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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�ി -

��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ം �വ��ന��ം

*271.�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക.െജ. മാ�ി

�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീെയ ��ത�  ശാ�ീകരി�ാനായി പരിപാടിക�  ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� നാഷണ�  �റ�  ൈലവ് ലി�ഡ് മിഷ�  നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്; അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഷിയി�  �ീ �ാധാന�ം ഉറ�വ���തിനായി ആവി�രി� മഹിള കിസാ�  ശാ�ീകര�

പരിേയാജന ല��ം േനടാ� പര�ാ�മാ�ം വിധം �ാവ��ികമായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന� ക�ഷക��് ധനസഹായം

*272.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) െന� ക�ഷക��് േറായ��ി ന���തിന് എ�� തീ�മാനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;എ�്

�കയാണ് േറായ��ിയായി ന��െമ�് �ഖ�ാപി�ി��ത്;



(ബി) രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന പ�തി �കാരം േക�സ��ാ� ക�ഷക��് ന�കിവ�ി��

�േത�ക ധനസഹായം നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഈ ന�ം പരിഹരി��തിന് സം�ാന

സ��ാ� ന�കി വ�� ധനസഹായം വ��ി�ി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) െന�് സംഭരണ�ിെല അപാകത �ലം െന�ക�ഷക� അ�ഭവി�� ��ി��് പരിഹരി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െന�് സംഭരണ�ിനായി ഇതിനകം എ� മി�ക�മായി കരാ� ഒ�് വ�ി��്;െന�ിെ� സംഭരണ

വില വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

സമ� ൈജവ�ഷി പ�തി

*273.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�� �കാശ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� ൈജവ�ഷി പ�തി നട�ിലാ��തിന് �ഷിവ��് നടപടി �ട�ിെയ�ി�ം

ക�ഷകരി�  നി�ം അ��ല �തികരണം ലഭി��ി�ാെയ�തിെ� കാരണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) രാസവള�െള അേപ�ി�് താരതേമ�ന വില�ടിയ ൈജവവള��  വലിയ അളവി�

ൈജവ�ഷി�് ഉപേയാഗിേ��ി വ��ത് ക�ഷകെര ��ി��ിലാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈജവ�ഷി നട�ിയ ക�ഷക��് വിളവ് �റ�� സാഹചര��ി� അവെര ��ത �ഷിയി�

പിടി�നി���തിന് �േത�ക ആ��ല�ം ന��േമാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െന�്,  െത�്,  േചാളം,  േഗാത�് എ�ിവ�് ൈജവ�ഷിയി�െട മിക� വിളവ് ലഭി�വാ�

ആ�ാ�േദശിെല ക�ഷക� �ാവ��ികമാ�� �ഷിരീതി സം�ാന�ം നട�ിലാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ലാഭകരമാ�ാ�� നടപടിക�

*274.�ീ.േകാ�� ��േമാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ലാഭ�ിലാ�ാ�  തമിഴ് നാ�ിേലതി� സമാനമായി ൈ�വ�  സീ�ി�

�റകി� ടി.വി. �ാപി�ം മ�സിക് േബാ�ക� �ാപി�ം പരസ����� അവസരം ��ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാ�കളി� ടി.വി. �ാപി�് പരസ�ം ആക�ഷി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ാ�കേളാെടാ�ം �ാപി�െ�� േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക�  മാ���് 

േറ�ിന് വാടക�് ന�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ; ഇ�വെര



നി��ി�െ�� ഏെതാെ� േകാം��ക�  സമയ ബ�ിതമായി വാടക�് ന��വാ�

സാധി�െമ�ം ആ ���ി എേ�ാ� ���ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നിലവി�  നട�ിവ�� െകാറിയ�  സ�വീസ് കാലാവധി കഴി�

സാഹചര��ി�  �തിയ ഏജ�സിെയ ഏ��ി�ാ�ം മികവാ�� േസവന��  ഉ�െ���ി

െമ�െ���ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാമീണ േമഖലയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െകാറിയ� വ�ാപകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ; സ��ാ�-സഹകരണ-ബാ�ിംഗ് േമഖലകളി� ഇ�രം േസവനം വ�ാപകമാ�ാ�

എ�ാണ് െച�ാ� ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െറയി�േവ�െട മാ�കയി� മ�് ക�നിക�െട െകാറിയ�, പാ�സ� എ�ിവ സ�ീകരി�് വിതരണം

െച�ാ� �േത�ക സ��ീ�ക� ആരഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

�റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തി�� നടപടി

*275.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി.

േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അതിനായി �� സ��ാരിെ� കാല�് േക� സഹായം ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) േക� സഹായം േനടിെയ��� കാര��ി� ഇൗ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തിന് സം�ാന ഫ�് പര�ാ�മ�ാ� സാഹചര��ി� േക�

സഹായം േനടിെയ���തിന് മ�ി തല�ി�ം ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

രാസവളം വി���തിന് ഡയറ�് െബനഫിഷ�റി �ാ���

*276.�ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര

,, തി�വ�� രാധാ���

,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് രാസവളം വി���തിന് േക� സ��ാ�  ഡി.ബി.�ി.  (ഡയറ�് െബനഫിഷ�റി

�ാ���) ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് ഏ�െ���ിയതിനാ� �റിയ, െപാ�ാഷ് �ട�ിയ രാസവള���് �ാമം േനരി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) ഡി.ബി.�ി. �ം പി.ഒ.എസ്. െമഷി�ം ഉ� �ാപന�ളി� മാ�േമ വളം വിതരണം െച�വാ�

വളം ക�നിക��് കഴി� എ�തിനാ� ഡീല�മാ��് വളം ലഭി�ാ� അവ� ഉ�ായി�േ�ാ;

(ഡി) പി. ഒ. എസ്. െമഷി� ക�ഷക�െട ആധാ� ന��മായി ബ�ി�ി� േശഷം മാ�േമ സ�ിഡി

വളം വാ�വാ�  കഴി�െവ� സാഹചര�ം ക�ഷക��് ��ി��് ഉ�ാ�ിയി��തിനാ�

ഇ�ാര��ി� ആവശ�മായ ഇടെപട�ക� നട�ി അവ�െട ��ി��് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാമവികസന വ��് �േഖന നട�ിവ�� േക�ാവി�ത പ�തികൾ

*277.�ീ.സി.���

,, സി.െക. ഹരീ��

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

(എ) �ാമവികസന വ��് വഴി നട�ിവ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�ം സം�ാന പ�തിക�ം

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇവേയാേരാ�ിെ��ം േക� സം�ാന വിഹിതം എ�

വീതമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന  (�ാമീ�) �കാരം ഭവന നി��ാണ�ിന് എ� �പയാണ്

ന�കി വ��ത്;  ഈ �ക െകാ�് വീട് നി��ാണം �ാേയാഗികമ�ാ�തിനാ� സം�ാന

സ��ാ� െച�� കാര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) സ��് ഭാരത് മിഷെ�  (�ാമീ�) ഭാഗമായി �ാമപ�ായ�കളി� െപാ��ചിത� സ��യ��

നി��ി��തി�ം ഖര,  �ാവക മാലിന� സം�രണ�ി�ം നട�� �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�ക� ശാ�ീകരി��തിന് ക��പ�തി

*278.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമപ�ായ�ക�  ശാ�ീകരി��തി�ം കാര��മമാ��തി�ം എെ��ാം

ക��പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�വ�  െബ��ഡ് ഡബി�  എ��ി സി�ം എ� �തിയ അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായം

�ാമപ�ായ�ക�െട ശാ�ീകരണ�ി� വഹി� പ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) േസവനാവകാശ നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�  വി�ാപനം �റെ��വി�തി� �റെമ

എെ��ാം നടപടികളാണ് തേ�ശഭരണ �ാപന��  �േഖന�� േസവന��



സമയബ�ിതമായി ന���തിന് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

'േഫാ� ദി പീ�ി�' പരാതി പരിഹാര െവബ് േപാ���

*279.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, 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) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� പരാതി പരിഹാര െവബ് േപാ��ലായ 'േഫാ� ദി പീ�ി�' എ�ാണ്

നിലവി� വ�ത്;

(ബി) ഇതി�െട തേ�ശ ഭരണ സംവിധാനം �താര��ം കാര��മ�ം അഴിമതി���ം ആ��തിന്

സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി പരാതിക� പരിഹരി��തി�� സംവിധാനം വിജയ�ദമായി�േ�ാ;

(ഡി) വ�ാജപരാതിക�  ഒഴിവാ��തിന് െവബ് േപാ��ലി�  ഏ�െ���ിയ സംവിധാനം

കാര��മമാേണാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

*280.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ബി.സത��

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

ന��േമാ:

(എ) സമ� േകരവികസന�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� േകര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;നിലവി� എ� േകര�ാമ�� ഉെ��ം ��തായി ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ

എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െത�ക�െട ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി�ാനായി നട�ിവ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;

(സി) നാളിേകര�ി�  നി�ം �ല�വ��ിേതാ����  നി��ി��തി�ം േകേരാ��

സം�രണ�ി�മായി ഏ�െ���ിയി�� സൗകര��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*281.�ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.െക. രാജ�



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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� കാ�ഷിക വിളക��ാണ്

ഇ�ഷ�റ�സ് നിലവി��െത�ം അതി�� വ�വ�ക� എെ��ാെമ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) െന�്,പ��റിക�,�ഗ� വിളക�  എ�ിവ�� ഇ�ഷ�റ�സ് �ക ഈ സ��ാ�

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി ഏെത�ാം ഇന�ളി�െ�� വിളകെള ഇ�ഷ�റ�സ് പരിധിയി�  ഉ�െ���ിെയ�്

വ��മാ�േമാ?

ജി�ാതല പ�തി ത�ാറാ��

*282.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സാ�ഹ�നീതി�ം സാ��ിക വികസന�ി�ം േവ�ി�� പ�തിക�  ത�ാറാ��തിെ�

�ാഥമിക ഉ�രവാദി�ം ഭരണഘടന തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

നി�ി�മാ�ിയിരി��ത് �കാരം രാജ��് ആദ�മായി ജി�ാതല പ�തി ത�ാറാ��തി�

സ�ീകരി� വികസന കാ��ാ�ം അതിനായി സ��ാ�  ന�കിയ മാ�ഗനി�േ�ശ��ം

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലപരമായ ആ��ണ�ി�ം ജലം ഉ�െ�െട�� ��തി സ��ിെ� നീതി��മായ

വിതരണ�ി�ം സംര�ണ�ി�ം സാ��ിക വികസനം സാധ�മാ��തി�ം ജനകീയ

പ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) വിവിധ തല�ളി�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് കീഴി�� �േദശെ� വികസന

സ��ം ജി�ാപ�തിയി� ഉ�െ�ാ�ി�ാ� സ�ീകരി� മാ�ഗം വിശദമാ�േമാ; എ�ാ തല�ളി�ം

ജനപ�ാളി�ം ഉറ�ാ�ാനായി�േ�ാ?

��ംബ�ീ വിജില�് ��ിെ� �വ��നം

*283.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ്

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� ആരംഭി� വിജില�് ��ിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) �ീക��ം ��ിക��െമതിെര�� ൈലംഗികാതി�മ��  തട��തി�ം �ര�ിതമായ

ഗാ�ഹികാ�രീ��ം സാ�ഹികാ�രീ��ം ഒ��ക എ� ല��ം േന��തി�ം ഇതിെ�

�വ��ന�ി�െട കഴി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ി�� ക��ണി�ി കൗ�സില�  �േഖന�� േബാധവ��രണ

പരിപാടിക� വിജയ�ദമാേണാ;വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ക�ഷക� േനരി�� ����

*284.�ീ.െക. ബാ�

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

(എ) ഉദാരീകരണ നയ�ിെ� ഫലമായി വ�ാപാര നിയ�ണ��  ഇ�ാതായ�ം സ�ിഡി

െവ�ി�റ��ം �ഗ� വ��ന��  ഉ�െ�െട�� നാണ�വിളക�െട വിലയിടിവി�

കാരണമായ�വഴി ക�ഷക� േനരി�� ���� പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െച�കിട ക�ഷക�  വില�ക�� െകാ�് പാ�രാ�െ��് �ലിേവല�ാരാ�ം െതാഴി�റ�

െതാഴിലാളികളാ�ം മാറാ� നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര��ി� സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തിക�

ശ�ിെ����തിേനാെടാ�ം െച�കിട ക�ഷക�െട �മിയി�� �ഷി �ടി െതാഴി�റ�്

പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) യ�വ��ത�ം ആ�നിക രീതിയി���മായ �ഷി രീതിക�  വ�ാപി�ി�ാ�

പ�തി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തി�� നടപടിക�

*285.�ീ.െക.ഡി. �േസന�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�ിയേശഷം നാല് ല�ം വീ�ക�െട ���ം െടറസി�മായി

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി നട�ിയ �വ��ന��െട �ട��യായി,

പ��റിക��േവ�ി അയ�  സം�ാന�െള ആ�യി�� �ിതി പരിമിതെ���വാ�

േവ�ി നട�ാ� ഉേ�ശി�� �വ��ന��െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) �ണേമ��� നടീ� വ��� ന��വാനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം അറിയി�േമാ;

ഇതിനായി ൈഹെടക് പ��റി ഉ�ാദന േക��� �ട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈജവ�ഷി രീതിക�  വ�ാപി�ി��തി�ം ൈജവകാ�ഷിക ഉ����

വിപണിയിെല�ി��തി�ം പ�തി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?



�ാമീണ പ�ാ�ല വികസന ഫ�്

*286.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ�. ഷം��ീ� : 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�േശഷം �ാമീണ പ�ാ�ല വികസന ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം

കാര��മമ�ാെയ� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� കഴി� ര�വ�ഷെ� ��ത

ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം എ� ശതമാനമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് വിനിേയാഗം പരമാവധി സാധ�മാകാ�തിെ� കാരണ��  എെ��ാമാെണ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�കാരം  2018-19-  �  എെത�ാം തര�ി�� ���ികളാണ് എെ���ാ�

ഉേ�ശി��ത്;  ഫ�ിെ� പരമാവധി വിനിേയാഗ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ ?

േഹാ��ിക��� മിഷ� നട�ിലാ�� പരിപാടിക�

*287.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. സ�രാജ്

,, എം. �േകഷ്

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�പാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം �വാ�െള �� ഫല സസ� �ഷിയിേല�്

ആക�ഷി��തി�ം സം�ാന േഹാ��ിക���  മിഷ�  �േഖന നട�ിലാ�ി വ��

യ�വ��രണ പരിപാടി�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �തന സാേ�തിക വിദ��െട വ�ാപന�ിനായി നട�� �വ��ന��  ഏെത�ാമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ����െട സം�രണ�ി�ം ലാഭകരമായ വി�പന�ം വിപണി

വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ��ി�ം പ�തി േഹാ��ി ക���  മിഷ�

ആവി�രി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ���ളക്,  �ഗ�വിളക�  എ�ിവ�െട �ഷി വ�ാപി�ി��തിനായി നട�ി വ��

�വ��ന�� ഏെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

വികസന ദൗത���െട ആ��ണ-നിർ�ഹണ�ി� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�്



*288.�ീ.െക. ആ�സല�

,, വി. േജായി

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

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

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ആവി�രി�ി�� വികസന ദൗത���െട ആ��ണ�ി�ം

നിർ�ഹണ�ി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വികസന ദൗത���െട വിജയ�ിന് അനിവാര�മായ ജനകീയാ��ണ �വ��ന��

കാര��മമാ��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ഫല�ദമായി ഇടെപടാ�

സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന �േദശ�ം നട�ാേ�� വിവിധ േക� സം�ാന

പ�തിക�  സംേയാജി�ി��തി�ം നട�ാ��തി�ം േവ� സാേ�തിക സഹായ�ം

ജനപ�ാളി��ം ഉറ�ാ�ാ� സാധി�ി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

കാ�ഷിക സ��കലാശാല കെ��ിയി�� അത��പാദനേശഷി�� വി�ിന��

*289.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി അത��പാദനേശഷി�� വി�ിന�� സംര�ി�് വിതരണം

െച��തി�� സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക സ��കലാശാല അത��പാദന േശഷി�� വി�ിന�� കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

അവ�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

*290.�ീ.െക. രാജ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ലി��് നി��ാണ�ിന് കെ��ി�ാ�ത് പ�തി �വ��നെ� ബാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;



(സി) �ലി��് നി��ാണം ത�രിതെ����തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �റ�ഖ നി��ാണ�ം �റ�ഖ�ിേല�� േറാഡ് നി��ാണ�ം സമയബ�ിതമായി നട��േ�ാ;

(ഇ) പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ഏെ��� �ല�് ��മതി� നി��ി��തിന് തട��� േനരി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

നാളിേകര വികസന�ിനായി േകര�ാമം പ�തി

*291.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

(എ) നാളിേകര വികസന�ിനായി േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േകരസമിതിക� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉ�പാദന�മതയി�ാ��ം �ായം െച��ം േരാഗബാധ���മായ െത�ക�  െവ�ിമാ�ി

ഉയ�� ഉ�പാദന�മത�� സ�രയിന�� ശാ�ീയമായി �ഷി െച��തിന് ��ത പ�തി

�കാരം എെ��ാം േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന�കിവ��ത്;

(ഡി) െത�ക�െട കീടേരാഗ നിയ�ണ�ിനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അമിതേവഗം നിയ�ി�വാ� നടപടി

*292.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന��െട അമിതേവഗം നിയ�ി�വാ�  ഫല�ദമായ നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി �േത�ക േബാധവ��രണ �ാ�ക�ം പരിശീലന പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�േമാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�പമാ�ം വ��ിയ വാഹന��െ�തിെര നടപടി

*293.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) േദശീയപാതയി�ം മ�ം �പമാ�ം വ��ിയ വാഹന��  അമിതേവഗതയിൽ സ�രി�്

അപകട�� ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� തര�ി�ളള �പമാ��ളാണ് കാറി�ം െെബ�ി�ം ക�വ��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള നിയമലംഘന���് എതിെര എെ�ാെ� ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന:��ാരണ �വ��ന��െട �േരാഗതി

*294.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.�േരഷ് ���്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ �ന:��രി��തിനായി നട�ിവ�� �വ��ന��െട �േരാഗതി

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�� സാ��ിക �തിസ�ിയി�  �വ��ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വ�മാന

വ��നവി�ത�� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട േജാലി�ം േജാലിസമയ�ം ഉചിതമായ വിധ�ി�  �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വാഹന ഉപേയാഗ നിര�ം ഇ�ന�മത�ം േദശീയ ശരാശരിയി�  എ�ി��തിന്

പരീ�ണാ��ം നട�� �ന:�മീകരണ��  ജീവന�ാ�െട േജാലിയി�ം േകാ��േറഷെ�

വ�മാന�ി�ം മാ���ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

റ�� ക�ഷക�െട ���� പരിഹരി�ാ� േക� സം�ാന ക��േസന

*295.േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� ക�ഷക�െട ���� പരിഹരി�ാ� േക� സം�ാന ക��േസന എ� ആശയ�ിെ�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) നാണ�വിള��ികയി�  നി�ം സ�ാഭാവിക റ�റിെന കാ�ഷിക വിളയായി മാ�ണം എ�

േകരള�ിെ� ആശയേ�ാട് േക�സ��ാ� നിലപാട് എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നാണ�വിളെയ� നിലയി�  വ�വസായ താ�പര�ം മാ�ം കാ�� േക�സ��ാ�  നിലപാട്

മാ�ിെയ���തിന് എെ��ാം കാര��� െച� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ഷക��് ന��� ഉ�പാദക േബാണസ് നിലവി��  150  �പയി�  നി�ം  200



�പയാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗതാഗത �ര��ായി �തന പ�തിക�

*296.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�ണി േജാ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡ് ഗതാഗത �ര��ായി വിവരസാേ�തിക വിദ�യിലധി�ിതമായ �തന

പ�തിക� അവി�രി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനം നിരീ�ണ വിേധയമാ�ി അപകട��  �റ�വാ�  ജി.പി.എസ്.

അധി�ിത വാഹന നിരീ�ണ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) അപകട�� �റ��തിെ� ഭാഗമായി േറാഡ് �ര�ാ േഡ�ാ െസ�� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�

ഇതിെ� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

രാ�ീയ �ാമസ�രാജ് അഭിയാ�

*297.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.ഡി. �േസന�

,, േ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) സം�ാന�് �ാമപ�ായ�ക�െട കാര�േശഷി വ��നവി�ം ശാ�ീകരണ�ി�മായി

രാ�ീയ �ാമസ�രാജ് അഭിയാ� നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം എെ��ാം േന��ളാണ് ��ത പ�തി�കാരം ൈകവരി�ാ�

സാധി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ാമ പ�ായ�കളി�  െപാ�ജന���് െമ�െ�� േസവനം ഉറ�വ��ി

എ�ാ �ാമപ�ായ�ക��ം ഐ.എസ്.ഒ.  സ��ിഫിേ�ഷ� േനടിെയ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ഈ പ�തി �കാരം സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക� സ�കാര� മി�കാ��് �റ� വില�് െന�് വി��വാ� നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര�ം

*298.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, അ�പ് േജ�ബ്



,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംഭരി�� െന�ിെ� വില താമസംവിനാ ലഭി��തിന് ആവി�രി� പി.ആ�.എസ്.  (പാഡി

റസി��് ഷീ�്) വാ� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ; ഏെതാെ� ബാ�കളി� നി�ാണ് ക�ഷക��്

പണം ലഭി��ത്; ��ത പ�തിയി� േച�� ക�ഷക� എ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�് ന��േ�ാ�  സൈ�േകാ�െട െവബ് ൈസ�ി�  രജി��  െച��തിന് ആധാ�

നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) സൈ�േകാ�െട െമെ�േ�ാ�ി�ം കാലതാമസ�ി�ം മനം മ�� ക�ഷക� സ�കാര� മി�കാ��്

�റ� വില�് െന�് വി��വാ� നി�ബ�ിതരാ�� സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ��മായി അരി��വട�� മി�കാ��് െന�് ��വാ�  െകാ�േ�െ�� തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ;  ��ത തീ�മാനം മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതി�� കാരണെമെ��്

വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക വിപണി ശ�ിെ���ാൻ �ാമീണ ച�ക�

*299.�ീ.അനി� അ�ര

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിപണി ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് �ാമീണ ച�ക�

ആരംഭി�വാ� �ഷി വ��ിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആ����െട നട�ി�് ആെരയാണ് ഏ�ി��ത്;ഇതിെ� �വ��നം എ�്

ആരംഭി�വാ� കഴി�ം;

(സി) ഇ�രം വിപണി വഴി �ല�വ��ിത ഉ���� വി�ഴി��തി�ളള സംവിധാനം ഒ��േമാ;

(ഡി) ക�ഷക�െട�ം ഉപേഭാ�ാ��െട�ം താ�ര���  കണ�ിെല��ളള വിപണി ഇടെപട�

കാ�ഷിക വിപണന േമഖലയി�  എ�് മാ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ ?

തേ�ശ�ാപന��െട വ�മാനം ��ാ�� അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാർശകൾ

*300.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

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



(എ) തേ�ശ�ാപന��െട വിഹിത�ം വ�മാന�ം ��ാ�� അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ�

െപാ�വായ ശിപാർശകൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാർശകൾ സർ�ാർ ഉ�രവായി �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാർശ �കാരം െക�ിട നി�തി എ� ശതമാനം ആയി

വർ�ി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ; ഇത് ജന�ൾ�് അധികനി�തി ഭാരമായി

വ�േമാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

04-03-2018

�േ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)].


