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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

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

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി -

സ�ാഭാവിക റബറിെ� വില

*121.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) േ�ാ�റബ�  നി��ാണ�ിെന� േപരി�  വ�േതാതി�  ചിര��ാ�  ഇറ�മതി�് അ�മതി

ന�കാ�ം റബ� േബാ�ഡിെന ഉപേയാഗി�െകാ�് ഇ�രം നിലവാരം �റ� ഉ���ിേല�്

തിരിയാ�  സം�ാനെ� ക�ഷകെര േ�രി�ി��തിനാ�ം േക� സ��ാ�  നട��തായി

പറയെ��� നീ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഈ നീ��ി�  നി� പി�മാറാ�

േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  റബ�  നയം �ഖ�ാപി�െമ�് പറ��തിെ� ഭാഗമായി രാജ��് റബ�

ഉ�ാദന�ിെ� ��ക�� സം�ാന�മായി ഏെത�ി�ം തര�ി�� ആശയവിനിമയം

നട�ക��ാേയാ;

(സി) ഉ�ാദനെചല�മായി ബ�െ���ി സ�ാഭാവിക റബറിന് വില നി�യി�ാ�  േക�

സ��ാരിേനാട് അടിയ�രമായി ആവശ�െ��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് ഫ�്

*122.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്



,, 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) ശ�ള വ��ന�ം നി�തി പിരിവിെല ��തരമായ വീ��ം കാരണം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല തനത് ഫ�് ���ി പല �ാപന��ം സാ��ിക ��ി��ിലാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് ഫ�് വ��ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇ� സംബ�ി�് അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� �പാ�ശക�

എെ�ാെ�യാണ്:

(സി) െക�ിട നി�തി വ�ഷം േതാ�ം അ�് ശതമാനം വ��ി�ി�ണെമ� നി�േ�ശം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴി��ര�ിെ� പരമാവധി പരിധി  2500 � നി�ം  12500 �പ ആ�ണെമ� േക�

ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ നട�ിലാ�ാ�  േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം െമ�െ����തിന് നടപടി

*123.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�ഗതാഗത സംവിധാന�� കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േനരി�� ��മായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് സമ� ര�ാ പാേ�ജ്

ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; അതിെ� ഭാഗമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�ം, െക.�.ആ�.ടി.സി യി�ം

നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േനരി�� കന� സാ��ിക ബാധ�ത െപാ�ഗതാഗത സംവിധാനം

െമ�െ���� കാര��ി� വിഘാതമായി നി���േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

*124.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, ബി.സത��

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

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



(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട ഒ�ാംഘ�ം �വ��നം ���ിയാേയാ;  എ� വീ�ക�െട

നി��ാണമാണ് ഒ�ാം ഘ��ി� നട�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം അ�ിമ �ണേഭാ� പ�ിക അംഗീകരി�ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ര�ാം ഘ��ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം ഇവ�െട

നി��ാണ�ിനാ�� ഫ�് സമാഹരണ�ിന് ഉേ�ശി�� മാ���ം അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�����് ന�ായവില ഉറ�ാ��തിന് നടപടി

*125.�ീ.അനി� അ�ര

,, അ�� �കാശ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിേകാ����െട ഉ�ാദന െചലവിെ� അടി�ാന�ി�  ക�ഷക��്

ന�ായവില ലഭി��േ�ാ;  വിശദീകരി�േമാ;  ഇെ��ി� ന�ായവില ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാണ�വിളക�െട വില�ക�� ക�ഷകെര കടെ�ണിയിേല�ം ആ�ഹത�യിേല�ം നയി��

സാഹചര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ളകി�ം ഏല�ി�ം ഉ�ായി�� വില�ക���് കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) സം�ാനെ� പ��റി ക�ഷക��് അവ�െട ഉ�����് ന�ായവില ഉറ�ാ�ിയി�േ�ാ;

അവ ന�ായവില ന�കി വാ��തി�� സ��ാ� സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) നിലവിെല സംവിധാനം ��ത�  കാര��മമാ�ി ക�ഷക�െട ജീവിതാഭി��ി�് ഉത��

പ�തിക� ആ��ണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി

*126.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ പ�തി�െട ഉ�ഘാടന ദിവസം �ത� ആയിരം ദിവസ�ിനകം

��ത �റ�ഖ�ി�  വാണിജ�ാടി�ാന�ി�ളള �വ��നം ആരംഭി�െമ�ം ക��ക�

അ��െമ��� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ��ത �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ �വ��നം



മ�ീഭവി�െവ�് ക���േ�ാ;  പ�തി�െട �വ��നം �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ�

കഴിയാ�തിെ� കാരണ�� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �വായിര�ി ഒ��റ് മീ�� നീള�ളള �ലി��ി� ഇ�വെര എ� മീ�� നി��ാണം ���ിയായി;

��ത �വ��നം തട�െ���തി�ളള കാരണെമ�ാണ്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) തട��� നീ�ി േകരള�ിെ� ഇൗ സ�� പ�തി സമയബ�ിതമായി യാഥാ���മാ��തിന്

ആവശ�മായ എ�ാ നടപടിക�ം െെകെ�ാള�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത��നായ ശല�ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

*127.�ീ.വി. േജായി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് െത��നായ ശല�ം പരിഹരി�ാനായി നട�� �വ��ന��

വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഇവ ��ത� കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ.ബി.സി. പ�തി

എ�മാ�ം ഫല�ദമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) വയനാട് ൈവ�ിരിയി�  െതാഴിലാളി �ീെയ നാ��  കടി�കീറി െകാ� സംഭവ�ിെ�

പ�ാ�ല�ി� നാ�െള വള���തിന് ൈലസ�സ് ഏ�െ����തി�ം വള��നാ�െള

െത�വി� അലയാ� വി��വെര ക�ശനമായി ശി�ി��തി�ം നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) െത��നായ ��ം സംബ�ി�് ��ീം േകാടതി നിേയാഗി� റി�േയ�ഡ് ജ�ിസ് സിരിജഗെ�

േന�ത��ി�� ക�ി�ി ന�കിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

റബറിെ� സംര�ണ�ിനായി പ�തിക�

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

(എ) േകരള സം�ാന�ിെ� തനത് കാ�ഷിക ഉ���ം എ� നിലയി�  റബറിെ�

സംര�ണ�ിനായി പാവെ�� റബ�  ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  സം�ാന തല�ി�  ഒ�

േബാ�ഡ് �പീകരി�ാ�  പ�തി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടി സ�ീകരി�് േബാ�ഡ്

�പീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ��യി�  ഉ�പാദി�ി�� റബറിെ� എ�പത് ശതമാന�ം േകരള�ി�  നി�മാെണ�

സാഹചര��ി�  റബറിെന കാ�ഷിക വിളയായി �ഖ�ാപി�് സംര�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േകരള�ിെല റബ�  ക�ഷക�െട ����

പരിഹരി�വാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?



�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

*129.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

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

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീ�  ആവാസ് േയാജന,  �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന  (നഗരം)  എ�ീ

പ�തികളി�െട എ�ാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തികളിേല�് �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����ത് എ�കാരമാണ്;  അതി��

മാനദ�െമ�ാണ്;

(സി) േകരള�ിെ� �േത�ക സാഹചര���  കണ�ിെല��് ��ത മാനദ��ളി�  മാ�ം

വ��ണെമ�് സം�ാന സ��ാ� ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി� അതിേ��� �തികരണം

എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2019 � ഈ പ�തി�കാരം എ� വീ�ക� നി��ി�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ഇ) �ധാനമ�ി �ാമീ�  ആവാസ് േയാജനയി�  േക�സഹായേ�ാെട പണി�� വീ�കെള

സം�ാന സ��ാരിെ� സ��� പാ��ിടപ�തി�െട ഭാഗമായി ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ഹ�് തീ��ാടക�െട േ�മ�ിനാ�� നടപടിക�

*130.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഹ�് തീ��ാടക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാരിെ� �തിയ കരട് ഹ�് നയ�ി� സം�ാനെ� ഹ�് തീ��ാടക�െട

താ�പര�ം ഹനി�� എെ��ാം വ�വ�കളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ��ത കരട് ഹ�് നയ�ി�  േകരള�ിെല തീ��ാടകെര േദാഷകരമായി ബാധി��

വ�വ�ക�  �നഃപരിേശാധി�ണെമ�് േക�േ�ാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നി�തി പിരിവ് ശിപാ�ശക�



*131.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) അ�ാം സം�ാന ധനകാര� ക�ീഷ� റിേ�ാർ�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നി�തി

പിരിവ് സംബ�ി� ശിപാ�ശക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് �തിയ ഏെത�ാം േമഖലകളി�  നി�തി �മ�ണെമ�ാണ് ശിപാ�ശ

െച�ിരി��ത്എ�്അറിയി�േമാ;

(സി) എ�ാ വിഭാഗം െതാഴി�  െച��വെര�ം നി�തി പരിധിയി�  െകാ� വരണെമ�് ക�ീഷ�

ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ; ഇതിേനാട് സ��ാ� അ��ലി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െെജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് പ�തികൾ

*132.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എസ്.രാേജ��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

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

(എ) െെജവ�ഷി�െട വ�ാപന�ി�ം േ�ാ�ാഹന�ി�മായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി ഉ�പാദന രംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിനായി െപാ�ജനപ�ാളി�ം

ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ന� കാ�ഷിക രീതിക� അവലംബി�് ക�ഷക ��ാ�യി�െട വിഷരഹിത പ��റിക� പരമാവധി

ഉ�പാദി�ി��തി�ം അവ�െട സംഭരണം, വിപണനം എ�ിവ ഫല�ദമാ�ി ക�ഷകന് മിക�

വ�മാനം ഉറ�വ���തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കരകയ�ാനായി സഹായം

*133.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കരകയ�ാനായി പ�തി പ�തിേയതര വിഭാഗ�ളി�

എെ��ാം സഹായം ന�കിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിരമി� ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  ന�കാനായി �തിമാസം എ� �ക േവ�ി വ�െമ�്



അറിയി�ാേമാ;  �ടി�ിക��െ�െട�ളള െപ�ഷ�  വിതരണ�ിന് ഏ�െ���ിയ

�മീകരണ�� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) െചല� വ�േതാതി�  വ��ി�ക�ം വ�മാനം ആ�പാതികമായി വ��ി�ാതിരി�ക�ം

െച��താണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ��െമ�തിനാൽ െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.യി�

നി��െ�െട എ��ി�ളള 13.5 ശതമാനം വെര പലിശ വ�� വാ�ക� �ന:�മീകരി�് ന�ായ

പലിശ നിര�ി�ളള ദീ�ഘകാല വാ�യായി മാ�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷിക �ല�വർധിത ഉ�പ���െട ഉ�പാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം ��ംബ�ീ പ�ാളി�ം

*134.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.െക. ശശി

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

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

(എ) േക�സ��ാ�  നയ��  െകാ�് �ാമസ�ദ് വ�വ� േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

തരണം െച�ാനായി,  കാ�ഷിക �ല�വ��ിേതാ����െട വ�ാപന�ി�ം ഭ��സം�രണ

വ�വസായ��െട േ�ാ�ാഹന�ി�മായി പതിനായിര�ണ�ിന് �ീക��് െതാഴി� ന�കാ�

കഴി���ം,  വലിയ �ത�  �ടേ�ാ പരി�ിതി ���േളാ ഉ�ാ�ാ�വ�മായ �ടി�

വ�വസായ��ം �� വ�വസായ��ം �ട�ാ� ��ംബ�ീ പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മ����േവഷ�� രാജ����െ�െട�� വിേദശരാജ��ളി� ��ംബ�ീ ഉ�പ��� വിപണനം

നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഉ������ാേക� അ�ാരാ� മാനദ� �കാര��

നിലവാരം പാലി�ാ� ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ഗിരി െഡവല�െമ�് െസാൈസ�ി�മായി േച��് ക�ഷക മിനി ���  മാ���ക�

ആരംഭി�ാ� പ�തി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഈടാ�� െക�ിടനി�തി

*135.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�്

,, 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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ഈടാ�� െക�ിടനി�തി നിലവി�  എ� വ�ഷ���്

േശഷമാണ് ����െത�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ��ത നി�തി എ�ാ വ�ഷ�ം അ� ശതമാനം വീതം വ��ി�ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�്



വ��മാ�േമാ; എ�ി� ഈ തീ�മാനം �നപരിേശാധി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസനം

*136.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ി�  �ഷി വ��ിെ� ഇടെപട�

കാര��മമാേണാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക��ി�െട�ം �ഷി�െട�ം �ന��ീവന�ിന് ഏെതാെ� തല�ളിലാണ് �ഷി

വ��് സംഭാവന ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഓേരാ പ�തികളി�  നി�ം ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� േന���  എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ഷിേയാഗ�മായ �മി,  മാ�ിംഗ് നട�ി വിവര��  ലഭ�മാ�� നടപടി�െട �േരാഗതി

അറിയി�േമാ?

െന��ഷി�െട വ�ാ�ിയി� ഉ�ായ �േരാഗതി

*137.�ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, �. ആ�. �ദീപ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി െന��ഷി�െട വ�ാ�ിയി�  ഉ�ാ�ാനായ �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ; ഉ�ാദന�ി�ം ഉ�ാദന�മതയി�ം വ��ന��ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരണ�ിെല േപാരാ�ക�  നിക�ിെ�ാ�ം വില�റവി�  ന�യിനം വി�ം വള�ം

ലഭ�മാ�ി�ം പരി�ിതി�് നാശം വ��ാ� രീതിയി�� കീടനിയ�ണ�ി�് േവ�

ഫല�ദമായ മാ���� വ�ാപി�ി�െകാ�ം െന��ഷി സാ�ഹ� ഉ�രവാദി�െമ� നിലയി�

നി�് ആക�ഷകമായ ജീവിേതാപാധിയായി മാ�ി�ീ��ാ� ഏ�് വിധ�ി�� ഇടെപട�ക�

നട�ാ�േ�ശി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െന��ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക�  �ഖ�ാപി�തിെ�യടി�ാന�ി�  ഈ

േമഖലകളി� ന�കി വ�� േ�ാ�ാഹനം എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?



കാർഷിക ഉ����െട ഉ�ാദന െചലവ്

*138.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാർഷിക ഉ����െട ഉ�ാദന െചലവ് കണ�ാ��തി�� മാനദ���

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നിലവിൽ െന��ഷി�െട ഉ�ാദന െചലവിെ� എ� ശതമാനമാണ് മിനിമം താ�വിലയായി

കർഷകന് ലഭി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാണ�വിളകളിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�� വിേദശ വ�മാനം എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ;  ഏ��ം അധികം വിേദശ വ�മാനം േനടി��� നാണ�വിള ഏതാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െന��ഷി െച�� �മി�െട വി�തിയി� കഴി� അ�് വർഷ കാലയളവി� ഉ�ായി��

�റവ് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ; ഈ �റവിന് ആ�പാതികമായി ഉ�ാദന�ിൽ വ�ി��

വ�ത�ാസം എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

*139.�ീ.സി.���

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

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

(എ) കടെ�ണിയിലായ പാവെ�� ക�ഷക�െട വാ� ഇളവി� േവ� �ക സം�ാന സ��ാ�ക�

കെ��ണെമ� േക�സ��ാ�  നയം െകാ�് രാജ���ാ�� ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

സം�ാന�് ഉ�ാകാതിരി�ാനായി സ��ാ� നട�ിയ ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട �ഷി�ാ�െട അ�െസ�ം ആയിരം ച�ര� അടി വെര�� വീ�ം സ�െഫ�സി

നിയമ�കാരം ജ�ി െച��െത� സം�ാന�ിെ� ആവശ�ം േക� സ��ാ�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ജനിതകമാ�ം വ��ിയ വിളക�  വഴി�ം കരാ�  �ഷി വ�ാപകമാ�ി�ം ���  വിപണന

�ംഖലകളി�െട കാ�ഷിക വിപണിെയ നിയ�ി�െകാ�ം കാ�ഷിക രംഗ�്

ക�നിവ��രണ�ി�് ഇട വ��ിയ േക� സ��ാ� നയ���് ബദലായി ക�ഷക ��ാ�

��ി�് ആ�നിക �ഷി�റക�ം കാര��മമായ വിപണനത���ം �ാവ��ികമാ�ാ� േവ�

സഹായം ന�കാ� സാധി�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�ാ�� നടപടിക�

*140.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമായ െപാ�േമഖലാ വ�വസായെമ� നിലയിേല�്

ഉയ��ിെയ��ാ�  സാ��ിക �ന:�മീകരണേ�ാെടാ�ം സ��ാ�  നട�ാ�േ�ശി��

�ന��ാരണ നടപടിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റ� വാഹന വിനിേയാഗ�ം ഇ�ന�മത�ം പരിഹരി��തി�ം മാനവവിഭവേശഷി�െട

��ിസഹമായ വിനിേയാഗ�ി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �വായിരം േകാടി �പ �ലധന നിേ�പ�പ�ി�  ന�കിെ�ാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ

ശാ�ീകരി�ാനായി �ഖ�ാപി� പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;  �തിയ ബ�ക�

വാ��തിന് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െചല� �റ� ഇ�നെമ� നിലയി�  സി.എ�.ജി.  ബ�ക�  വാ�ാ�  ആേലാചി�ി��ത്

ഒഴിവാ�ിേയാ; എ�ി� എ�െകാെ��് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�

*141.�ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�കാ��് �ട�ിയ െപ�ഷ�  ന���തിന് സഹകരണ

ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��മായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ധാരണാ പ�ം ഒ�് വ�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ� മാസെ� െപ�ഷ� �ടി�ിക�ം െപ�ഷ�മാണ് സഹകരണ ബാ�ക� വഴി ന��വാ�

തീ�മാനി�ി��െത�് അറിയി�േമാ; ഇതിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പലിശയിന�ി� എ�്

�ക സഹകരണ ബാ�ക��് ന�േക�ി വ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� ആയിരം േകാടി �പ�െട ധനസഹായ�ി�

നി�് സഹകരണ സംഘ��  െപ�ഷനായി ന��� �ക ത�ി�ിഴി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െപ�ഷ�  ബാധ�ത�െട അ�പത് ശതമാനം വീതം സ��ാ�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം വഹി�ണെമ�് ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം നിലവി�േ�ാ;



(ഇ) ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശ�ിന് വി��മായി, െപ�ഷ� ന���തി�� ബാധ�ത സഹകരണ

സംഘ���് ൈകമാറിയത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട��െട േതാത് �റ��തിന് നടപടി

*142.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡപകട��െട േതാത് ഈ വ�ഷം പ�് ശതമാന�ം വ�� ��് വ�ഷം െകാ�്

ഇ�പ�ിയ�് ശതമാന�ം �റ��തി�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  െവഹി�ി� വ��ം േകരളാ െപാലീ�ം സം��മായി നട�ാ�ിയ �ഭയാ� പ�തി

വിജയകരമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാഷണ� ൈഹേവകളി�ം േ��് ൈഹേവകളി�ം നട��തിേന�ാ� ��ത� അപകട�� മ�്

േറാ�കളി�  ഉ�ാ��തിനാ�  അ�രം േറാ�കളി�  ��ത�  �� പതി�ി�വാ�ം

അപകട��െട േതാത് �റ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�വാ�ം ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) െഹ�െമ�് ധരി�ാെത�ം സീ�് െബ��് ഇടാെത�ം വാഹനം ഓടി��വ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന:��ാരണം

*143.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക. ആ�സല�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന:��ാരണ�ിനായി

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) �ശീ�  ഖ� റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക�  സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ�  എെ��ാം

നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി ജീവന�ാ�െട സ���

സഹകരണം ലഭ�മാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഉ�പാദന�മത േദശീയ ശരാശരിെ�ാ�ം ഉയ���തിന്

എെ��ാം ക�മപ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ഡി) വ�മാന വ�ധന ല��മാ�ി,  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിയ ബ�ക�  വാ�ാ�  കി�ബി

�േഖന �ക ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?



െന� �ഷി വികസനം

*144.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, പി.െക. ശശി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ആ��ണേബാ�ഡ് പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി നയേരഖയി�  േകരള�ിെല

െന�  �ഷി വികസന�ിനായി എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് സമ��ി�ിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി �ഷി�മി�െട വി�തി വ��ി�ി��തി�ം െന�് ഉ�പാദനം

വ��ി�ി��തി�മായി ഈ സ��ാ� ഇ�വെര നട�ാ�ിയ �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��ാ�  ഇടെപടലിെ� ഫലമായി െന��ഷി േമഖലയി�  ഇ�വെര ഉ�ായി�� �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

െനൽ�ഷി വികസന�ിനായി സ�ീകരി�� നടപടികൾ

*145.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

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

(എ) സം�ാന��ായ �തി�ല കാലാവ��െട അന�രഫലമായി െന�് ഉ�ാദന�ി�

ഗണ�മായ �റവ് വ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ;

(ബി) പാടേശഖര��  വ�ാപകമായി മ�ി�് നിക��ത് തടയാ�  �ഷി വ��് നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സമ� െന��ഷി വികസന പ�തി�െട ല��ം നിറേവ��തിനായി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��

*146.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സാം�ാരിക പാര�ര�ം വിളിേ�ാ�� �രാവ���െട�ം ൈപ�ക

േശഷി�ക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  സാം�ാരിക അടയാള��ം ൈപ�ക �ാരക��ം

േവ�� �� ലഭി�ാെത നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി��െവ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നശി� കഴി�ാ�  �ന:��ി�ാ�  കഴിയാ� ഇ�രം �ാരക�െള സംര�ി��തി�ം

നവീകരി��തി�ം സമയബ�ിതമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ ഇ�ന വാഹന�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*147.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹനെ���ം �ല�� അ�രീ�മലിനീകരണം ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�് വ�ഷ�ിലധികം പഴ��� ഡീസ�  വാഹന��  നിര�ി�  നി�ം ഒഴിവാ�ണെമ�

േദശീയ ഹരിതൈ�ബ�ണലിെ� വിധിെ�തിെര േ� നിലവി�െ��ി�ം ��ത വിധി�െട

അ�:സ� കണ�ിെല��് നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�� കാര��� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സി.എ�.ജി.,  എ�.എ�.ജി.,  ൈവദ�തി �ട�ിയ പരി�ിതി സൗ�ദ ഇ�ന��

ഉപേയാഗി�� വാഹന�� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി.എ�.ജി. ഉപേയാഗി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� നിര�ിലിറ�ം എ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിനാ�� നടപടി�മ�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

സമ� �ചിത� പ�തി

*148.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : 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� ജനപ�ാളി�േ�ാെട�ളള സമ� �ചിത� പ�തി

നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  എ�ാ പ�ായ�ക�െട�ം പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

മ�സിയ��െട വികസനം

*149.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.��ിരാമ�

,, െക.െജ. മാ�ി

,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�� മ�സിയ��െട വികസന�ി�ം നവീകരണ�ി�മായി എെ��ാം

പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയ��െട നവീകരണ�ിനായി നട� സാ��ിക വ�ഷം ഏ� േകാടി �പയാണ് ബജ�ി�

വകയി��ിയിരി��ത്;

(സി) എ�ാ ജി�കളി�ം ൈപ�ക മ�സിയ�� �ാപി��തി�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണം

*150.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, 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) ��ംബ�ീ സംവിധാനം ശാ�ീകരി�ാനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിയ �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട �വ��നം േകരള�ിെല �ീക�െട സാ�ഹ�വികസന�ിന് ഏെറ �ണം

െച�െത� പഠന റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  അയ�����  പരമാവധി വ�ാപി�ി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ീകെള,  �േത�കി�് ��ബല വിഭാഗ�ി�െ��വെര സാ��ികമാ�ം സാ�ഹികമാ�ം

ശാ�ീകരി��തിനായി ��തായി �ഖ�ാപി� ഇ�പതിന പരിപാടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�േമാ?



േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

25-02-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].


