഈടാ�� പിഴ�െട നിര�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി� ഈ വകയി� ലഭി�ി�ളള �ക എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല �ലംമാ���

1617. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ആ�.ടി.  ഓഫീ�കളിെല ഉേദ�ാഗ��ാെര �ലം മാ��തി�� മാനദ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ഉേദ�ാഗ�� ഒേര ഓഫീസി� എ� വ�ഷം �ട��യായി േജാലി െച�താലാണ് അയാ�െട

�ലം മാ��ി�� അേപ� പരിഗണി�ക എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  ഉേദ�ാഗ�െര ഒ� മാനദ���ി�ാെത �ലം മാ�� എ�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� അ�ര�ി�� �ലം മാ����� കാരണ��

വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) വിജില�സ് പരാമ�ശ�� ഉേദ�ാഗ�െര െച�് േപാ�ി� നിയമി�ാ� പാടിെ�� സ��ാ�

ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;എ�ി�  ഈ ഉ�രവ് എേ�ാഴാണ് �റെ��വി�െത�ം അതി��

കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ഉ�രവിെ� മറവിലാണ് ഇ�ര�ി�  �ലം മാ���  നട��െത�ത് എ�

ആേ�പം ��ി�െ��ി�േ�ാ ; എ�ി�, ഈ ഉ�രവ് പി�വലി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നി�� സർവീ�കൾ

1618. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം ക��, പഴനി,  നാഗ�േകാവി�

എ�ിവിട�ളിേല�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് േവ� നടപടിക�സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര ഡിേ�ായി� നി��ലാ�ിയ സ��ീ�ക� �നരാരംഭി��തി� േവ� നടപടിക�

എെ��ാം; വ��മാ�േമാ;

(സി) പ�ളം ഡിേ�ായി�  നി�ം താമര�ളം,  ക�നാ�ഴി വഴി�� സ��ീസ് നി��ലാ�ിയത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇൗ സ��ീസ് �നരാരംഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല നി��ാണ �വ��ന��

1619. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��െട

വിശദാംശ��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ �വ��ന�� എേ�ാ� ���ിയാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

��ിയേതാട് ബ�് േ�ഷ�
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1620. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�� മ�ല�ിെല േകാടം���് പ�ായ�് ഓഫീസിന് എതി�വശം �വ��ി�വ�ി��

��ിയേതാട് ബ�് േ�ഷ� ഓഫീസിെ� �വ��നം നിർ�ി വ�ി�േ�ാ '

(ബി) ഏെറ �േയാജനകരമായ ടി ബസ് േ�ഷന് �തിയ െക�ിടം എം .എൽ .എ �െട എ.ഡി .എഫ് /

എസ്  .ഡി  .എഫ്-  �  നി��ി�് ന�കിയാ�  �ൻപ് ഉ�ായി��ത് േപാെല േ�ഷ�

ഓഫീസിെ� �വ��നം �നരാരംഭി�േമാ;

(സി) നി��ാണം ആരംഭി���വെര േ�ഷ�  �വ��നം �ട��് നട��തിന് നി�േ�ശം

ന��േമാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

സം�ാനെ� ഇ�ച� വാഹനാപകട നിര�്

1621. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇ�ച� വാഹനാപകട നിര�ി� േകരളം ഒ�ാമതാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ച� വാഹനാപകട��െട േദശീയശരാശരി 25 ശതമാനമാണ�ി� േകരള�ി� അത് 52

ശതമാനമാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഓേരാ വ�ഷ�ം സം�ാന�് ഇ�ച�വാഹന���ാ�� അപകടനിര�ം അ� വഴി

ഉ�ാ�� മരണ നിര�ം ഗണ�മായി വ��ി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ച�വാഹന�െള നിയ�ി��തി�ം അപകട നിര�് �റ��തി�ം സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാ�ം; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകടം

1622. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, പി.വി. അ�വ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��െട �ഖ� കാരണം വാഹനെ����ം �ടാെത

അ��മായ ൈ�വിംഗ്, ഗതാഗത നിയമ�� പാലി�ാതിരി�ക എ�ിവ�ം ആയതിനാൽ ഇവ

ക�ശനമായി തട��തി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ളി� െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം കാര��മമാ�ി സ�കാര�വാഹന ഉപേയാഗം �റ�ാ�

എെ��ി�ം പ�തിക�െ��ി� ആയത് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അശാ�ീയമായ പാ��ിം�ം അപകട���് കാരണമാ��തിനാ�  പാ��ിംഗ് നയം

�പീകരി�െമ� വാ�ാനം �ാവ��ികമാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;
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(ഡി) േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സി�, േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി എ�ിവ�െട �വ��നം

വിശദമാ�േമാ;  വാഹനാപകടം �റ��തി�  ഈ ഏജ�സിക��് ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�

സാധി�ി�േ�ാഎ�് അറിയി�േമാ?

വാഹന�ളി� േവഗ��്

1623. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ��തലാണ് േവഗ��് നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവിറ�ിയത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം വാഹന�ളിലാണ് േവഗ��് ഘടി�ി�ണെമ�് നി�േ�ശം ന�കിയി��ത്;

(സി) േവഗ��് പരിേശാധന �ത�മായ ഇടേവളകളി�  അെ��ി�  �േത�കമായി നട�ാ�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) എ�ി� 2016 �ൈല �ത� 2017 �ൈല 31 വെരയായി േവഗ��് ഘടി�ി�ാെത േപായതിെ�

േപരി�/േവഗ��് അഴി�് െവ�് സ��ീസ് നട�ിയതിെ� േപരി�  എ� വാഹന

ഉടമക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;ജി� തിരി�്

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) േവഗ��് സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയതിെ� കാരണം എ�ായി��; ഇത് നട�ിലാ�ിയത് �ലം

ഉ�ായി�� േന��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് ഡിേ�ാ

1624. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ായിെല ബ�ക�െട എ�ം,  കാല�ഴ�ം,

നിലവി�� െഷഡ��ക�െട എ�ം എ�വ ലഭ�മാ�േമാ;  2017 ജ�വരി�േശഷം െവ�ി�റ�

െഷഡ��ക�െട എ�ം ലഭ�മാ�േമാ; െഷഡ��ക� �റ�വാന്◌ു� കാരണം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ഫാ�് പാസ��  സ��ീസ് നട��തിന് േയാഗ�മായ എ� ബ�ക�െ��ം

അവ�െട ന��ം വ��മാ�േമാ;  ഫാ�് പാസ��  സ��ീസി� േയാഗ�മ�ാ� ബ�ക�

��ത സ��ീസ് നട��േ�ാ എ�ം അവ എ�െയ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിേട�് ��ത� ബ�ക� അ�വദി�് ഡിേ�ാ�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െതാ��ഴയി� �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1625. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

91 of 96



(എ) െതാ��ഴയി�  �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ എ�േ��് �വ��ന�മമാ�ം

എ�റിയി�േമാ; ഇതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇൗ ഡിേ�ാ�് ആവശ�മായ ഫയ�  &  േസ�ി വ��ക�  ���ിയാ��തിന് നടപടി

െെകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ?

തി�വന��രം-ബേ�രി മി�� സ��ീസ്

1626. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ�ര യാ��ാെര ആക�ഷി��തിനായി ആരംഭി� തി�വന��രം-���ാ�ബേ�രി

'മി��' സ��ീസിെ� �േത�കതക� എെ��ാം ;

(ബി) ��ത സ��ീസിന് എവിെടെയ�ാം േ�ാ�ക� അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ീസിന് ���് േ�ാ�് അ�വദി��തിന് േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1627. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അ��

സം�ാന സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�െട ശരാശരി �തിദിന കള��  എ�;  വിശദമാ�േമാ;��ത

സ��ീ�ക�െട വിശദംശ�ൾ എ��ാം ;

(സി) െകാ�ാര�ര ഡിേ�ായി�  നി�ം ഏെത�ാംഭാഗേ��് അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ഉ�യി�ി��;  അതിേ�ൽ സ�ീകരി� �ട�നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

വാഹനാപകട�� �റ��തിന് നടപടി

1628. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി� വ�� വാഹനാപകട��  �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമിത േവഗതയി�  വാഹനം ഓടി��വെര ക�പിടി��തിനായി ൈഹേവകളി�ം മ�
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െതരെ���െ�� �ല�ളി�ം നിരീ�ണ ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ായ���ിയാകാ� ��ിക�  വാഹന��  ഓടി��ത് ക�ശനമായി നിരീ�ി��തിന്

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

(ഡി) ഇതിേല�ായി ര�ക��ാ��, ��  അധി�ത�, അധ�ാപക�  എ�ിവെര ഉ�െ���ി

��കളി�  �വ��ി�� േറാഡ് �ര�ാ ��ക�  �േഖന വിദ�ാ��ിക��്

േബാധവ��രണം നട�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

സ��ീ�ക� �ട��തിെനതിെര നടപടി

1629. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി�യിെല ഈരാ�േപ� ഡിേ�ായി� ൈ�വ�മാ�െട �റ� �ലം ബസ് സ��ീ�ക�

�ട��� െകാ�് ജന�� ��ി��� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എം.എ�.എ.  17-07-2017  �  ബ�.  മ�ി�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ���ം

ക�ക�  ന�കിയ �കാരം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  (Letter  No.

MLA-PNJR/208/17-18/ Dated 17-7-2017)

(സി) ഇെ��ി� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നി��ലാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

1630. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ്,  പ���, കാ��ാട്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  നി�ം എ� സ��ീ�ക�  നി��ലാ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാഭ�ി�  �വ��ി�ി�� എ� സ��ീ�കളാണ് നി��ലാ�ിയത്  ;  നി��ലാ�ിയ

സ��ീ�ക�െട ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം എ�യായി�� ; വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ� സൗകര�ം

1631. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പറ�ി�ളം െന�ിയാ�തി മലനിരകളി��

വിദ�ാ��ിക��്,  െക.  എസ്.  ആ�. ടി.സി.  ക�സഷ�  സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) നിലവി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ?

വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ�

1632. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് മാ��� �േദശ�ളി�  സ�കാര� േകാേള�കളി�  പഠി��

വിദ�ാ��ിക��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ക�സഷ� അ�വദി��തിന് തട��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഓ�ൈല� േസവന��

1633. �ീ.എം. സ�രാജ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  നിലവി�  എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഓ�ൈലനി�

ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�ജന���് സൗകര��ദമായ രീതിയി� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്,  വാഹന രജിേ�ഷ�

സ��ിഫി��ക� �ട�ിയവ ഓ�ൈല� വഴി ലഭ�മാ��േ�ാ;

(സി) ൈലസ�സ് �മാ��് കാ�ഡ് രീതിയിലാ�� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��്സ് ജനേസവന േക��ളി� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� േസവന�� നി��ിെവ�ത്

�നരാരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനനിയമ േഭദഗതി ബി�

1634. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ�  2016-െല േമാേ�ാ�  വാഹനനിയമ േഭദഗതി ബി�  സം�ാന��െട

അവകാശ�ളിേ��� കട�കയ�മാെണ� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ബി�ിെല ഏെത�ാം വ��കളാണ് സം�ാന താ�പര����് എതിരായി��െത�്

അറിയി�േമാ ;
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(സി) ��ത നിയമേഭദഗതി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �വ��നെ� എ�കാരമാണ്

േദാഷകരമായി ബാധി��െത�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) എ�ി� ഈ നിയമേഭദഗതിെ�തിെര സം�ാന�ിെ� നിലപാട് േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;

എ�ി� േക� �തികരണം വിശദമാ�േമാ?

അഴിമതി�� െച�് േപാ�ക�

1635. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�ക� അഴിമതി��മാ��തിന് േമാേ�ാ� വാഹനവ��് എെ��ി�ം �തിയ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2017  ജ�വരി  1ന് േശഷം െച�് േപാ�കളി�  ൈക�ലി വാ�ി എ� പരാതിയിേ��

േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിെല എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�്

വ��മാ�ാേമാ?

അപകട�ളി� �ഖ�പ�വഹി�� വാഹന��

1636. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി�  5  വ�ഷം അപകട�ളി�  �ഖ�പ�വഹി� വാഹന��  ഏെത�ാം േമഖലകളി��വ

എ�് വ�ഷം തിരി�് വിവരം ന��േമാ;

(ബി) െക എസ് ആ� ടി സി/സ�കാര� ബ�ക� േ�ാ�കളി� ഒ��ി നി��ാ�� �ല��ാ��

േ�ാ�ക�, അപകട��  എ�ിവ പരിേശാധി�് അെതാഴിവാ�ാനായി നട�ിയ നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി�  5  വ�ഷ�ളി�  KSRTC /സ�കാര�ബ�ക�, കരി��ം കരി��  ഉ�����മായി

ബ�െ�� വാഹന��,ഇ�ച�വാഹന��,ഓേ�ാക�, ജീ�ക�, കാ�ക�, േലാറിക�

എ�ിവ�െട അമിതേവഗ��െ�െട�� �ാഫിക് ലംഘന��മായി ബ�െ�� അപകട��

,അപകടമരണ�� എ�ിവ എ� എ�� കണ�് വ�ഷം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാഹന��െട മ�രേയാ��ം അപകട��ാ��ം �ാഫിക് നിയമ ലംഘന��ം

തട�വാ� േവ�ി ഗതാഗത വ�� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

സർവീസ് സമയ�മം പാലി� േബാ�കൾ ഓടി��തിന് നടപടി

1637. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) യാ��ാ�െട തിര�് ഏ��മധിക�� രാവിെല സമയ�് എറണാ�ള� നി�ം േഫാ��്

െകാ�ി, മ�ാേ�രി എ�ിവിട�ളിേല�� ജലഗതാഗതവ��ിെ� േബാ� സ��ീ�ക� പതിവായി
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�ട��െ��� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�്  4.3.2017ൽ േഫാർ�്െകാ�ി സബ് കള��െട അ���തയി�  േയാഗം

േചർ�ി�േ�ാ ;

(സി) ��ത േയാഗ�ിൽ 13.8.2013 �ത� നട�ിലാ�ിയ സമയ�മമ�സരി�് േബാ�ക� പ�ിമ

െകാ�ിയിേല�് സ�വീസ് നട�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ിൽ  13.8.2013  �തൽ നട�ിലാ�ിയ സർവീസ് സമയ�മം പാലി� േബാ�കൾ

ഓടി��തി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

എറണാ�ള�് ജലഗതാഗത രംഗെ� യാ�ാേ�ശം

1638. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം, േഫാ��് െകാ�ി, മ�ാേ�രി, െെവ�ി� എ�ീ േമഖലകളിെല ജലഗതാഗത രംഗെ�

ന�നതക�, യാ�ാേ�ശ�ം െപാ�ജന��െട ജീവന് ഭീഷണി�ം ��ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരാതിക�ം നിേവദന��ം സമ��ി�ി�ം ഇത് പരിഹരി��തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 03.12.2016� എറണാ�ളം ഗ�് ഹൗസി� േച�� അവേലാകന േയാഗ തീ�മാന�കാരം

മ�ാേ�രി േബാ�് െജ�ിയി� എ�� നീ�ം െച�ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അപകടം നിറ� ഇൗ ��ി�  ജീവന് ഭീഷണിയാ�� രീതിയി�  േബാ�കൾ നി�ലമായി

േപാ���ം  ,  കടലിേല�് ഒ����ം നിത�സംഭവമായി മാറിയി��ത് ഒഴിവാ��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

03-08-2017

�േ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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