
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  06, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--323]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1218 �ത� 1311 വെര

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

: 1312 �ത� 1450 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 1451 �ത� 1467 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി - : 1468 �ത� 1540 വെര

വിവിധ േക��ളി� ഒ�മി�് �ഷി

1218. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി�ിത കാലയളവി�  ഒേര സമയ�് വിവിധ േക��ളി�  ഒ�മി�
�ഷിയിറ��ത് ഉ�പാദന�ി�ം വിപണന�ി�ം ഒ�േപാെല
�ണകരമാ�െമ�് സ��ാ� ക���േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ വിധം �ഷി�ം വിളെവ��ം,  വി��ന�ം ഏേകാപി�ി��തിന്
സ��ാ�  ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�െയ�്
വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിനായി ഒ� കല��  �റ�ിറ�� കാര�ം സ��ാരിെ�
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) എെ�ാെ� കാര���  ഉ�െ�ാ�ി�ാ�ം ��ത
കല��ത�ാറാ�കെയ�ം,  എ�് �തലാണ് ഇതിെ� അടി�ാന�ി�
സം�ാന�് �ഷിക� ആ��ണം െച�കെയ�ം വ��മാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

1 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



സമ�കാ�ഷികപ�തി �േഖന ഉ�ായ �േരാഗതി

1219. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷം എ� െഹ�� �ല�് െന��ഷി അധികമായി നട�ി
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വര�� കാരണം കഴി� വ�ഷം എ� െഹ��  �ല�് െന��ഷി
നട�ാനായിെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സമ�കാ�ഷികപ�തി �േഖന കഴി� വ�ഷം ഉ�ായ �േരാഗതി എെ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് കഴി� സാ��ിക വ�ഷം പ��റി �ഷിയി� �േരാഗതി
��ി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��് േയാഗ�� വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സ് വഴി നട�ാൻ നടപടി

1220. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് വ�് മാസ�ി�  വിവിധ േയാഗ��  നട��തിനാ�
��ത േയാഗ�ളി�  പെ���ാ�  ജി�യിെല �തി�� ഉേദ�ാഗ��
വ��ത് കാരണം ബ�െ�� ഓഫീ�കളി�  ഉേദ�ാഗ��  ഉ�ാ��ി�
എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പരാതി പരിഹരി�ാ�  �ധാന േയാഗ��  ഒഴിെക�� േയാഗ��
വീഡിേയാ േകാ�ഫറ�സ് വഴി നട�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സമ� കാ�ഷികനയം

1221. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സമ� കാ�ഷികനയം െകാ� വ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാെണ�ം എേ�ാ�
�ഖ�ാപനം നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖല�െട�ം ക�ഷക�െട�ം ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം
കാര��ളാണ് കാ�ഷിക നയ�ി� ഉ�െ����െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല തരി�നില�ൾ �ഷിയിട�ളാ�ാൻ പ�തി

1222. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല �ഷിേയാഗ�മായ തരി�നില��ം
തരി��മി�ം സജീവ �ഷിയിട�ളാ�ി മാ��തിന് പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക ക��േസനക�െട �വ��നം

1223. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയിേല�് ��തല�റയി�െ�� �വതീ�വാ�െള
ആക�ഷി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ�ഷിരീതിക�  മന�ിലാ��തിനായി �വതീ�വാ���്
വിദ�പരിശീലനം ന���തിന് പ�തി ആവി�രി�് നട�ിലാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ക��േസനക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ക��
േസനക�െട �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക��് മിതമായ നിര�ി�  കാ�ഷിക വാ�ക�  ലഭ�മാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ക�ഷക��് ഹരിതകാ�ഡ് ലഭ�മാ�� നടപടി�െട �േരാഗതി
അറിയി�േമാ?
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ഹരിതേകരളം -േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �വ��ന��

1224. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�ളള വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ��റി �ഷിക� ഏേകാപി�ി��തിന് കല��

1225. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷിക�  ഏേകാപി�ി��തിന് �ഷി വ��് �േത�ക കല��
�റ�ിറ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത കല��ക�  �ഷി ഓഫീ�ക�  േക�ീകരി�് �ഷി�ാ��്
സൗജന�മായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത കല��  നി��ി��തിന് എെ��ാം പഠന��  വ��്
നട�ിയി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷിക� ഏേകാപി�ി��തിന് �േത�ക കല��

1226. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ��റി �ഷിക�  ഏേകാപി�ി��തിന് �േത�ക കല��
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;ഇ��ലം ക�ഷക��് ലഭി�� �ണ��
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വിവിധ േക��ളി� വിവിധ കാലയള�കളി� �ഷിെച��
പ��റിക�െട വിശദമായ �പേരഖ ഈ കല�റി�െട �ഷി�ാ��്
ലഭ�മാ��തിന് േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

േവന�െ��തി �ലം വിളക� നശി� ക�ഷക��് ധനസഹായം

1227. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� വ�ഷെ� േവന�െ��തി �ലം വിളക�  നശി� ക�ഷക��്
ഏെത�ാം വിധ�ി�� ന�പരിഹാരമാണ് ന�കിയെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ക�ഷക��ാണ് ധനസഹായം ന�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പാല�ാട് ജി�യിെല ഏെത�ാം �ഷിഭവെ� പരിധിയി�  വ��
ക�ഷക��ാണ് ന�പരിഹാരം ന�ിയത്;  എ� �ക വീതമാണ് ന�ിയത്:
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത ക�ഷക��് വിള ഇ��റ�സ് �ീം �കാരം ധനസഹായം
ന���തി�  കാലതാമസം വ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ആയത്
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�� േമഖലെയ സംര�ി��തിന് നടപടി

1228. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, അ�� �കാശ്
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളീയ��് സ��മായി�� കാ�ഷിക ഉ��േമഖലക�  അന�മാ��
സാഹചര�ം ഗൗരവമായി എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േമഖലകളിലാണ് സം�ാനം പിേ�ാ�് േപായി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ�� േമഖലെയ സംര�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്?

കാ�ഷിേകാ�പ��െള ഭൗമ �ചിക പ�ികയി� ഉ�െ����

1229. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.�രളീധര�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് ആഭ��ര വിേദശ വിപണികളി�  ��ത�  വ�മാനം
കെ���തിന് ബൗ�ിക സ��വകാശ�ിെല സാധ�ത ഉപേയാഗി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ബി) കാ�ഷിക ഉ�പ���  ഭൗമ�ചിക പ�ികയി�  ഉ�െ���ി �േത�ക
�ാ��കളാ�ി വിപണിയി�  എ�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

േകരള�ി�  നി�ം ഏെതാെ� കാ�ഷിേകാ�പ��ളാണ് നിലവി�
പ�ികയി� ഇടം പിടി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത�  ഉ�പ��െള പ�ികയി�  ഉ�െ���വാ�  വ��് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനാ�� ബൗ�ിക സ��വകാശ െസ�ിെ� �വ��നം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി

1230. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-ൽ �ഖ�ാപി� പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി സം�ാന�്
നട�ിലാ�ാൻ ൈവ��തിെ� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ബി) 2017-2018-ൽ പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി�ായി സം�ാന�ിന്
േക�ം അ�വദി� �ക എ�യാണ് ; അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ജി�ാ ഇറിേഗഷൻ �ാ�ം സം�ാന ഇറിേഗഷൻ �ാ�ം എ�ാണ്
േക��ിന് അംഗീകാര�ിനായി സമ��ി�ത്  ;  �ാ�ക��് േക�
അംഗീകാരം ലഭ�മായി�േ�ാ ;

(ഡി) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ ആരാണ്
േന�ത�ം ന���ത്  ;  പ�തി സമ��ി�ാ�ം േക� അംഗീകാരം
േനടിെയ��ാ�ം �മതലെ���ിയി�� ഗവെ��് വ��ിെ� വിശദ വിവരം
ന�കാേമാ ;

(ഇ) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി�െട ഭാഗമായി സം�ാനെ� ബ�െ��
വ��ക� നാളി�വെര സമ��ി� പ�തിക�െട േപര്,  �ക,  നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി�� ജി�ക�  എ�ിവ സംബ�മായ വിവര��  േ�ാഡീകരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) 2018-19  സാ��ിക വ�ഷം പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി നട�ാ�ാ�
േക�ാവി�ത പ�തി�െട സം�ാന വിഹിതം എ� നിലയി� എ� �ക
വകയി��ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ൈവഗ�െട അടി�ാന�ി� �പം ന�കിയി�� കാ�ഷിക പ�തിക�
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1231. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. ബാ�
,, എം. �േകഷ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിയി�  വ�മാന ��ി�ായി �ല�വ��നവ് എ� ല��േ�ാെട
സംഘടി�ി� ൈവഗ നിേ�പക േ�ാ�ാഹന സംഗമ�ം ശി�ശാല�ം
�ല�വ��ിേതാ�� േമഖലയി� എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് �പീകരി�ത്;

(ബി) കാ�ഷിക രംഗ�് �വ��ി�� വിവിധ ഏജ�സിക�ം ഗേവഷണ
�ാപന��ം �തന സാേ�തിക വിദ� പക��ന���തി�ം നിേ�പ
േ�ാ�ാഹന�ി�ം നി��ിേതാ����െട വിപണന�ി�ം എെ��ാം
സൗകര��� ഒ���െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈവഗ  2016  െ��ം ൈവഗ  2017  െ��ം അടി�ാന�ി�  �പം
ന�കിയി�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ലയിടം-െകാര�ി�ാ� ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തിയി� ഉ�െ���ാൻ നടപടി

1232. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി െകാ����  മ�ല�ളിെല ��് പ�ായ�കെള
�ടിെവ��ി�ം �ഷി�ം ഏെറ സഹായകരമാ�� �ലയിടം-െകാര�ി�ാ�,
ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ന:��ാരണ നവീകരണ
�വ��ന��  നട��തിന് അ�മതി ലഭി� എ�ി�ം  1-� ഘ�
�വ��ന�� ഇനി�ം ���ീകരി�ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി ���ീകരണ�ിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  തട�ം നീ�ി ഒ�ാം ഘ�ം ���ീകരി��തി�ം,  2-�ഘ�
�വ��ന�� ആരംഭി��തി�ം അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ി� �ഷി വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1233. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��  നിേയാജക
മ�ല�ി�  �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�്
അ�വദി� �ക�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം അ�വദി�െ�� പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല �ഷി ഫ�ക�

1234. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി മ�ല�ി�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  �ഷി വ��്
എെ�ാെ� കാര����ാണ് ഫ�ക�  അ�വദി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഓേരാ പ�തി�ം ഏതാെണ�ം ആയതിെ� �ക�ം
വ��മാ�േമാ?

െ�ഷ��-ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�

1235. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18-െല ബജ�് �സംഗ�ി�  102-� ഇനമായി അ�് വിളക��്
െ�ഷ��-ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�  നി��യി�ക�ം ആയതിെ�
സംേയാജിത �വ��ന���് �ട�ം �റി��തിന്  10  േകാടി �പ
വകയി��ക�ം െച�ി�� സാഹചര��ിൽ ഇത് സംബ�ി�
നടപടി�മ��െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷിൈജവ�ഷിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� ഉ�പ���

1236. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ൈജവ�ഷിയി�െട
ഉ�ാദി�ി�� ഉ�പ���  വിപണനം െച�ാ�  �തിയതായി ഇേ�ാ
േഷാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;
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(സി) ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സ��ാ� എ� �പ െചലവഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�� പ�തിക�

1237. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നിലവി� എെ�ാെ� പ�തിക� ഉ�്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈജവ വളം വിതരണം െച�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�്
വ��െ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവള�ിെ� �ണ നിലവാരം പരിേശാധി�ാ� സംവിധാന�േ�ാ;എ�ിൽ
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െെജവ�ഷി വ�ാപി�ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�

1238. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് െെജവ�ഷി
വ�ാപി�ി���മായി ബ�െ�� നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അമിതമായ രാസവള��ം കീടനാശിനിക�ം ഉപേയാഗി��തിെനതിെര
എെ��ി�ം നടപടിക� വ��് തല�ി� സ�ീകരി� വ��േ�ാ;  എ�ിൽ
വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

1239. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എം. സ�രാജ്
,, െക.ഡി. �േസന�
,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ��റി ഉ�പാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി എെ��ാം
പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ പ��റിയി� എ� ശതമാനമാണ് ആഭ��ര
ഉ�പാദനം എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� ഓണ�ാല�് ആരംഭി�  'ഒ� �റം പ��റി'  പ�തി �ട��ം
നട�ിലാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വിവിധ വ��ക�െട�ം �ാപന��െട�ം പി�ണേയാെട വീ�കളി�
ൈജവപ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈജവ�ഷി�െട സാധ�തക�

1240. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി�െട സാധ�തക�  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� വിഷലി�മായ
പ��റികെള�ം അ��ാ�� േദാഷഫല�െള�ം �റി�് ജന�െള
േബാധവ��രി��തിന് സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) േകരള ഓ�ഗാനിക് എ� േപരി�  ഉേദ�ാഗ��െട േമ�േനാ��ി�
�ഷിെച�്,  വിഷരഹിത ഉ����  വിപണിയിെല�ി��തി��
സംവിധാനം വിജയകരമാേണാ;  ഇത് വി�ലെ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഷിഭവ�, െവജി�ബി�  ആ�് ��് �േമാഷ�  കൗ�സി�  എ�ിവ വഴി
ൈജവപ��റിക�  സംഭരി�് വി�ന നട��തിന് �േത�ക കൗ��ക�
ആരംഭി�േമാ;

(ഇ) ഓ�ഗാനിക് എ� േപരി� ഉയ�� വില�് പല കടകളി�ം വി��� പ��റി
വിഷലി�മാെണ� പരാതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ജന�െള �ഷണം െച��
ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെജവപ��റികളി�ം പഴവ���ളി�ം കീടനാശിനിക�െട സാ�ി��ം
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1241. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, െക. ബാ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെജവ പ��റികളി�ം പഴവ���ളി�ം കീടനാശിനിക�െട
സാ�ി��ം �മാതീതമായ അളവി�  കെ��ിയതാ�� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓ�ഗാനിക് െപ�ിെെസ�സ് എ� േപരി�  വി��ന നട��
കീടനാശിനികളി�ം വള�ളി�ം രാസവ���  അട�ിയി�േ�ാ എ�്
അറി��തിന് നിലവി� എെ��ാം പരിേശാധനാമാ���ളാണ് സ�ീകരി�
വ��ത്;

(ഡി) �ഷി വ��ിെ� സ��ിഫി��് ലഭി�ാ� ഉ�പ��� െെജവ ഉ�പ���
എ� േപരി�  വി��ാ�  പാടിെ�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിഷരഹിതപ��റിക� ലഭ�മാ��തിന് പ�തിക�

1242. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ആ�. രാമച��
,, െക. രാജ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷരഹിതപ��റിക� ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�്
വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ��റി ക�ഷക��് പണ ലഭ�ത ഉറ� വ���തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വട - കാ��� േമഖലയിെല പ��റി ക�ഷകെര സഹായി��തിന് ഒ�
�േത�ക കാ�ഷിക േമഖല �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  �പീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ�വടയിെല ക�ഷക��്
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എെ��ാം സഹായ��  ന���െ��് വ��മാ�േമാ;  ക�ഷക��്
േബാണസ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) അ��ാടിയിെല ക�ഷകെര സഹായി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�േമാ ?

പഴം, പ��റി വിപണന േക���

1243. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��ിേകാ��ിെ� കീഴി� �വ��ി�് വ�� പഴം, പ��റി
വിപണന േക��� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��തായി വിപണന േക��� ആരംഭി�വാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ഉെ��ി� അവ�െട എ�ം ജി�തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി��െട ആവശ�ം പരിഗണി�് ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��
െമാൈബ�/അ�ാ� വിപണന േക���െട എ��ി�  വ��നവ്
വ��േമാ?

മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഷിേ�ാ��ിൽ നട�ിലാ��
���ിക�

1244. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിേയാജക മ�ല�ി� �ിതി െച�� �ഷിേ�ാ��ി�ം
േഹാ��ിേകാ��ി�ം നട�ിലാ�� ���ിക�െട�ം പ�തിക�െട�ം വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിക��ം ���ിക��ം വകയി��ിയ �ക�െട വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

െനല്� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

1245. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കഴി�  10 വ�ഷ�ിനിെട െന��ഷിയി� ഉ�ായ �റവ്
എ� ശതമാനമാെണ�് ജി� തിരി�� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തി� േശഷം െനല്� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17,  17-18  കാലയളവി�  േകരള�ിെല െനല്� ഉ�ാദനം എ�
ശതമാനമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െനല്� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട ഭാഗമായി
ഉ�ാദന വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ��തായി എ� െഹ��  �ല�്
െന��ഷി ��തലായി െച�ാ� സാധി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�തിവ�ഷ െന��ാദനേതാത്

1246. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി െച��ത് എ� െഹ��  �ല�ാണ് എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ശരാശരി െന��ാദനം െഹ�റി� എ�െയ�് െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) �തിവ�ഷ െന��ാദനേതാത് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള െന�വയ�- ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമം

1247. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ പ�തിക�  ആരംഭി��തിനായി �മി പരിവ��നം െച��തിന്
2008  െല േകരള െന�വയ�- ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ�ിെല
വ�വ�കളി� ഇളവ് അ�വദി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഏെതാെ� പ�തിക��ായാണ് ഇളവ് അ�വദി�െത�ം;
വ�വ�ക��് വിേധയമായാേണാ ��ത ഇളവ് അ�വദി�െത�ം
അറിയി�േമാ?

െനല്� സംഭരണവിലയായി ക�ഷക��് വിതരണം െച� �ക
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1248. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരണ�ിനായി  2016-17  ബജ�ി�  എ� �ക
വകയി��ക��ായി;

(ബി) ക�ഷക��് െനല്� സംഭരണ�ിെ� �ക സമയബ�ിതമായി
ലഭ�മാ��തിന് 2016-17 സാ��ികവർഷ�ിൽ കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) െനല്� സംഭരണ�ിെ� �ക ഒരാ��കം ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തിന്
കാ�ഷിക സഹകരണബാ�ക�മായി ബ�െ���ി കാര��മമായ
സംവിധാനം ഏ�െ���ണെമ�  2016-17  ബജ�ിെല �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�വാ� കഴി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െനല്� സംഭരണ�ിനായി  2017-18  ബജ�ി�  എ� �ക
വകയി��ക��ായി;

(ഇ) ഇതിേനാടകം എ� �ക െനല്� സംഭരണവിലയായി നട�് സാ��ികവർഷം
ക�ഷക��് വിതരണം െച�ക��ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആറ�ള പാട�ളിെല െന��ഷി

1249. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  കാലയളവി�  ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ി�  എ�
�വി�തിയി� തരി�പാട�ളി� െന��ഷി ഇറ�ിയി��് ;

(ബി) 2017-18  കാലയളവി�  എ�േ�ാളം പാട�ളി�  ഇ�വെര െന��ഷി
ഇറ�ിയി��്; അതി� തരി� പാട�� എ�േ�ാള��് ;

(സി) എ� �പ�െട െന�ാണ്  2016-17  �  ആറ�ളയിെല െന��ഷിയി�െട
ലഭി�ത് ;

(ഡി) 2016-17  �  ആറ�ളയി�  �ഷി ഇറ��തിന് സ��ാ�  എ� �പ
െചലവഴി�?

��� ജി�യി� ന�ായവില�് െനല്� സംഭരി���ിന് നടപടി

1250. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���  ജി�യി�  ക�ഷക�െട െനല്� ന�ായവില�് ��വനാ�ം
സംഭരി��തിന് �ഷി വ��് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാര�ി ��് �ഷി സംഘ�ിെല ക�ഷക�െട െനല്� സംഭരി�ാെത
െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) യഥാസമയം െനല്� സംഭരി�് ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭ�മാ�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െനല്� സംഭരണ�ിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�

1251. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരണ�ിന് സ��ാ�  നിലവി�  സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�����െട വിലതക��യി�  �യാസെ��� ക�ഷകെര
സഹായി�ാ�  സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െനല്� സംഭരണ�ിെല അനി�ിത��ം

1252. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െനല്� സംഭരണം അ��കാല�് അനി�ിതത��ിലായി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െനല്� സംഭരണ�ി� നിലവിെല രീതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത രീതി �ടരാ�  പ�ിെ�� നിലപാട് എ��ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി�  അ�രെമാ� നിലപാട് സ�ീകരി�ാ�� കാരണെമ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല െന��ഷി

1253. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാണേ�രി, നട�റ, മാട��റ, ���
എ�ീ പ�ായ�കളി�ം ���  േകാ��േറഷനി�  ഉ�െ��
ഡിവിഷ�കളി�മായി  2016  വെര എ� �ല�് െന��ഷി
ഉ�ായിരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവിെട െന��ഷി�െട വ�ാപന�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) 2017-�  എ� െഹ��  �ല�് ��തായി െന��ഷി
ആരംഭി�ാനാെയ�ം അതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െപാ�ാനി- ��� േകാ� വികസന സമിതി

1254. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ാനി-  ���  േകാ�  വികസന സമിതിയി�  നി�് പടി��, �മംഗലം
പ�ായ�കളി�  ഫ�് അ�വദി��തിന് എ�് തട�മാണ്
നിലവി��ത്;  ആയത് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രിയാട് േകാ� റിസ��് െസ�� പ�തിക�െട �വ��നം ഏത് ഘ��ി�
എ�് വിശദമാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല െന��ഷി

1255. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� മ�ല�ി� എ� െഹ�� �ല�് െന��ഷി െച���്
എ�് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�  �ഷി വ�ാപന�ിനായി എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ാനാെയ�്
വിശദമാ�േമാ?

െന�ിെ� സംഭരണ വില

1256. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കഴി� സീസണി�  ഒ� കിേലാ െനല്� എ� �പ�ാണ് സംഭരി�ത്;
അതി� സം�ാന വിഹിതെമ�; േക�വിഹിതെമ�;

(ബി) അരി�് കിേലാ�്  50/-  �പ വെര ഉയ�� സാഹചര��ി�ം �ഷിചിലവ്
വ��ി� സാഹചര��ി�ം െന�ിെ� സംഭരണ വില വ��ി�ി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി� അ�ഭാവ���മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� െന��ഷി വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

1257. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
െന��ഷി അധികമായി വ�ാപി�ി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
അറിയി�േമാ;

(ബി) എ�ി�  എ� ഏ��  �ല�് ��തായി െന��ഷി ആരംഭി�ാ�
സാധി�ി�െ��് അറിയി�േമാ?

െന��പാദനം വ��ി�ി�ാ� പ�തി

1258. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന��പാദനം ന�െട ആവശ��ിെ� എ�
ശതമാനമാണ്;

(ബി) െന��പാദനം വ��ി�ി�ാ�  �ഷി വ��് എെ��ി�ം പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന�വ�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

resource://app/res/html5.html

17 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



1259. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ന�െട െനല്� ന�െട അ�ം'  എ� ��ാവാക�േ�ാെട ഒ� വ�ഷം നീ�
നി� െന�വ�ഷ�ിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�
എെ�ാെ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  അതി�െട ആ��ി�വാ�
കഴി� േന�ം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആറ��ളയി�ം െമ�ാ�  കായലി�ം നട�ിയ െന��ഷി
വിജയകരമായി�േ�ാ;  അത് �ട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;  ആ�െട േന�ത��ിലാണ് ��ത �ല�ളി� �ഷി
�ട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) തരിശ് കിട� റാണി, ചി�ിര കായ� പാടേശഖര�ളി� ലാഭകരമായി �ഷി
നട��തിന് സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദമാ�േമാ;  തരിശ് കിട�� ��ത�
കായ�  നില�ളിേല�് �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േകര �ാമം പ�തി

1260. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര �ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത് �ലം േകര ക�ഷക��് ലഭി�� േന�ം
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിേല�് തിരെ���െ�� പ�ായ�ക�െട േപ�ക�
മ�ലാടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

വ�ാജ െവളിെ��

1261. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വില �റ� വ�ാജ െവളിെ�� സം�ാനെ� വിപണി കീഴട��െവ�
വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ െവളിെ�� വിപണി കീഴട�വാൻ െവളിെ���െട വിലയി��ായി�ളള
വ��നവ് കാരണമായി�േ�ാ;

(സി) തമിഴ് നാ�ി�  നി�ം വ�ാജ െവളിെ�� സം�ാനെ� വിപണിയി�
എ�ാതിരി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) േത��െട ദൗ�ലഭ��ാൽ മലബാ�  േമഖലയിെല െവളിെ�� ക�നിക�
ഉ�ാദനം നി��ിവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

നാളീേകര വികസന�ിന് പ�തിക�

1262. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര �ഷി വികസന�ിനായി നിരവധി പ�തിക� നട�ിലാ�ിെയ�ി�ം
െത�് �ഷി െച�� �ല�ിെ� വി�തി�ം നാളീേകര ഉ�ാദന�ം വ�ഷം
േതാ�ം �റ�വ��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�� കാരണ�� എെ�ാെ�െയ�ാണ് കെ��ിയി��ത്;

(സി) അത��പാദന േശഷി�� െത�ിന��  �ഷിെച�ി�ം ഉ�ാദന�ി�
വ�ി�� ഇടിവ് ഗൗരവമായി കണ�ിെല��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

നാളിേകരം ഉപേയാഗി�� �ല�വ��ിത ഉ�പ���

1263. േഡാ.എം. െക. �നീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.പാറ�� അ��
,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ം അത് ഉപേയാഗി�� �ല�വ��ിത
ഉ�പ���  ഉ�പാദി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) േകാഴിേ�ാ�ം മല�റ�ം നാളീേകര പാ��ക�  �ാപി�വാ�  തീ�മാനം
എ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ എ�േ��് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1264. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�ിെ��ം െത�ടി�ാനമായ വിളസ�ദായ�ിേ��ം
േകരക�ഷക�േട�ം സമ� വികസന�ിനായി ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ� േശഷം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമ പ�ായ�കളി�
േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

(സി) േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�കളി�  സവിേശഷമായ
എെ��ാം പ�തിക�ം �വ��ന��മാണ് നട�ിലാ�ിയത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി�െട േകരക�ഷക��് എെ��ാം �ണഫല��
ആണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

1265. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി�  എ� പ�ായ�കളി�  േകര�ാമം പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയ പ�ായ�ക��് ഇത് സംബ�ി�്
എെ��ി�ം പ�തികേളാ ഫ�കേളാ അ�വദി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േകാ���  നിേയാജക മ�ല�ിെല േകര�ാമം പ�തി സംബ�ി�്
വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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റ�� േനരി�� വില�ക��

1266. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, കാരാ�് റസാഖ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന നാണ�വിളയായ റ��  േനരി�� വില�ക��
പരിഹരി��തിനായി സം�ാന സ��ാ�  നട�� �വ��ന��
അറിയി�ാേമാ;  ഇതിനായി  2014  -2018  കാലയളവി�  േക�സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷക�െട താ�പര��ിന് വി��മായ ആസിയാ�  കരാറിെല
വ�വ�ക� നീ�ം െച�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആഭ��ര സ�ാഭാവിക റ�റിെ� വിലയിടിവിനിടയാ�� ��ക
വ�വസായിക�െട അനിയ�ിമായ റ��  ഇറ�മതി നിയ�ി�ാ�
േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

റബ� വില�ിരതാ പ�തി�് ജി.എസ്.ടി ബി�

1267. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റബ� വില�ിരതാ പ�തി സഹായതിനായി �ഷി�ാ� വി��� റബറിന്
ജി.എസ്.ടി ബി�  തെ� ഹാജരാ�ണെമ�് ധനവ��് ഉ�രവ്
ഇറ�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ ഉ�രവ് റബ� �ഷി�ാ��് സം�ാന സ��ാരിെ� റബ�
വില�ിരതാ പ�തി�െട സഹായം ലഭി��തിന് വില�് തടിയാെണ�
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ജി.എസ്.ടി നട�ാ�ിയ  2017  �ൈല ഒ�ിന് േശഷ�� എ�ാ ബി�ം
ജി.എസ്.ടി ബി�കളായിരി�ണെമ� നി�േ�ശ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇതിനകം റബ�  വി�കഴി� വ�ാപാരിക�െട ബി�ക�  ഇേതാെട
സമ��ി�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം സംജാതമായതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?
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റബ� േബാ��മായി സഹകരി�് പ�തിക�

1268. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റബ�  േബാ��മായി സഹകരി�് �ഷി വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റബ� േബാ��മായി സഹകരി�് ഇടവിളകളായി പഴം, പ��റി എ�ിവ �ഷി
െച��തി�� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;  ഇതിെ� നിലവിെല �ിതി
അറിയി�േമാ;

(സി) റബ�  ടാ�ിംഗ് െതാഴിലാളിക��് െമ�െ�� �ഷിരീതിക�
പരിചയെ����തിന് റബ�  േബാ��മായി സഹകരി�് പ�തിക�
നട�ിലാ��േ�ാ ;

(ഡി) റബ�  അധി�ിത വ�വസായ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ഷി വ��്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

റ�� �ഷി�ാ�െട ആവശ����് പരിഹാരം

1269. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

റ�� വില�ക�� �ലം ��ി��� റ�� �ഷി�ാ�െട ആവശ����്
പരിഹാരം കാ��തിന് സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇ�മായി ബ�െ�� ����  �ഷിവ��്
േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

റ�റിെ� വില�ിരതാ ഫ�്

1270. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��െത�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(ബി) 2017-18  �  വില�ിരതാ ഫ�ിന�ി�  എ� േകാടി �പ
െചലവഴി�ി�െ��ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) 2017-18  �  റ�റിെ� വില�ിരതാ ഫ�ിന�ി�  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�
അ�റ് േകാടി �പ ��വ�  ഈ ഇന�ി�  െചലവഴി�വാ�
കഴി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

റ�റിെ� വില�ിരതാപ�തി

1271. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� വില�ിരതാപ�തി�ായി  2016-17ബജ�ി�  എ� �ക
നീ�ിവ�െവ�ം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ� റബ�  ക�ഷക��് പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�ി�െ��ളള�
സംബ�ി� ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 2017-18 � ഈ പ�തി�ായി എ� �ക വകയി��ിെയ�ം ഇതിേനാടകം
എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നട�സാ��ികവ�ഷ�ി� എ� റബ� ക�ഷക��് പ�തി ആ��ല�ം
ന�കിെയ�ളള� സംബ�ി� ജി� തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

റബ�ക�ഷക��് വില�ക��യി� നി�ം സംര�ണം

1272. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��ക�ഷകെര സംര�ി��തി�ം റ�റി� വില�ക�� േനരി�േ�ാ�
താ�വില ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വില�ക��യി�  നി�ം റബ�ക�ഷകന് സംര�ണം ന���തിന്
േക�ഗവ�െമ�ിേനാട് ധനസഹായാഭ���ന നട�ിയി�േ�ാ;ആയതിന്
അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം റബ�  ക�ഷകെര
സംര�ി�ണെമ�ാവശ�െ��ം വില�ക��യി� നി�ം സംര�ി��തിന്
ധനസഹായം ആവശ�െ��ം േക� ഗവ�െമ�ിന് എ� നിേവദന��
സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

resource://app/res/html5.html

23 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



െന��ഷി േ�ാ�സാഹന�മായി ബ�െ��് ന�കിവ�� സഹായ��

1273. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�ാണ് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി�
വ�േ�ാ� െന��ഷി ഉ�ായി��ത്;  ഇേ�ാ� എ� െഹ�� �ല�്
െന��ഷി െച�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി േ�ാ�സാഹന�മായി ബ�െ��് ക�ഷക��് ന�കിവ��
സഹായ��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇ�വഴി ��വ�ഷെ� അേപ�ി�്
ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) വര��യി�ം കാലവ�ഷ�ി�ം �ഷിനാശം േനരി�� െന�ക�ഷക��്
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��ത്;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷകെ�ാഴിലാളി െപ�ഷ� വിതരണ�ിന് അ�വദി� �ക

1274. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെ�ാഴിലാളിക��് െപ�ഷ� വിതരണം നട�ാനായി അ�വദി�
�ക അസി��് �ഷി ഡയറ��മാ�െട അ�ൗ�കളി�  നിലനി���
സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി െപ�ഷ�  വിതരണം നട�ാനാകാെത
െക�ി�ിട� �ക എ�യാണ്; എ� കാലമാണ് ഇൗ �ക �ഷി അസി��്
ഡയറ��മാ�െട അ�ൗ�കളി�  നിേ�പി�ി��ത്;  ഇത് സംഭവി�ാ�
കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

ഓഖി �ഴലി�ാ�് �ലം ന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

1275. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓഖി �ഴലി�ാ�് �ലം കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�ായ ന�ം
എ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ജി� തിരി�് വിശദാംശം ന��േമാ;
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(സി) ഓഖി �ഴലി�ാ�് �ലം ന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് സ��ാ� ന�പരിഹാരം
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ ?

െന�ാ�ി�കരയിൽ ഓഖി �ഴലി�ാ�ി� �ഷി നശി� ക�ഷക��് ധനസഹായം

1276. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ി� ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  �ഷി നശി�
ക�ഷക��് ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തിയി�  എ� േപ��് ധനസഹായം
ന�കിയി��്; അവ ഏെതാെ� �ഷിഭവ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  കാ�ഷിക േമഖലയി�  െന�ാ�ി�കര നിേയാജക
മ�ല�ി� എ� േകാടി �പ�െട ന�ം ഉ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

അതി�  ക�ഷക��് എ� �കയാണ് ന�പരിഹാരമായി ന�കാ�
കഴി��ത്;

(സി) ക�ഷക ഇ�ഷ�റ�സ് �കാരം ന�പരിഹാരം ന���തിന് െന�ാ�ി�കര
നിേയാജക മ�ല�ി� ഓേരാ �ഷി ഭവനി�ം എ� �കയാണ് ന�കാ�
ഉ�ത്; അതിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ഡി) യഥാസമയം ന�പരിഹാരം ന�കാ�  സാധി�ാ�തി�� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2018  മാ��ി� ��പ് ഇ�ഷ�റ�സ് �ക ന���തി� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  ആെരയാണ് അതി� �മതലെ����ത് എ�
വിശദമാ�ാേമാ?

ഓഖി �ഴലി�ാ��ല��ായ �ഷി നാശ�ി�� ന�പരിഹാരം

1277. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി�ാ��ല��ായ �ഷിനാശം എ�യാെണ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ഷി നാശ�ിന് ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന���തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�കാരം ക�ഷക��് ലഭിേ�� ന�പരിഹാര �ക എ�േ��് ന�കി
���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് വ��മാ�ാേമാ?
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ചാല�ടി മ�ല�ിെല �ഷിനാശം

1278. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീലേ�ാഴിയട��� പ�ി����െട ആ�മണം�ലം വ�ാപകമായി
ഉ�ാ�� �ഷിനാശ���് ന�പരിഹാരമായി ധനസഹായം
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ചാല�ടി മ�ല�ിെല ൈവ�ല പാടേശഖരസമിതിയി�  ഉ�െ��ി��
ക�ഷക�, പാ��ിെന��  60 ഏ�േറാളം വ�� തരി�നില�് ഇറ�ിയ
െന��ഷി നീലേ�ാഴി�െട വ�ാപക ആ�മണം �ലം നശി�േപായതിന്
�ഷിനാശന� പരിഹാരമായി ധനസഹായം അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െവ�ില ക�ഷക�െട �രിതം

1279. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി�  3  വ�ഷ�ിനിടയി�  െവ�ില�െട വില ��  വ�ഷ�േള�ാ�
പ�തിയിേലെറയായി താ��ം ആയത് െവ�ില ക�ഷകെര
�രിത�ിലാ�ക�ം െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െവ�ില വലിയേതാതി�  ഉ�ാദി�ി�ി�� മല�റം ഉ�െ�െട�� മലബാ�
േമഖലയിെല ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  നിലവി�  എെ��ി�ം പാേ�േജാ
പ�തിേയാ ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(സി) പാകി�ാനിേല�ളള െവ�ില കയ�മതി നി��ലാ�ിയത് �ലം ക�ഷക��്
ഉ�ായി�ളള �രിതം േക�സ��ാരിെ� ��യി�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) െവ�ില ക�ഷക�െട �രിതം പരിഹരി��തി�ം െതാഴി�  ന�ം
നിയ�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ന��േമാ?

���ളക് ക�ഷക� േനരി�� ����

1280. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നിയ�ണ�� മറികട�് വ�കിട ക�നിക� ഇറ�മതി നട��ത് �ലം
���ളക് ക�ഷക� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ല�വ��ിത ഉ��മായി തിരി�യ�ാെമ� േപരി�  ���ളക് ഇറ�മതി
നട��ത് സം�ാന�് അതിെ� വില ��െന �റ��തിന്
ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ���ളക് ക�ഷകെര വിലയിടിവി�  നി�ം ര�ി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല �ഷി ഫാ�ക�

1281. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ി�� �ഷി ഫാ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട
എ�ം, െഹ��തിരി�� കണ�് എ�ിവ�ം ലഭ�മാ�ാേമാ; �ഷി ഫാ�ക�െട
സമ� വികസന�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�
ൈകെ�ാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  വ�തിന് േശഷം നില��  മ�ല�ിെല ഫാ�കളായ
��ി�ടവ്,  �േ�രി എ�ിവിട�ളി�  നട�ാ�ിയ പ�തിക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഫാം �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി സ��ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ി�ടവ്,  �േ�രി ഫാ�കളി�  താ��ാലിക ജീവന�ാെര
െതരെ����തിെ� നിലവിെല അവ�െയെ��് അറിയി�ാേമാ  ;

നിലവി� അ�ഹരായ താ��ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ���േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േ��് ഫാ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

1282. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിന് കീഴി�� േ��് ഫാ�ക�െട ആ�നികവ��രണം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േനര�മംഗലം ജി�ാ �ഷിേ�ാ�ം ആ�നികവ��രി��തിെ� ഭാഗമായി
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നവീകരണ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ നിലവിെല �ിതി
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േനര�മംഗലം ഫാമിെ� നവീകരണ �വ��ന��  എ�േ��്
���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േവേ�രി കാ�ഷിക െമാ� വിപണന േക�ം

1283. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േവേ�രി കാ�ഷിക െമാ� വിപണന േക�ം
കാ�ഷിക ആവശ�����ാെത മ�് ആവശ����് ന�കിയി�െ��ി�
ആയതിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

തരി� കിട�� �മിയി� �ഷി ഇറ�ാൻ പ�തി

1284. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരിശായി കിട�� �ഷി �മിയി� �ഷി ഇറ�ാ� എെ�ാെ� പ�തിക�
നിലവി��്;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ി� �ഷി േയാഗ�മായ തരിശായി കിട�� നില��െട
വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  വിവര��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ആയതി�് നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ ?

തരി� രഹിത പ�ായ�്

1285. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�മായി ബ�െ���ി ഇൗ സ��ാ�
അധികാര�ിെല�ിയ േശഷം എ� ഏ�� തരി� നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ി
എ�് ജി� തിരി�ളള വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 'തരി� രഹിത പ�ായ�്'എ� ആശയം ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി
നട�ിലാ��േ�ാ;
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(സി) എ�ി�  ആദ�ഘ��ി�  ഇതിേല�ായി എ� പ�ായ�കെളയാണ്
തിരെ���ി�ളളത് എ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല �ള�� �ന��രി�ാൻ നടപടി

1286. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� േവഗ�ി� വര�� ബാധി�� കാര�ം സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ജി�യിെല �ള�� �ന��രി�് കാ�ഷിക ��ി അഭി��ിെ����തി�ം
�ള�ളിെല ജലവിതാനം ഉയ���തി�മായി എെ��ാം നടപടിക� ആണ്
സ�ീകരി�് വ��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം മ�് പര�േവ�ണ മ�്
സംര�ണ വ��് പാല�ാട് ജി�യി�  എ� �ള��
�ന��രി��തിനായി ഫ�് അ�വദി�;  �ള��െട േപ�ം അ�വദി�
�ക�ം �ാമപ�ായ�ിെ� േപ�ം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല കാ�ഷിക വികസന പ�തിക�

1287. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന��ഷി വികസന�ി�ം
തരിശ് പാട�ളി�  �ഷി വികസി�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിെ� ഭാഗമായി ൈകവരി� േന��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� കാ�ഷിക വികസന രംഗ�് സ��ാ� ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  എെ��ാം;  ആവള�ാ�ി��െ�െട ജി�യി�
ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� �വ��ന ഘ��ി� എ�ിയി��ത്;

(സി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി
വിശദമാ�ാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തിക�

1288. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ �ധാനമ�ി ഫസ�  ബീമ േയാജന  (PMFBY)

പ�തി�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ, ലഭി� �ക,

വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം മെ�െ�ാെ� വിള ഇ��റ�സ് പ�തികളാണ്
സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െമാ�ം ഇ��റ�സ് പ�തിക�െട �ീമിയം ഇന�ി� എ� �പ സ��പി�
എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക��് ഇ��റ�സ് ന�പരിഹാര ഇന�ി�  2016-2017

സാ��ിക വ�ഷ�ിെ��ം  2017  ഏ�ി� മാസം �ത� ഇേ� വെര�ം
വിതരണം െച� �ക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) 2018-2019 സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� വിള
ഇ��റ�സ് പ�തിക�  എെ�ാ�യാണ്;  ഇതിെല േക� സം�ാന
വിഹിതം എ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(എഫ്) പ��റി�ഷി�് ഇ��റ�സ് നട�ിലാ�ാ�  എെ��ി�ം പഠന��
നട�ിയി�േ�ാ; അതിെ� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

കാ�ഷിക വിളക��് ഇ��റ�സ് നിബ�നക�

1289. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിളക��് ഇ��റ�സ് പരിര� ന��� പ�തി
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) 2017  ജ�വരി  1  �ത�  ഡിസംബ�  31  വെര എ� �ക ക�ഷക��്
ഇ��റ�സ് പരിര�യായി വിതരണം െച�െവ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) പാ� �ഷി�ാരായ ക�ഷക��് കാ�ഷിക വിളക��� ഇ��റ�സ്
ന���തി�� നിബ�നക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ ?

നശി�േപായ ടിഷ� ക��� ൈതക�

1290. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� െച�കാവ് �ഷി ൈഹ��  മാ���ി�  വി�ന�് വ�ി��
ടിഷ� ക���  ൈതക�  നന�ാ�ത് കാരണം നശി�തായി
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കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ� �പ�െട ന�മാണ് ഇ�ാരണ�ാ��ായത്;  ��ത ന�ം
എ�കാരം ഈടാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഇേ�ാ േഷാ�ക�

1291. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�
ഇേ�ാ േഷാ�ക�, �ാ�് �ിനി�ക� എ�ിവ ��തായി അ�വദി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� പ�ായ�കളിലാണ് അ�വദി�ി�ളളെത�ം ഇതിെ�
വിശദാംശ��ം അറിയി�ാേമാ ?

െവജി�ബി� ആ�് ��്സ് െ�ാേമാഷ� കൗ�സി�

1292. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െവജി�ബി�  ആ�് ��്സ് െ�ാേമാഷ�  കൗ�സിലിന് എ�ാ
ജി�കളി�ം സംഭരണ േക��� �വ��ി��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േക��െള പര�രം ബ�ി�ി��� വഴി ഓേരാ ജി�യി�ം
വിളെവ��� കാ�ഷിേകാ�പ��� മ�് ജി�കളി� വിപണനം െച�ക�ം
ക�ഷക��് ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ി�  നി�ം ആശ�ാസ�ം മിക�
വില�ം ലഭി�ാ�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�േമാ?

േകരെഫഡിെ� �വ��നം

1293. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തി�ം,  �താര�മാ��തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരക�ഷകെ� താ�ര�ം സംര�ി��തി�ം നാളിേകര�ിന് െമ�െ��
വില ലഭി��തി�ം േകരെഫഡ് എ�മാ�ം സഹായകമാണ്എ�്
വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) േകരെഫഡിെ� ഉ��മായ േകര െവളിെ���് െപാ�വിപണിയിെല
വിലെയ�ാ� ഉയ��വില നി�യി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െവളിെ�� വില അസാധാരണമായ നിലയി�  വ��ി�േ�ാ�
സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന�േക� �ാപനം തെ� അമിതവില
ഈടാ�ി വില വ��നവിന് ആ�ം ���ത് ന�ായീകരി���
നടപടിയാേണാ;

(ഇ) നാളിേകര�ിെ� �ല�വ��ിത വ���  വിേദശേ��് കയ�ി
അയ��തിന് േകരെഫഡിന് പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

പഴം-പ��റി കൗ�സി� ചീഫ് എ�ിക��ിവ് ഓഫീസർ

1294. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� പഴം-പ��റി കൗ�സിലി�
െപ�ഷനായ ആെള ചീഫ് എ�ിക��ിവ് ഓഫീസറായി നിയമി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ചീഫ് എ�ിക��ിവ് ഓഫീസറായി െപ�ഷനായ ആെള,  കൗ�സിലിെ�
ൈബേലാ  (10.A.1)  �കാരം എ�െന നിയമി�ാനാ�ം എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ��ത പദവിയിലിരി�� ആ� ഡയറ�� േബാ�ഡ് െമ�റാേണാ;

െമ�� അെ��ി� ��ത പദവിയിലിരി�ാനാ�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  ഈ പദവിയിലിരി�� ആെള ചീഫ് എ�ിക��ിവ് ഓഫീസറായി
നിയമി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത നിയമന ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി ഓഫീസ� നിയമനം

1295. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �തിയ
നിയമന��  നട�ിയി��്  ;  കാ�ഗറി തിരി�് ഓേരാ ത�ികക�െട�ം
എ�ം സഹിതം വിശദവിവരം ന�േമാ;
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(ബി) എ� ഒഴി�ക� ഇേ�ാ� വിവിധ കാ�ഗറികളിലായി റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(സി) എ� �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട നിയമനം നിലവി�� പി എസ് സി ലി�ി�
നി�് നട�ിയി��് ;

(ഡി) വ�� ��് വ�ഷ�ി��ി�, നിലവി�� റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി
തീ��തി���്, എ� �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ത�ികകളാണ് ഉ�ാ�െമ�്
�തീ�ി��ത്?

�ഷി അസി��് �ഷി ഓഫീസ� നിയമനം

1296. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി ഓഫീസ�, �ഷി അസി��് ത�ികക�  പലയിട�ം ഒഴി�്
കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി� ഒഴി�� �ഷി ഓഫീസ�, �ഷി അസി��് ത�ികക�െട
എ�ം എവിെടെയ�ാം എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഒഴി�� ��ത ത�ികകളി� നിയമന�ിന് േവ�ി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി� നബാ�ഡ് ധനസഹായം

1297. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

െെവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം നബാ�ഡ് ധനസഹായേ�ാെട
നി��ാണം നട��തിനായി ഈ സാ��ിക വ�ഷം നി�േ�ശി�െ��ി��
കാർഷിക ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് േവേ�രിയിെല കാ�ഷിക െമാ� വിപണന േക�ം

1298. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് േവേ�രിയിെല കാ�ഷിക െമാ� വിപണന േക��ി� �ഷി
വ��് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ിലാ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;
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(ബി) ��ത േക��ി�  �ഷിവ��് മ�ി ��ി�ാണി� അപാകതക�
എെ��ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ അപാകതക� പരിഹരിേ�ാ എ� വ��മാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െവ��ളം നവീകരണം

1299. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജക മ�ല�ിെല കാേരാട് പ�ായ�ിെല
െവ��ളം നവീകരണ�മായി ബ�െ��് അഴിമതി നട�തായി
ആേരാപണ�യ��തിെന �ട��് �ഷിവ��് വിജില�സ് നട�ിയ
അേന�ഷണം ���ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  അേന�ഷണം
നട�ി ��ത�  വ��ത വ���തിനായി സം�ാന േപാലീസ്
വിജില�സ് വിഭാഗ�ി� അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െവ��ളം നവീകരി�് ക�ഷക��് ജലം ന���തി�േവ�ി �ഷി വ��്
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െവ��ളം നവീകരണ�ിന് അ�വദി� ആ�.െക.വി.ൈവ.  ഫ�ി� നി�ം
ഇനി എ� �ക െചലവഴി�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട�  നവീകരണ �വ��ന���് ആെരയാണ് �മതലെ���ാ�
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ; ��ത നവീകരണ �വ��ന�� 2018

� ���ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക വികസന സമിതിക�

1300. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷകെര ഉ�െ���ി �ഷിഭവ�കളി� �പീകരി�ി�� പ�ായ�്തല
കാ�ഷിക വികസന സമിതിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഷിഭവ�  വഴി നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�, �ണേഭാ�ാ�െള
കെ���, പ�തി നട�ി�് എ�ിവയി�  ��ത സമിതിക�െട പ�്
എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത സമിതിക�  ശരിയായ രീതിയി�  �വ��ി��ി�ാെയ�ം
േയാഗ�ളി�  �തിനിധിക�  പെ����ി�ാെയ��ളള ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� സമിതിക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് ഉത�� രീതിയി�
ഇവെയ �നസംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� േക�ാവി�ത പ�തി

1301. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  േക�ാവി�ത പ�തി നട�ാ��
കാര��ി�  േവ�� പരിഗണന ന���ിെ�� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2011  �ത� 2018  വെര�� കാലയളവി� ഓേരാ സാ��ിക വ�ഷ�ം
കാ�ഷിക േമഖലയി�  െചലവഴി� േക�ാവി�ത പ�തി�ക എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം േക�ാവി�ത പ�തി വിഹിതം ���മാ�ം
ഉപേയാഗി�ാ� സ�ീകരി� നടപടികെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തരിശായി കിട�� �മി �ഷി�് ഉപ��മാ�ാൻ പ�തി

1302. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരിശായി കിട�� �മി, ജലേ�ാത�ക� എ�ിവ �ഷി�്
ഉപ��മാ��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആയ� സംബ�ി�് സ��ാ� കണെ���ക� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ന�കാേമാ?

േക� സ��ാ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�

1303. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

35 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി� േക� സ��ാ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016  േമയ് മാസം �ത�  കാ�ഷിക പ�തിക��ായി േക� സ��ാ�
അ�വദി�ി�� �ക�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

കരാർ �ഷി�മായി ബ�െ�� കരട് മാർഗ നിർേ�ശം

1304. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േകാ�� ��േമാ�
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ം �റ�ിറ�ിയ കരാർ �ഷി�മായി ബ�െ�� കരട് മാർ�നിർേ�ശം,
സം�ാന�ിെ� അഭി�ായം അറിയി�വാനായി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ അതിെ� പകർ�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിശദമാ�േമാ?

�ഷി വ��ി� സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ്

1305. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�ഷി വ��ി�  സേബാ�ഡിേന�് സ��ീസ് ��സ് നട�ിലാ��തി�ളള
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

ആേ�ാ �ിനി�ം ഇേ�ാഷാ�ം

1306. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� ഏെത�ാം �ല�ളി� ആണ് ആേ�ാ
�ിനി�ം ഇേ�ാേഷാ�ം അ�വദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

അ�വദി�ിെ��ി� ആയത് എേ�ാ� അ�വദി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ൈവദ�തി സ�ിഡി
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1307. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� കാ�ഷിക ൈവദ�തി സ�ിഡി ഇന�ി� േകരള�ി� 2015 -16

�ത� 2017-18  വെര ൈവദ�തി വ��ിന് ന�കിയ �ക�െട ജി� തിരി�
കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ  ;  ഈയിന�ി�  ഏെതാെ� വിളക��് നിലവി�
സ�ിഡി ലഭ�മാ���് ;

(ബി) സം�ാന�് കർഷകർ�ായി േസാളാർ പ�് െസ�കൾ �ാപി� ന�ാൻ
സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  ഇ�ര�ിൽ പ�കൾ �ാപി� ന�ിയാൽ
�തി വർഷം എ� �പ�െട ൈവദ�തി ലാഭി�ാം എ�തിെ� കണ�കൾ
അറിയി�ാേമാ ?

ഓണാ�കര �േത�ക സാ��ിക േമഖല

1308. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-2017 െല ബ�ജ�ി� "ഓണാ�കര �േത�ക സാ��ിക േമഖല" എ�
�ഖ�ാപനം നട�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് �ഷി വ��് നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് അ�വദി�െ�� �ക�െട വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

ൈഹേ�ാേപാണി�് �ഷിരീതി

1309. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�ി� �ഷി രീതിയായ ൈഹേ�ാേപാണി�് �ഷിരീതി സം�ാന�്
വ�ാപി�ി�ാ� നടപടിക�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തീ��� ഉ�െ�െട ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ� കഴി�� തര�ി� ഈ �ഷി
രീതി�് സഹായ�� ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ�� മ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ���ിക�
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1310. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��  നിേയാജകമ�ല�ി�  �േരാഗമി�� മ�്
സംര�ണ���ിക�െട നിലവിെല വിശദാംശ��  പ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) സ��ാരിെ� അ�മതി�ായി ��ത നിേയാജകമ�ല�ിെല എ� മ�്
സംര�ണ���ിക�  സമ��ി�ി�െ��ം അവ�െട നിലവിെല �ിതി
എെ��ം വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക സർ�കലാശാലയിെല ഗേവഷണ പരിപാടിക�

1311. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� അ� വർഷ�ി��ിൽ സം�ാനെ� കാർഷിക
സർ�കലാശാലയിൽ എെ��ാം ഗേവഷണ��ം പരീ�ണ��ം
നട�ിയി�െ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി �തിവർഷം നീ�ിവ� �ക�െട�ം െചലവഴി� �ക�െട�ം
വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ചില ഉേദ�ാഗ�ർ സർ�ാർ െചലവിൽ സർ�കലാശാലകളിൽ നട�ിയ
പരീ�ണ�ൾ നട�ിലാ�ാെത�ം �ർ�മായി സർ�ാരി� ന�ാെത�ം
പിരി� േപായതി� േശഷം അ�രം പരീ�ണ�ൾ സ�കാര� ക�നികൾ�്
ന�ി േജാലിയിൽ �േവശി�താ�ം സർ�ാരിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ?

േഫാ� ദ പീ�ി� �വ��നം

1312. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട പരാതി പരിഹാര സംവിധാനമായ േഫാ�
ദ പീ�ി� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം വഴി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� നി�ം
എ� പരാതിക�  ലഭ�മായി�െ��് പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��ത പരാതിക�  ��വ�ം പരിഹരി�ി�േ�ാ;ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

വ�ം കളി മ�ര�ിന് അംഗീകാരം ന�ക�

1313. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�� �ാമപ�ായ�് നട�� െച�� ജേലാ�വ�ിന്  (വ�ം കളി
മ�രം)  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ിെല േ�ാജ�് അംഗീകാരം
ന���തി� പ�ായ� ഭരണ സമിതി ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിേ�ൽ
േകാ�ഡിേനഷ� ക�ി�ി എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ�ം കളി മ�ര��, ഓണാേഘാഷ പരിപാടിക�  എ�ിവ
സംഘടി�ി��തിന് സ��ാ�  അ�മതിേയാെട  2016  �ത�  2017  വെര
എ� പ�ായ�ക��് �ക അ�വദി� ന�കിയി��്;  എ� �പയാണ്
ഓേരാ പ�ായ�ക��ം ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വ�ം കളി മ�രം  ,  ഓണാേഘാഷം എ�ിവ നട��ത് േ�ാജ�് ആയി
നട�ിലാ�ാ�  സം�ാന�ിെല എ� പ�ായ�ക��് അംഗീകാരം
ന�കിയി��്;

(ഡി) ഓണാേഘാഷം,  വ�ം കളി മ�രം എ�ിവ പ�ായ�ക� നട��തി�
�ക വിനിേയാഗി�ാ� നിലവി� സ��ാ�  ഉ�രവ് ഉെ��ി� അതിെ�
വിശദാംശം (ജി.ഒ. ന�� ഉ�െ�െട)ന��േമാ?

ജീവന് ഭീഷണിയാ�� പരസ� േബാ��ക�

T 1314. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല �ധാന വഴിേയാര�ളി�ം,  വലിയ െക�ിട�ളി�ം മ�ം ജീവന്
ഭീഷണിയാ�ം വിധം അപകടകരമായി വിവിധതരം പരസ� േബാ��ക�
നിയമവി��മായി �ാപി�ിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് നിയമം �ലം തട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ിെ� ഏേകാപനം

1315. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ിെ� ഏേകാപന�ിനായി ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം ഇത് എേ�ാ�  �ത�  നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ മി�ം പ�തി - എം.ഐ.എസ്. േസാ�് െവയ�

1316. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, േ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) േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ിവ�� തേ�ശ മി�ം പ�തിയിൽ,

തേ�ശ�ാപന��െട േസാ�് െവയ�ക�  ഏേകാപി�ി�് �തിയ
എം.ഐ.എസ്.  േസാ�് െവയ�  (മാേനെ��് ഇൻെഫാർേമഷൻ സി�ം
)ത�ാറാ�� �വർ�ന�ിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി കൺസൾ��ിെന നിയമി�ത്എ�ാെണ�ം കരാർ കാലാവധി
എ� വർഷേ��ായി��െവ�ം എ��ാവശ�ം കരാർ കാലാവധി
നീ�ിന�ിെയ�ം നിലവിൽ കരാർ �ാബല��ിലാേണാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാർ �ക എ�യായി��െവ�ം നാളി�വെര എ� �ക ന�ിയി�െ��ം
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിെയ�റി�് േലാകബാ�ിെ� നീരീ�ണെമ�ാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ?
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തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വ�മാനം

1317. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ജി എസ് ടി നട�ിലാ�ിയതി� േശഷം  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�
ഇ�വെര തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വ�മാന�ി�  എ�
ശതമാനം �റവ് സംഭവി�ി��്?

മിക� �വ��നം കാ�വ�� പ�ായ�ക�

1318. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിക� �വ��നം കാ�വ�� �ിതല പ�ായ�ക��് സ�രാജ് േ�ാഫി
ന�കാ�േ�ാ; 2016-17 � ഏെതാെ� �ിതല പ�ായ�ക��ാണ് ഈ
�ര�ാരം ലഭി�ത്;

(ബി) 2016-17 � മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി നി��ഹണ�ി�
മികവ് �ല��ിയ �ാമപ�ായ�ക��് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�ൾ ന��േമാ?

ഇറ�ിേ�ാഴി വള���തി�� പൗ��ിഫാം െെലസ�സ്

1319. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇറ�ിേ�ാഴി വള���തിന് പൗ��ിഫാം െെലസ�സ് ലഭി��തി�ളള
നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പല പ�ായ�കളി�ം പല നിബ�നക� ആണ് പി�ട��ത് എ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  നിബ�നക�  ഏകീകരി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

1320. �ീ.പി.െക.അ� റ�്
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ �ായ�്,  �ാമവികസനം,  നഗരകാര�ം,  നഗര-�ാമാ��ണം,
എ�ജിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എ�ിവ ഏേകാപി�ി�െകാ�് തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��് എ� േപരി�  ഒ� െപാ� സ��ീസ് ആരംഭി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന����ാ�� േന�ം എ�ാെണ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല അഴിമതി തട��തിന് നടപടി

1321. �ീ.െക. ബാ� : 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��ിെല വികസന�വ��ന��മായി ബ�െ��്
നട�� അഴിമതി തട��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്
എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��ിെല വികസന�വ��ന�ളിെല അഴിമതി�മായി ബ�െ��്
ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം എ�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി എ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�മാന�ിെല �റവ്

1322. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ജി.എസ്.ടി.  നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
വ�മാന�ി�  സംഭവി�ി�� �റവ് നിക�ാ�  ൈകെ�ാ�ി��
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

��െക�ിട��െട �ര�ിതത��ിന് ബാലാവകാശ ക�ീഷ� നി�േ�ശ��

1323. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയി�� ��  െക�ിട��െട
�ര�ിതത��മായി ബ�െ��്,  ബാലാവകാശ ക�ീഷ�
നി�േ�ശ�കാര�� നടപടിക� സ�ീകരി� വ��േ�ാ?

(ബി) �ര�ിതത�മി�ാ� ��െക�ിട��  ഏെതാെ�
ആെണ�്കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

എസ്. സി. പി. / ടി. എസ്. പി. ഫ�്

1324. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന���് അ�വദി� പ�തി വിഹിത�ി�
നി�് ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗ���� എസ്.  സി.  പി.  /  ടി.  എസ്.  പി.
ഫ�ിേല�് എ� �ക അ�വദി�ി��; അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി� നി�്  2017  -  18  സാ��ിക വ�ഷ�ി� നാളി�വെര
എ� ശതമാനം െചലവാ�ി; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

ആ�ി വികസന ഫ�്

1325. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അഴീേ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്
���ിയാേ�� ഏെത�ാം ���ികൾ�് എ�.എസ്.ജി.ഡി ചീഫ്

resource://app/res/html5.html

43 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



എ�ിനീയ�  ഓഫീസി�  നി�് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ഫ�് �ാ���
െച�് ന�കാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി�ം ഫ�് �ാ��� െച�് ന�കാ� �വ��ിക��് എ�േ��്
ഫ�് �ാ��� െച�് നടപടി ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക��  ജി�ാ പ�ായ�ി�  നി�് ആ�ി വികസന�മായി ബ�െ��
ഏെത�ാം �വ��ിക�െട  (അഴീേ�ാട് മ�ല�ിെല)  ഫ�് �ാ���
ശിപാ�ശകളാണ് എ�.എസ്.ജി.ഡി ചീഫ് എ�ിനീയ��്
സമ��ി�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�യ ഉൗ�� സംര�ണ പ�തി

1326. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� �േഖന അ�യ ഉൗ��
സംര�ണ പ�തിക�  നട�ാ��തിന് സ��ാ�  ഇതിനകം സ�ീകരി�
നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഊ�� സംര�ണ �വ��ന��െട ഭാഗമായി െപാ� വിഭാഗ�ിന്  50

ശതമാനം,  പ�ിക വിഭാഗ���്  90  ശതമാനം എ�ീ നിര�ി�  സ�ിഡി
ന�കിെ�ാ�് ഉപകരണ��  വിതരണം െച�� പ�തി അെന��്
സ��ാരി�  സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഇൗ പ�തി�് സ��ാ�  അംഗീകാരം
ന�കിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉൗ�� സംര�ണ ഉപകരണ��  സ�ിഡിേയാ� �ടി വിതരണം
െച��തി�� സംവിധാനം  2018  -  19  െല വാ�ഷിക പ�തിയി�
ഉ�െ���� കാര�ം തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��് പരിഗണി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �ാ� ഫ�് വിനിേയാഗം

1327. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2015-16,  2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��  ഉ�പാദനം,  േസവനം,  അടി�ാനസൗകര���  എ�ീ
േമഖലകളി�  �ാ�  ഫ�ിെ� എ� ശതമാനം വീതമാണ്
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െചലവഴി�ിരി��ത്; ഇനം തിരി�് വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

നബാ�ഡ്, ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് �േഖന ലഭി�� ഫ�്

1328. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡ്,  ആ�.ഐ.ഡി.എഫ് �േഖന േകരള�ിന് ലഭി�� ഫ�് എ�ാ
നിേയാജകമ�ല���ം ന�കാ�േ�ാ;

(ബി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക അ�വദി�െ��ി��്;  എ�ാം
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം നിേയാജകമ�ല�ളിൽ
ഏെത�ാം ���ിക��് എ� �ക അ�വദി�െ��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക അ�വദി�െ��ി��്;  ഏെത�ാം
മ�ല�ളി�  ഫ�് ന�കിയി��്;  ഏെ��� ���ിക�
ഏെതാെ�യാണ്; അറിയി�േമാ;

(ഇ) പ�തിക�  സമ��ി�ാ�� സമയ പരിധി അവസാനിേ�ാ;  എേ�ാഴാണ്
സമ��ി�ാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) പ�തിക�  സമ��ി�ാ�� വിശദവിവരം എ�ാ നിയമസഭാ
സാമാജികെര�ം അറിയി�ാ�േ�ാ; ആയതിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

വര��െയ �തിേരാധി�ാ� നടപടി

1329. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�വണെ� വര��െയ �തിേരാധി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഉപേയാഗ �ന�മായ �ഴ�കിണ�ക�ം,  �ള��ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം
�ന��രി�ാ� നടപടി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മലേയാരേമഖലയിെല ഉയ�� �േദശ�ളി�  �ടിെവ�ം എ�ി�ാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  ഇവിട�ളി�  വാ��
കിേയാ�കൾ �ിരമായി �ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) ജലമലിനീകരണം തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം

1330. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : 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 �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം അ�വദി��ത്
ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിലായി�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2018-19 � അ�ാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ി�
െപാ�വിഭാഗ�ി�  �ാമ/േ�ാ�്/ജി�ാ പ�ായ�ക��ം
�നിസി��/േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�ം ഏത് അ�പാത�ിലാണ് �ക
വകയി��ിയി��ത്; ഇത് നാലാം ധനകാര� ക�ീഷ� ശിപാ�ശ ന�കിയ
അേത അ�പാതമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �േഖന നട�ാ�� സം�ാനാവി�ത
പ�തിക��ം േക�ാവി�ത പ�തിക��മായി  2018-19  �  എ�്
�കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്;  അത്  2017-18  െന�ാ�  എ� ശതമാനം
��തലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തി വിഹിതം

1331. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : 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���് പ�തി വിഹിതമായി എ� �കയാണ്
2017-18  �  നീ�ിവ�ി��ത്;  അതി�  നാളി�വെര എ� �ക
െചലവഴി�ി��്;

(ബി) പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് നാളി�വെര െചലവഴി�ി��ത്;
2018 മാ��് 31 വെര എ�ശതമാനം �ക വിനിേയാഗി�ാ� കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്;

(സി) പ�തി വിഹിത�ി�  പരമാവധി വിനിേയാഗം സാധ�മാകാ�തിന്
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കാരണെമ�ാണ്;  2018  മാ��്  31  ��ി� പ�തി വിഹിതം ���മാ�ം
വിനിേയാഗി��തിനായി സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്?

െപരി��മ� �നിസി�ാലി�ി�� പ�തി വിഹിത �ക

1332. �ീ.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) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല െപരി��മ� �നിസി�ാലി�ി�ം
നിേയാജക മ�ല�ിെല മ�് �ാമ പ�ായ�ക��ം  2017  -  18  �
പ�തി വിഹിതമായി എ� �കയാണ് നീ�ി വ�ി��ത്; അതി� നാളി�വെര
എ� �ക െചലവഴി�ി��്;

(ബി) പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് നാളി�വെര െചലവഴി�ി��ത്;
�നിസി�ാലി�ി, �ാമ പ�ായ�ക� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ; 2018

മാ��്  31  വെര എ� ശതമാനം �ക െചവഴി�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��ത്;

(സി) പ�തി വിഹിത�ിെ� പരമാവധി വിനിേയാഗം സാധ�മാ��തിന് സ��ാ�
എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്?

തേ�ശ�ാപന�� െചലവഴി�ാ� ബാ�ി�� �ക

1333. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�ാ�  ആ�ക�  മാ�ം ബാ�ിനി�െ�
തേ�ശ�ാപന��  െചലവഴി�ാ�  ബാ�ി�� �ക എ� േകാടി
�പയാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ശതമാനം പ�തിക� ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനകം ���ിയായി;

(സി) �ഷറിയി� െക�ി�ിട�� ബി�ക� �ടി പരിഗണി�ാ�ം പ�തി നി��ഹണം
കാര�മായി വ��ി�ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� വ�ം വ�ഷ�ളി� പ�തി നി��ഹണം െമ�െ����തി�ം ഫ�്
വിനിേയാഗ�ിന് നിയ�ണമി�ാതാ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
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ൈകെ�ാ�ക?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം

1334. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���്
അ�വദി� പ�തി വിഹിതം എ�യായി��;

(ബി) ��ത �ക�െട എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ� സാധി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

െകാ�ം േകാ��േറഷനി� അ�ത് പ�തി

1335. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത നഗര പരി�രണ പ�തിയായ അ�ത് പ�തിയി�  കീഴി�
െകാ�ം േകാ��േറഷനി�  2014-15,  2015-16,  2016-17,  2017-18

സാ��ിക വ�ഷ�ളിലായി ഭരണാ�മതി ന�കിയി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;  ���ിക�െട േപര് അട��  �ക
സഹിതം വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��ികളി�  സാേ�തികാ�മതി ലഭ�മായ �വ��ിക�
ഏെതാെ�യാണ്;  െട�ഡ�  െച� �വ��ിക�  ഏെതാ�യാണ്;  പണി
ആരംഭി� �വ��ിക�  ഏെതാെ�യാണ് എ�ീ വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സ�ിഡി മാ��േരഖ

1336. �ീ.െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി ആ��ണ�ി�ം,
നി��ഹണ�ി�മായി സ�ിഡി മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അ�� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി
ആ��ല�ം ലഭി��തിന്,  �ണേഭാ�ാവിെ� വ�മാനപരിധി ഉയ���
കാര�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സഹകരണ സംഘ���ം,  �ീര സംഘ���ം,  ഖാദി ആ�് വിേ�ജ്
ഇ�ഡ�ീസി�ം ��ത�  സഹായം അ�വദി��തി�� നി�േ�ശം
മാ��േരഖയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ?

ഇരിയ�ി - രാജീവ് ദശല�ം േകാളനി

T 1337. �ീ.െക.��ിരാമ� : 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�  �ളിയാ�  പ�ായ�ിെല ഇരിയ�ി  -  രാജീവ്
ദശല�ം േകാളനിയി�  നിലവി�  എ� ��ംബ��  താമസി���്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാളനിയി�  �രിഭാഗം വീ�ക�ം വാസേയാഗ�മ�ാ�താെണ�
വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ��ത വീ�ക�  ���ി പണി��തി��
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി�ായി �ലം ഏെ����

1338. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭവനസ��യ��  നി��ി��തിനായി
മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ഏെ��� �ല��  ഏെതാെ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തഴ�ര പ�ായ�ി� ഇതിനായി ഏെ��� �ലം ഉപേയാഗി��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;
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(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല അസി��റ്എ�ജിനീയ�,
ഓവ�സിയ�  എ�ിവ�െട �റവ് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തി

1339. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : 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 �ണേഭാ�ാ��െട അ�ിമ പ�ിക
�സി�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  നാദാ�രം മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ��െട ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ൈലഫ് ഭവന പ�തി

1340. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തിക�  �കാരം �ട�ിയ�ം എ�ാ�
പാതിവഴിയി�  നില��മായ വീ�ക�െട �ന�നി��ാണം
എ�്���ീകരി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) ൈലഫ് പ�തി�് ആവശ�മായ �ക തേ�ശ�ാപന���് വാ�
ന��േമാ;ഇ�ാര��ി� സ��ാ� സമീപനം വ��മാ�േമാ?

(ഡി) േറഷ�  കാ�ഡി�ാ�തിനാ�  പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാ�  കഴിയാെതേപായ
അഗതികളായ ��ംബ�െള ഉ�െ����തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

ഒ� വീട് സംവിധാനം
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1341. �ീ.പി.ഉൈബ��
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പാറ�� അ��
,, എ�. ഷം��ീ� : 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��ി�െട നട�ിലാ�ിവ�� ഭവന നി��ാണ പ�തി
�കാരം നി��ി�� ഇര� വീ�ക�  ഒ� വീടാ��� സംബ�ി�്
നിലനി��� നിയമസാേ�തിക തട���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� പരിഹരി���് സംബ�ി�് സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം നി�േ�ശം ഉേ�ാ;

ഇെ��ി�  ഇ�മായി ബ�െ�� നി�േ�ശ��  �ടി ഉ�െ���ി ഒ� വീട്
സംവിധാനം നട�ിലാ�ാ� ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�കളി�  ഇ�മായി ബ�െ�� അേപ�ക�  �ണേഭാ�ാ�ളി�
നി�ം സ�ീകരി�് �ട�നടപടി നട�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1342. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േ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:

(എ) ൈലഫ് പ�തി�കാരം സം�ാന�് എ� വീ�ക� ���ീകരി�;  എ�
�ണേഭാ�ാ���് ആദ� ഘ��ിൽ വിതരണം െച� എ�്
ജി�ാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഓേരാ ജി�യി�ം കള��മാ�  �േഖന അേപ�കൾ
സ�ീകരി�തി�  എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  തീ��ാ�ിയത് സംബ�ി�ം,
തീ��ാ�ാ�തിെ�റ കാരണം ��ി�ാ�ി�ം അേപ�ക��് മ�പടി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പ�തി�ാവശ�മായ �ക സംബ�ി�� അനി�ിതത�ം പരിഹരി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ആയതിെ�റ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1343. �ീ.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�ി�  ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ��ി�ളള �രഹിത
ഭവനരഹിത�, ഭവനരഹിത�  എ�യാെണ�് തരം തിരി�് എ�ം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �രഹിതരായവ�� േവ�ി പ�തിയിേല�് േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എ�
�മിയാണ് ഏെ��േ��ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി�  ഇവ��് േവ�ി മ�ല�ി�  �മി ഏെ���ി�േ�ാ  ;

വിശദീകരി�ാേമാ ;

(ഡി) �മി ഏെ����തി�ം,  വീട് നി��ി��തി�ം േവ�ി നിലവി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

ൈലഫ് പ�തി

1344. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� �രഹിത-  ഭവനരഹിതരായ ��ംബ�� ഉെ��ാണ്
കണ�ാ�ിയി��ത്; ജി�ാടി�ാന�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി�െട അ�ിമ �ണേഭാ�പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  പ�ിക
�കാര�ളള �രഹിത / ഭവനരഹിത�െട കണ�് ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം എ� ��ംബ���് �മി അ�വദി�ക��ായി;
വിശദാംശം ജി�ാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല എ� �രഹിത-  ഭവനരഹിതരായ ��ംബ�െളയാണ്
ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?
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ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

T 1345. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, തി�വ�� രാധാ���
,, അ�വ� സാദ�് : 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 �ഖ�ാപി� എ�ാവ��ം
�ര�ിതഭവനം എ� പ�തി �കാരം ആരംഭി� ൈലഫ് പ�തി ഏത്
ഘ��ിലാണ്;

(ബി) 2018 മാ��് 31 ന് ��് േനരെ� വിവിധ പ�തികളി�െട അ�വദി� എ�
പണിതീരാ� വീ�ക�െട പണി ���ിയാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;
അതി� ഇ�വെര എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ീകരി�വാ� സാധി�
എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ആദ�ഘ�ം തെ� ല��ം േന�വാ� കഴിയാെത
േപായത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തി ആരംഭി�േതാ��ടി മ�് ഭവന നി��ാണപ�തിക�
തേ�ശഭരണ വ��് നി��ിവ�ത് സാധാരണ�ാ�െട വീെട� സ��ം
സഫലീകരി��തിന് വില�്തടിയായി�ിെ�; വിശദീകരി�േമാ;

(ഇ) ���ീകരി�ാ� വീ�ക�  ���ീകരി��തിന് തേ�ശ�ാപന��െട
പ�തി �ക വകമാ�ി െചലവ് െച�വാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  ആയത് തേ�ശ�ാപന��െട മ�് പ�തി െചല�കെള
ബാധി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1346. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ി� ഉ�െ�� �േ�ടം ക�ളായി, വഴി�ടവ്, േപാ�കല്�,
���റ,  എട�ര,  അമര�ലം എ�ീ പ�ായ�കളി�ം നില��

resource://app/res/html5.html

53 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



�നിസി�ാലി�ിയി�ം ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം എ� അേപ�കളാണ്
ലഭി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതി� അ�ഹരായി
െതെരെ���െ��വ�െട എ�ം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ����തിന് എ�� മാനദ���
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േമ�  �ചി�ി� പ�ായ�കളി�  അ�ഹത��ായി�ം പ�ികയി�  ഇടം
ലഭി�ി� എ� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇതിന് പരിഹാരം കാണാ�  എ�്
നടപടിയാണ് സ��ാ�  സ�ീകരി�ത്;  പ�തിയി�  ഉ�െ��വ��് എ�്
�ത� ധനസഹായം ലഭ�മാ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷനി� ഉ�െ���ി സ��� പാ��ിട പ�തി

T 1347. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷനി� ഉ�െ���ി സ��� പാ��ിട പ�തി�െട ഭാഗമായി,
വീടി�ാ�വ�െട സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ;

(ബി) ആറ�ള നിേയാജകമ�ല�ിെല വീടി�ാ�വ�െട പ�ിക ���മായി
ലഭ�മാേണാ;എ�ി� പ�ായ�് തിരി�� പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് നി��ാണ�ിന് �റ�ത് എ� െസ�് �ലമാണ് പ�തി �കാരം
ആവശ�മായി��ത്;  �റ�ത് എ� ��ംബ�െളയാണ് ഒ� �ാ�ി�
താമസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�േമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

1348. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാവ��ം വീട് എ� ല��േ�ാെട ഇൗ സ��ാ�  �ട�മി�  "െെലഫ്
ഭവനപ�തി"�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളി� എ� വീ�ക� നി��ി�ി��്;
ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിയി�  �ണേഭാ�ാ�െള കെ��� മാനദ�ം എെ��്
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വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ� �കാരം േകരള�ി�  എ� �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി��്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�െന നി��ി�� വീ�ക�െട െചലവ് എ� �പയാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ടി പ�തിയി�  പാവെ�� പ�ികജാതി/പ�ികവ���ാ��് ��ഗണന
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെലഫ് മിഷ� പ�തി

1349. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷ�  പ�തിയിേല�ായി അ��  മ�ല�ി�  നി�ം
ഏെ���ി�ളള �മി എ�യാണ്; ടി �മിയി� വീട് വ��തിനായി സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം അ��  മ�ല�ി�  പ�ായ�് തിരി�് എ�
വീ�ക� നി��ി� ന�കാനാണ് ഉേ�ശി�ി�ളളത് വ��മാ�ാേമാ?

െെലഫ് മിഷനിെല �ാ�്നി��ാണം

T 1350. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െെലഫ് മിഷനി� �ാ�ക� നി��ി�ാ� സ��ാ� ഏജ�സിക��് �റെമ
സ�കാര� ഏജ�സിക��ം �മതല ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം സ�കാര� ഏജ�സിക��ാണ് �മതല ന�കിയി��െത�ം
ഏെത�ാം �ല�ളിലാണ് �ാ�് നി��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം സ��ാ�  ഏജ�സിക��ാണ് �മതല ന�കിയി��െത�ം
എെത�ാം �ല�ളിലാണ് �ാ�് നി��ി��െത�ം വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) െെലഫ് മിഷൻ �േഖന ഭവനസ��യ��/���ക� നി��ി��തിന് ജി�ാ
കള�ർമാർ കെ��ിയ �മിെയ�റി�� വിവര�� വ��മാ�േമാ?

ക�� ജി�യി� ൈലഫ് പ�തി �കാരം വീട്

1351. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ എ� േപരാണ് സ�െ� �കാരം
ക�� ജി�യി� ഭവന രഹിതരായി��ത്  ;  ഈ വ�ഷം എ� േപ��് വീട്
നി��ി� ന��ം ;

(ബി) എ� ഭവന��െട നി��ാണം ���ിയായി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?

െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല ഭവനരഹിത�

1352. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ിയ സ�െ��െട അടി�ാന�ി�
െന�മ�ാട് നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� ഭവന രഹിത�െ��്
വ��മാ�േമാ;

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

1353. �ീ.െ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�ി ആവാസ് േയാജന പ�തി �കാരം സം�ാന�് എ�
വീ�കളാണ് നി��ി�വാ�  ഉേ�ശി�ി��ത്;  അതി�  2018-19  �  എ�
വീ�ക� ���ിയാ�വാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ�െള എ�കാരമാണ് െതരെ����ത്;

(സി) ഭി�േശഷി�ാ��് ഈ പ�തിയി�കീഴി� വീ�ക� സംവരണം െച�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ� ശതമാനം;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?
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നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ�വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം

1354. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ�വിഭാഗ�ിെ� �വ��നം അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��കളി� ��ിഹീനമായ അ�രീ��ി� പാചകം െച��ത് �ല�ം,
പഴകിയ ആഹാരസാധന��  വി���ത് �ല�ം ഭ��വിഷബാധ��
സാഹചര�ം നിലനി���ത് തട��തിന് നഗരസഭ ആേരാഗ�വിഭാഗം
നട�� �വ��നം വിശദീകരി�േമാ;  ��ത �വ��നം
കാര��മമാേണാ;

(സി) പല നഗരസഭകളി�ം ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ��െട �റവ് ഈ
�വ��നെ� �റേകാ�ടി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) �ചീകരണ �വ��ന��  യഥാസമയം നട�ാ�ത് �ലം പക��വ�ാധി
െപാ�ി�റെ�ടാ�� സാഹചര�ം പല നഗരസഭകളി�ം നിലനി���തായ
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിെ�
ഇ�ാര��ി�� ഇടെപട� ��ത� ഊ��ിതമാ�േമാ?

ശം�ം�ഖെ� െതേ� െകാ�ാര�ി� ആ��് ഗാലറി

1355. �ീ.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 ശം�ം�ഖെ� െതേ� െകാ�ാര�ി�  ആ��് ഗാലറി
�ാപി�വാ� നഗരസഭ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�് എ�് െചലവ് വ�െമ�ം അത് എ�േ��്
�ാവ��ികമാ�െമ�ം അറിയി�േമാ?

പ��� നഗരസഭയിെല ത�ികക�

1356. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) ഒ�ാം േ�ഡ് നഗരസഭ�് ആവശ�മായ ത�ികക� പ��� നഗരസഭ�്
അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഷയ�മായി ബ��� ഫയ� നടപടിക� ഏത് വെര ആെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

��മംഗലം േ�ാ�് ഓഫീസ് േകാംപൗ�ി� േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

1357. �ീ.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) ��മംഗലം േ�ാ�് ഓഫീസ് േകാംപൗ�ി� േ�ാ�് പ�ായ�് നി��ി�
േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� ���ി ���ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� ���ി
���ീകരി�ി�് എ� കാലമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േകാം��ിന് പ�ായ�് ന�� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത േകാം��് േലലം െച�് െകാ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആെര�ാമാണ്
േലല�ി�  എ��ത്;  ഇവ�  എ� �ക അട�ി��്;  വിവര��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) േലല�ി�  എ��വ��് െക�ിടം കരാ�  വ�് ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ദീ� ദയാ� ഉപാ��ായ അേ��ാദയ േയാജന(േദശീയ �ാമീണ ഉപജീവ� മിഷ�)

1358. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ദീ�  ദയാ�  ഉപാ��ായ അേ��ാദയ േയാജന മിഷെ� ഉേ�ശ�ല����
എ�ാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�ായി  2017-18�  േക�വിഹിതമായി എ� �ക ലഭി� എ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഉപഘടക��  ഏെതാെ�യാണ്;  ഇതി�െട
എ�േപ��്  2017-18  �  സാ��ിക സഹായം അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?
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നവേകരള മിഷ� ആ��ണം െച� ക�� പ�തികൾ

1359. �ീ.പി. ഉ�ി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, േ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) നവേകരള മിഷ�  ആ��ണം െച� വിവിധ ക��പ�തിക�
നട�ാ��തി�െട ലഭ�മാ�� െതാഴിലവസര��  ��ംബ�ീ അയ���
വനിതക��് �േയാജനെ���ാ� കഴി�� വിധ�ി� ക�� പ�തിക�
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട േന�ത��ി� സം�ാന�് നട�ാ�ിവ�� ൈജവ�ഷി
��ത�  �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) മാലിന� നി��ാ�ജന �വ��ന�� ഫല�ദമായി നട��തി�ം ൈലഫ്
പ�തി�െട സ�േ� �വ��ന�ളി�  പെ����തി�ം ��ംബ�ീ�്
നി�േ�ശം ന��േമാ;വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ ജനൗഷധി െമഡി�� േ�ാ�ക�

1360. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട ��ംബ�ീ
ജനൗഷധി െമഡി��  േ�ാ�ക�  �റ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ
പ�തി�് എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� സ��ത അറിയി�; അവ
ഏെത�ാം;

(ബി) ഈ പ�തി ��ംബ�ീ വഴിയാേണാ നട�ാ��ത്;  ഈ പ�തി
നട�ാ��തിെ� െചലവ് ആരാണ് വഹി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ജനൗഷധി പ�തി ഔഷധേമഖലയി�  േബാധവ��രണ�ിന്
സഹായകമാ�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ിനാ�� പ�തിക�

1361. �ീ.വി. അ�റഹിമാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.��ഷ� കട��ി
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട ശാ�ീകരണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട �വ��ന��  ഏെത�ാം �തിയ േമഖലകളിേല�്
വ�ാപി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ��ംബ�ീ ഇ�പതാം വ�ഷ�ിേല�് കട�� േവളയി� �തിയ ഇ�പതിന
പരിപാടി ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ഗസംര�ണ േമഖലയി�  ��ംബ�ീ �ണി�ക�  ഏെ���് നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ െപ�ഷ� പ�തിക��ായി െചലവഴി� �ക

1362. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�ിരാഗാ�ി േദശീയ വാ��ക�കാല െപ�ഷ�  പ�തി,  ഇ�ിരാ ഗാ�ി
േദശീയ വിധവാ െപ�ഷ�  പ�തി,  ഇ�ിരാഗാ�ി േദശീയ വികലാംഗ
െപ�ഷ� പ�തി എ�ീ പ�തിക� ഓേരാ�ി�ം 2017-18 � ആെക എ�്
�ക െചലവഴി�; അതി� ഓേരാ�ി�ം േക�വിഹിതമായി എ�് �ക ലഭി�;

സം�ാന വിഹിതം എ�യായി��;

(ബി) േദശീയ സാ�ഹ�സഹായ പ�തി�ായി  2018-19-� എ�് �ക സം�ാന
സ��ാ� നീ�ിവ�ി��്?

സാ�ഹ� െപ�ഷ�
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1363. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ�ാജേരഖ��ാ�ി സാ�ഹ� െപ�ഷ�  ൈക���വ�  ഉ�തായി
അേന�ഷണ�ി� കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�കാരം െപ�ഷ�  �ക വാ��വ�  എ�േപ�െ��ാണ്
കെ��ിയി��ത് ;

(സി) 60  വയ�് കഴി�വരി�  അന�ഹ��് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�
അ�വദി��തിന് കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ��െട േപരി� എ�് നടപടി
സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�

T 1364. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ��ി�് ര�ി�  ��ത�  സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ�ക�  ന�കാ�
പാടിെ�� ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� വ��ി�് പരമാവധി ലഭി�� സാ�ഹ�േ�മ െപ�ഷ� �ക എ�െയ�്
നിജെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�ക�െട �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

നാവായി�ളം �ാമപ�ായ�ിെല വികലാംഗ െപ�ഷ�

1365. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ��ല നാവായി�ളം �ാമപ�ായ�ി� വികലാംഗ െപ�ഷന് അേപ�
ന�കിയി�� �ീ.  െക.  വിജയനാശാരി�്  (��വ� വിള വീട്,  എസ്.  െക.

വി.  എ�്.  എസ്-� സമീപം,  െവ�ിയറ)  െപ�ഷ�  അ�വദി�്
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എെ��് വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) നാവായി�ളം �ാമപ�ായ�ി�  18.07.2016  �  സ�ീകരി� �ീ.
വിജയനാശാരി�െട അേപ�യിേ�ൽ  (  5660  ന��  തപാ�) സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം

1366. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അല�് തിരി�് നട��,  േപ പിടി��ം അ�ാ��മായ െത�വ്
പ�ിക�െട കടി,  മ�് ഉപ�വ��  എ�ിവ �ലം സം�ാനെ� വിവിധ
�ല�ളി�  പി���ിക�ം �തി��വ�ം ഉൾെ�െട��വർ
ക��ിലാ��തിെനതിെര നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാ��െട കടിേയ�ം മ�ം
സം�ാന�് എ� േപ� മരി�ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ജി� തിരി�്
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) അല�് തിരി�് നട�� അ�മികളായ നാ�െള െകാ�വാ� നിലവി�
നിയമം ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) അ�മികളായ നാ�െള െകാ�തിെ� േപരിൽ സം�ാന�്
ആ�െടെയ�ി�ം േപരി� േകസ് എ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) അല�് തിരി�് നട�� പ�ിക��് ഭ�ണം ലഭി��ത്,  ജന��
െപാ��ല�് വലിെ�റി�� ഭ�ണ പദാ���� വഴിയാെണ� കാര�ം
മന�ിലാ�ി ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ാ�  കഴി�െമ�്
വിവരി�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗര�ി� െത�വ് നാ��െട ശല�ം

1367. �ീ.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 നഗര�ി�  െത�വ് നാ��െട ശല�ം വ��ി�വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) െത�വ് നാ��െട വംശ വർ�നവ് തട��തിന് നഗരസഭ നട�ാ�ിയ
പ�തിക� ഫല�ദമാ��ി� എ�ത് വ�തയെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വ�ം �ഗാ�പ�ിയി�  എ.ബി.സി.  �വ��ന��  നട��േ�ാ;

ആയതിന് ആവശ�മായ േഡാ��മാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ഭാത സവാരി�് േപാ��വ��െ�െട�� നഗരവാസിക��് െത�വ്
നാ��െട ശല�ം ��മായ സാഹചര��ി�  എ.ബി.സി.  േ�ാ�ാം
��മ�രീതിയി� നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത��നായശല�ം നിയ�ി��തിന് നടപടിക�

1368. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, െക.എ�.എ ഖാദ�
,, െക.എം.ഷാജി : 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�ം വ��ി� വ��തായ വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� തടയാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) െത��നാ�െള നിയ�ി��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�
ഫല�ദമായി�ി� എ�ിരിെ� സാധാരണ�ാരെ� ജീവ� സംര�ണം
ന���തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) െത�വനാ��െട ശല�ം ഇ�ാതാ��തിന് ആവശ�മായ �ക
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ�വദി� ന�കാ�  അടിയ�ര
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

െത��നാ��െട നിയ�ണം

1369. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

63 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



(എ) സം�ാന�് െത��നാ��െട ശല�ം വ��ി��താ�� വാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െത��നാ��െട നിയ�ണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരിെ��്
വ��മാ�േമാ;

െത��നാ��െട നിയ�ണ�ം ആ�മണ�ി� ഇരയാ��വ��് ന�പരിഹാര�ം

1370. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�� നാ��െട നിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�
പരാജയെ����ം െത�വ് നാ��െട ശല�ം �ടി വ���ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െത�വ് നാ�െള വ��ംകരി��തിന് ��ംബ�ീ അംഗ���് പരിശീലനം
ന��� പ�തി നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� േപ��് ഇതിനകം
പരിശീലനം ന�കിയി��്;

(സി) ഇതിനകം എ� െത�വ് നാ�െള ��ംബ�ീ �േഖന വ��ംകരി�െവ�ം
എ�് �ക ഇ�ാര��ിനായി െചലവഴി�െവ�ം ജി� തിരി� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  നാളി�വെര എ� േപ�
മരണെ��െവ�ം, എ�േപ��് പരിേ��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഇ) െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  മരണെ��വ�െട ആ�ിത��ം,
പരിേ��വർ�ം ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ന�പരിഹാരം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(എഫ്) െത�വ് നാ��െട �നരധിവാസ �വ��നം ഊ��ിതമാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി നിലവി� നട�ിലാ�ി വ�� നടപടിക� �ടാെത
��ത� ശാ�ീയമായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ജി) െത�വ് നാ��െട വ��ംകരണ ��ിയ�് ��ത�  പണം
അ�വദി��തി�ം ഈ ഇന�ി�  ഇേ�ാ�  ന�കിവ�� �തിഫലം
വ��ി�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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���രം മാലിന� �ാ�ിെ� നി��ാണം

1371. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ���രം മാലിന� �ാ�ിെ� നി��ാണം എ�് �ട�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇേ�ാ�  �ാ�ിെ� നി��ാണ നടപടിക�  എവിെടവെരയായി എ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �ാ�ിെ� നി��ാണ�ിന് െട�ഡ� ന�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം
ന��േമാ?

മാലിന� സം�രണം

1372. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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) മാലിന� സം�രണ�ിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;ആയതിനായി ഓേരാ ജി��ം അെ��ി� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന���് അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

(സി) ൈജവ-അൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിെ� �ഖ��മതല�ാരായ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ഇ�ാര��ി�  േവ�� �േരാഗതി
േനടാനാകാെത േപായതിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) െത�േവാര�ളി� മാലിന��� െക�ി�ിട�� അവസഥ ഇ�ാതാ��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ൈജവമാലിന���  കഴിവ�ം ഉറവിട�ി��െ� സം�രി�വാ�  ഓേരാ
��ംബ�െള�ം നി�ബ�ിതരാ��തി�ം �ാ�ിക്,ഇലേ�ാണി�്
മാലിന��� ��ംബ�ീ േപാ��വ�െട സഹായേ�ാെട തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��  േശഖരി�് േക�ീ�തമായി സം�രി��തി�ം ആവശ�മായ
ഇടെപട� നട�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?
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മാലിന�സം�രണ സംവിധാന��

1373. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമ�ളി�ം നഗര�ളി��� മാലിന�സം�രണ
സംവിധാന��  ഫലവ�ാ��തി� േവ�ി �പീകരി� ഹരിത ക��
േസന�െട �വ��നം ഏ� തര�ിലാണ് എ�് അറിയി�ാേമാ;  എ�ാ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ഹരിത ക�� േസന �പീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിനാ�� ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തി,
ഉേ�ശി� രീതിയി�  വിജയി�ാെത േപായതിെ� കാരണ��
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  നഗര�ളി�  േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ
പ�തിക�െട ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ �ാപന��െട �ാ�ിക് നിേരാധന പ�തി,  ബദ� ഉ����െട
അഭാവ�ി�  േവ�� വിജയി�ാെത േപായതിനാ�  ഉപേയാഗ�ന�മായ
�ാ�ിക് േശഖരി�് �ന�പേയാഗ�ിനാ�� പ�തിക� കാര��മമാ�ാ�
േവ� ഇടെപട� നട�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

മാലിന�സം�രണം

1374. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�ിരാജ്-  നഗരപാലിക നിയമ��െട അടി�ാന�ി�
മാലിന�സം�രണ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവാദി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഏത്
വ�വ��കാരമാണ് �ട��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണം നട��തിനായി വിവിധ േകാ��േറഷ�ക�
െപാ�ജന�ളി�  നി�ം അമിതമായി ഫീസ് ഈടാ�ിെ�ാ�് ഉ�രവ്
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�റെ��വി�ത് ഏത് സാഹചര��ിലാെണ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� �തിമാസം 800 �പ നിര�ി� േകാ��േറഷ�ക� െപാ�ജന�ളി�
നി�ം മാലിന�സം�രണ�ിന് ഈടാ�� �ക�െട കാര��ി�  �ന:

പരിേശാധന നട�േമാ?

�ചിത� മാലിന� സം�രണ പരിപാടിക�

1375. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഹരിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമാ�� �ചിത� മാലിന�
സം�രണ പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അെെജവ മാലിന� സം�രണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�� �േഖന
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അെെജവ മാലിന� േശഖരണ�ിനായി ഏ�െ���ിയ െമ�ീരിയ� കള��
െഫസിലി�ി െസ��ക�ം റിേസാ�് റി�വറി െസ��ക�ം കാര��മമായി
�വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അെെജവ മാലിന� പരിപാലന�ി�  ��ത�  ���ം ��ഗണന�ം
ആവശ�മാെണ�തിനാ�  ഇതിനായി എെ��ാം �തന പ�തിക�
ആവി�രി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഹരിതേകരള മിഷ�

T 1376. �ീ.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) ഹരിതേകരള മിഷെ� ഭാഗമായി െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്  ;  ���ിക�െട �ക�ം മ�്
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�് വിശദാംശം
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ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��, േതാ�ക�, കനാ�ക�
എ�ിവ �ന��ീവി�ി�� പ�തി ഇതി�  ഉ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�, കവ�ക�

1377. �ീ.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) നി�ിത ൈമേ�ാണി�  �റ�� �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക�ം കവ�ക�ം
നിേരാധി�െകാ�് ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ
ഉപേയാഗി�� വ�ാപാര�ാപന��െ�തിെര സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ബദ�  സംവിധാന�ളായ േപ��ക�ാരിബാ�ക�ം �ണിസ�ിക�ം
ആവശ��ിന് ലഭ�മാ�ാെത ഇ�ര�ി�  നിേരാധനം ഏ�െ���ിയത്
െപാ�ജന���ം വ�ാപാരിക��ം വളെരേയെറ ��ി��്
��ി��താെണ� കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  നിേരാധി�� �ാ�ി�ിന് ആവശ�മായ ബദ�  സംവിധാനം
ഒ���തിന് സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് ബാ�ക�െട ഉപേയാഗം

1378. �ീ.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�ാന�് പാ�, മ��ം, മാംസം �ട�ി ജലാംശ��വ വി���തിന്
�ാ�ിക് ബാ�ക�  വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��ത് സ��ാരിെ�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇവ ഒഴിവാ��തിന് സഹായകരമായി േക� സ��ാരിെ� അ�മതി�ം
സ��ിഫി��ം ഉ� ബേയാഡീേ�ഡബി� ബാ�ക� ഉപേയാഗി�ാം എ�ത്
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �ാ�ി�ി� പകരം പരി�ിതി�് േകാ�മി�ാെത ഉപേയാഗി�ാ�  കഴി��
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ഈ ബാ�ക�  വി���തിന് സ��ാ�  അ�മതി ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) �ാ�ിക് ക�ാരി ബാ�ക��� ഒ� ഉ�മ ബദ�  എ� നിലയി�  ഈ
ബേയാഡീേ�ഡബി� ബാ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

�ാ�ിക് മാലിന���ം പാരി�ിതിക ����ം

1379. �ീ.േറാജി എം. േജാ�
,, വി.പി.സജീ��
,, അ�� �കാശ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് മാലിന��� �ലം സം�ാന�് സംജാതമായി�� ��തരമായ
പാരി�ിതിക ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന���  ക�ി��തി�െട ഉ�ാ�� ഡേയാ�ി�, ഫ�റാ�
എ�ീ വിഷവാതക��  ��ി�� ആേരാഗ����െള �റി�്
ജന���ിടയി� ആവശ�മായ േബാധവ��രണം നട��േ�ാ;

(സി) േറാ�വ�ി� �ാ�ിക് ക�ി��ത് േകരള ൈഹേ�ാടതി വില�ിയി��
സാഹചര��ി�, ഇത് സംബ�ി�് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന്
നഗരസഭക��് കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ാ�ി�് മാലിന��� േശഖരി�് റീൈസ�ി� െച��തിനായി, െമ�ീരിയ�
റി�വറി െഫസിലി�ി െസ��ക�  എ�ാ നഗരസഭകളി�ം
�ാമപ�ായ�കളി�ം �ാപി�ി�േ�ാ;  അവ�െട �വ��നം
കാര��മമാേണാ;

(ഇ) സം�ാന�് ��ത� �ല�് �ാ�ിക് െ�ഡിംഗ് (plastic shredding)

�ണി�ക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�

1380. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക�  നിേരാധി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി� വ��േ�ാ; എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�ക��് പകരമായി എെ��ാം ഉപേയാഗി��തിനാണ്
അ�മതി ന�കിയിരി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട പരിമിതിക� എെ��ാെമ�ം ആയതി�� പരിഹാര നടപടിക�
എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ?

��� ജി�യിെല ചിറെന�� െസ�് ആ�ണീസ് ച��ിന് വാ��് ൈട�് �ശാനം

1381. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

���  ജി�യിെല ചിറെന��  െസ�് ആ�ണീസ് ച��ിന് വാ��് ൈട�്
�ശാനം നി��ി��ത് സംബ�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ (ഡി.ബി) വ��ിെ�
ഫയലിേ��  ബ�.  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി�െട  1904084/2017

ന�� നി�േ�ശ�കാരം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ാ�ട പ�ായ�് �ളി�� േ�ഡിയം

1382. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല കാ�ാ�ട പ�ായ�് �ളി��  േ�ഡിയം
സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� േക�ക�  നിലവി�േ�ാെയ�ളള
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േ�ഡിയം േക�ക�  നിലവിലിെ��ി�  കായികേ�മിക��്
ഉപേയാഗി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജന

1383. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജനയി�  ഉ�െ��,  െകാ�ാര�ര,

െവ�ി�വല േ�ാ�കളി�െ�� ഏെത�ാം ���ിക�െട െട�ഡ�
നടപടിക� ആണ് ���ീകരി�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക�െട െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ീകരി�് നി��ാണം
അടിയ�രമായി ആരംഭി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�� േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1384. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�  എ� കിേലാമീ��
േറാഡ് ഉെ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇതിെ� കണ�് ജി�
തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല വിവിധ പ�ായ�് േറാ�കൾ െപാ�ിെ�ാളി� കിട��ത്
�ലം ജന�� യാ�ാേ�ശം അ�ഭവി��ത് വിലയി��ി ഈ േറാ�ക�
�ന��രി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�ായ�് �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി ഏെതാെ�
ഫ�കളാണ് ഉപേയാഗി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിേല�ായി േക�ഫ�് ലഭി�ാ�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

14-� ധനകാര� ക�ീഷൻ �ാ�പേയാഗി�് �ാമപ�ായ�ക��് �തിയ േറാഡ്

1385. �ീ.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) 14-� ധനകാര� ക�ീഷൻ �ാ�പേയാഗി�് �ാമപ�ായ�ക��് �തിയ
േറാഡ്,  നട�ാത എ�ിവ�െട നി��ാണം ഏെ���ാ�  കഴിയി� എ�
വിവരം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�െ�ാ;

(ബി) ത��ലം �ാമപ�ായ�ക�  �തിയ േറാ�ക�െട�ം,  നട�ാതക�െട�ം
നി��ാണ�ിന് �യാസെ���തായി സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(സി) ��വ�ഷ�ളി� നി�് വ�ത��മായി െമയി�ന�സിന് മാ�മായി ധനകാര�
ക�ീഷൻ �ാ�് പരിമിതെ���ാ� ഉ�ായ കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�� നടപടി�ലം �ാമപ�ായ�ക��് �തിയ േറാ�ക�
ഏെ���ാ�  സാധി�ാ�തിന് പകരമായി �േത�ക ഫ�കേളാ,  �ാേ�ാ
ന�കാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െതാഴി� ഉറ�് പ�തി

1386. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം സം�ാന�് െതാഴി�  ഉറ�് പ�തിവഴി
ആേളാഹരി െതാഴി� ദിന�� എ� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  പ�ികജാതി  /വ���ാരി�  എ� േപ��് െതാഴി�  ന�കാ�
കഴി�ി�െ��് ശതമാന നിര�ി� വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ� പ�തിയിെല േക� വിഹിതം

T 1387. �ീ.പാറ�� അ�� : 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� േക� സ��ാ� 2018  ജ�വരി മാസ�ി� 100

േകാടി �പ സം�ാന�ിന് അ�വദി�ക��ാേയാ;

(ബി) �� ദിവസ�ിനകം സം�ാന സ��ാ�  ആ�പാതിക വിഹിതം
ന�കണെമ�് പണം അ�വദി�� േവളയി� േക�ം നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  12%  പലിശ ന�േക�ി വ�െമ�ം േക�ം
അറിയി�ക��ാേയാ;

(ഡി) ആ�പാതിക വിഹിതം അ�വദി��തി��ായ താമസം കാരണം ഈ
ഇടപാടി�  എ� േകാടി �പ സം�ാനം േക��ി� ന�േക�ി വ�ം;
വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) സം�ാന വിഹിതം അ�വദി��തി�� താമസം േക� വിഹിത�ിെ�
അ�� ഗ� ലഭി��തിന് തട�മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  വിശദാംശ��
ന��േമാ?
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എ�െകാ�ാ� കാണി - പാല��ി േറാഡിെ� നി��ാണം

1388. �ീ.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 മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  പ�തി �കാര��
എ�െകാ�ാ� കാണി  -  പാല��ി േറാഡിെ� നി��ാണം പാതി വഴിയി�
നില� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട എ�ിേമ�് ���ി ന���തിനായി സമ��ി�ി��
െ�ാേ�ാസലിെ� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) റീ-െട�ഡ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ി ��ത പ�തി എ�േ��്
�നരാരംഭി�ാ� കഴി�ം എ�് അറിയി�ാേമാ?

നബാ�ഡ് ധനസഹായം ലഭി� േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാമീണ േറാ�ക�

1389. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം നബാ�ഡ് ധനസഹായം ലഭി�
േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ാമീണ േറാ�ക�െട വിശദാംശ�ം ���ിക�െട
നിലവി�ളള അവ��ം വിശദമാ�േമാ?

േഷാ�ിംഗ് േകാം��കളിെല കട�റിക�െട വാടക

1390. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഉടമ�തയി�� േഷാ�ിംഗ്
േകാം��കളിെല കട�റിക�െട വാടക സമീപെ� സ�കാര� ക�വട
�ാപന�ളിെല വാടകെയ�ാ�  വളെര �റവാെണ�ം ഇ��ലം വലിയ
വ�മാന ന�ം സംഭവി�കയാെണ��� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) വാടകയിെല അ�രം �റ�് സ�കാര� േഷാ�ിംഗ് േകാം��കളിെല വാടക�്
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�ല�മായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�കൾ ഉൾ�െട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല
േഷാ�ിംഗ് േകാം��കളിെല കടക�  �റ� വാടകയി�  നിരവധി
വ�ഷ�ളായി ഒേര ക�വട�ാ� തെ� ക�ട�ി വ�ിരി��ത് പരിേശാധി�്
പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സി.ആർ. േസാണിെല വീ�കൾ

1391. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തീരേദശ േമഖലയിെല സി.ആർ.  േസാണി�  ഉ�െ���ം �.എ.  ന��
ന�കിയി��മായ വീ�ക��് ഉയ�� െക�ിട നി�തി ഈടാ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത െക�ിട നി�തി �റ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വീ�കരം വ��നവ്

1392. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് വീ�കരം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ  ;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

നി�തിക�ം േസവന ഫീ�ം പരി�രി��

1393. �ീ.പാറ�� അ�� : 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 നി�തിക�ം േസവന ഫീ�ക�ം പരി�രി�� കാര�ം
സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം
�പാ�ശക� സ��ാരിന് ഇതിനകം ലഭി�ക��ാേയാ;

(ബി) മെ�െ��ാം പരി�രണ�ളാണ് തേ�ശ �ാപന��െട കാര��ി�
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സ��ാ� വ��വാ�േ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ

(സി) െക�ിട നി�തി വ�ഷം േതാ�ം അ�് ശതമാനം ��� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പരി�രണ�ൾ എ�് �ത�  �ാബല��ി�  വ��ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

േകാഴിഫാമിന് ഈടാ�� െക�ിട നി�തി

1394. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാഴിഫാമിന് നിലവി� ഈടാ�� െക�ിട നി�തി /നിര�് എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫാമി�േവ�ി നി��ി�� താ�ാലിക െഷ�ക��് ഈടാ�� െക�ിട
നി�തി അമിതമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) നി�തി ഒഴിവാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

തീരേദശേമഖലയിെല നി��ാണ �വ��ന���് എയ�േപാ��് അേതാറി�ി�െട
അ�മതി

1395. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രെ� തീരേദശേമഖല ഉ�െ���  20  വാ��കളിെല എ�ാ
നി��ാണ �വ��ന���ം എയ�േപാ��് അേതാറി�ി�െട അ�മതി
േവണെമ� ഉ�രവ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �റ�ിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി� െക�ിട�� പണി�വാ� കഴിയാെത�ം, പണി ���ിയായ
െക�ിട���് ന�� ലഭി�ാെത�ം ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;
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(സി) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�കാരം പാവെ��വ��് ന��� വീ�േപാ�ം
ഈ ഉ�രവ് �ലം �തിസ�ിയിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ര�് നിലകളി� ��ത�� െക�ിട നി��ാണ���് മാ�േമ എയ�േപാ��്
അേതാറി�ി�െട അ�മതി ആവശ��� എ� രീതിയി� ഉ�രവ് േഭദഗതി
െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അനധി�ത െക�ിട��െട �മവ��രണം

1396. �ീ.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) സം�ാന�് ച���  ���മാ�ം പാലി�ാെത നി��ാണം നട�ിയ
െക�ിട�ളി�  ഒ� നി�ിത കാലയളവിന് ��് നി��ാണം നട�ിയ
െക�ിട���് അ�മതി ന�കി �മവ��രി��ത്
പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ഉ�രവിെ� പക��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിട���് പിഴ

1397. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� അനധി�ത െക�ിട��  പിഴ ഇൗടാ�ി
�മെ����തി�� ഓ�ഡിന�സ് നിലവി�  വ�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ; ഇതിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം േകരള�ി�  എ� െക�ിട��  ഫീസ് അട�്
�മെ���ിയി��്;  ജി� തിരി�് ഫീസ് സഹിതം വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�െന �മെ����തിന് സമയ പരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല പ�തിക�
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1398. �ീ.െ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 െന�ാറ നിേയാജക
മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�ിലാ�� ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ഓേരാ പ�തി�േട�ം �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

1399. �ീ.െ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�ി� എം.എ�.എ.�െട  2016-2017  വ�ഷെ�
ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�
ഭരണാ�മതി ലഭി��മായ എ� ���ിക��് സാേ�തികാ�മതി
ലഭ�മായി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�ം
സാേ�തികാ�മതി ലഭി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം ��ത
���ിക� എ�് ���ീകരി�ാ� സാധി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�ി�� േഹാമിേയാ ആ�പ�ി െക�ിടം

1400. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം മ�ല�ിെല പ�ി��  േഹാമിേയാ ആ�പ�ി െക�ിട�ിന്
എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം �ക അ�വദി�്
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ �വ��ന��  ആരംഭി�ാ�
കഴിയാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  നി��ാണ �വ��ന��
താമസംവിനാ ���ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?
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നില�� എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�്

1401. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നില��  മ�ല�ിെല എം.എൽ.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�്,
എസ്.ഡി.എഫ്. എ�ിവ ഉപേയാഗി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�
വ�� ���ിക�െട(  (2016-17),  (2017-18)  വ�ഷെ�)  നിലവി��
അവ� എെ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എം.എൽ.എ.-എ.ഡി.എസ്.���ിക��ാ�� ടി ഫയ�ക�  വളെര
സാവധാന�ിലാവാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  ഏത് ഓഫീസിലാണ്
��ത� കാലതാമസം േനരി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നില��  േ�ാ�് ഓഫീസി�  ഓേരാ ഫയലി�ം എ� കാലതാമസം
േനരിെ��് വ��മാ�ാേമാ,;  കാലതാമസം വ��ിയ ഉേദ�ാഗ��
ആെര�ാം;  േപര്,  ത�ിക വ��മാ�ാേമാ;  കാലതാമസം േനരിെ��ി�
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി എ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭാ ജീവന�ാ��് പി.എഫ്. �ഡി�് കാ�ഡ് വിതരണം

1402. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �നിസി�� േകാമ� സ��ീസ് ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്.  �ഡി�് കാ�ഡ്
വിതരണ�ി��ാ�� കാലതാമസ�ി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

��ത �ഡി�് കാ�ഡ് എ�ാ ജീവന�ാ��ം എ��ത� െകാ�� തീ��ം
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭാ ജീവന�ാ��� �ഡി�് കാ�ഡ് വിതരണ�ിെ� �മതല ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�െ���ിയിരി��ത്; ഈ ഏജ�സി ��ത �മതല
ഏെ���ി�് എ�വ�ഷമായി എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ഡി�് കാ�ഡ് വിതരണ�ി�  എ� ശതമാനം �േരാഗതി ഇ�വെര
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ഉ�ായി��്;  ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ�  ഇനിെയ� വ�ഷം േവണം
എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭക�ം ജീവന�ാ�െട പി.എഫി�  നി�ം
പിടി�� �ക നഗരകാര� ഡയറ�� ഓഫീസി� ഒ���േ�ാ; ��ത �ക
ജീവന�ാ�െട അ�ൗ�ി�  വരവ് വ��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്
ഉ�ാ�ിയി�� േസാ�് െവയ�  അ�് േലാഡ് െച�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകരള നഗര-�ാമാ��ണ ആ�്

1403. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരള നഗര-�ാമാ��ണ ആ�് �കാരം വികസന അേതാറി�ി�െട
െസ��റി�് ഉ�ായിരിേ�� േയാഗ�തക�  എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി.സി.ഡി.എ.യി�  ഇേ�ാ�  െസ��റി�െട �മതല വഹി��
ഉേദ�ാഗ�െ� േയാഗ�തക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േയാഗ�ത െസ��റിയായി �ട��തിന് പര�ാ�മാേണാ എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� �തിയ ത�ികക�

1404. �ീ.എം. വി�െസ�് : 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��ി� ആവശ��ിന് ത�ികക� ഉട� ��ി�െമ�്
ഉറ�പറ�ി��തിന് വി��മായി ധനകാര�വ��് ടി ഫയ�  മട�ിയത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നിയമന�� എ��ം േവഗ�ിലാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജി�ാ ദാരി�� ല�കരണ �ണി�ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള �ടി�ിക
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1405. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജി�ാ പ�ായ�ിെ� കീഴി� �വ��ി� വ�� ജി�ാ ദാരി�� ല�കരണ
�ണി�ിെല ജീവന�ാ��് യഥാസമയം ശ�ളം ലഭി�ാ�കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ടി�ിക ശ�ളം വിതരണം െച�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല ജീവന�ാ�

1406. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം പ�ായ�് വ��ി� ��തായി
ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ��ി� നിലവി�� �ാഫ് പാേ�� ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) 2025  വെര വ��ി�  നി�് വിരമി�� ജീവന�ാ�െട വിവരം ത�ിക,

എ�ം, വ�ഷം എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� �ടി�ിക

1407. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��സിപാലി�ി േകാ��േറഷ�കളി�  േജാലി െച��
ക�ിജ�് ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ�ം ശ�ള�ം പരി�രി�തിെ� ആ��ല�ം
വിരമി� ജീവന�ാ��് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗരസഭയി� െപ�ഷ� �ടി�ിക െകാ��് തീ��ി�േ�ാ;

ഇനി എ� ജീവന�ാ��് ആ��ല�ം െകാ��്
തീ��വാ��്;അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ��് എേ��് ആ��ല���  െകാ�� തീ��ാ�  കഴി�ം എ�്
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വ��മാ�ാേമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

1408. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : 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 �ാപന�ളിെല അസി��് എ�ിനീയ� ത�ികയി�
എ� ഒഴി�ക�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) പ�തി ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിനായി,  ��ത
ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

പഴയ�� �ാമപ�ായ�ിെല ഒഴി�കിട�� ത�ിക നിക�ാ� നടപടി

1409. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല പഴയ�� �ാമപ�ായ�ി� നിലവി� എ� വാ��ക�
ഉ�്;  �ാമപ�ായ�് പരിധി �േദശ�ിെ� വി�ീ��ം എ� എ�്
പറയാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം എ� േകാടി �പ�െട ���ിക�  ആണ്
അംഗീകാരം ലഭി�് ���ീകരി�ാ��ത്;

(സി) പ�ായ�ി� നിലവി� അ�വദനീയമായ ത�ികക� ഏെതാെ�യാണ്;
ഇതി� ഏെത�ാം ത�ികകളി� ഒഴി�ക� നിക�ാ��്;

(ഡി) �വി�തി െകാ�ം,  വാ��ക�െട എ�ം െകാ�ം വലിയ പ�ായ�ായ
പഴയ��  �ാമപ�ായ�ിെല ഒഴി�ക�  നിക��തിന് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഓവ�സിയ�മാ�െട ത�ികക� നിക�ാ� നടപടി

1410. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  വിവിധ േ��കളിലായി എ�
ഓവ�സിയ�മാ�െട ത�ിക ഒഴി�കിട���്;  അതിെ� വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓവ�സിയ�മാ�െട ത�ിക ഒഴി�കിട���െകാ�് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല വിവിധ പ�തി ���ികൾ സമയബ�ിതമായി
െച�തീ��വാ� കഴി��ി� എ�ത് കണ�ിെല��് ഓവ�സിയ�മാ�െട
ഒഴി�ക�  നിക��തിന് ��ിയ പരിഗണന ന�കി നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

വ�ാപാര �ാപന��െട ൈലസ�സ് ഫീസ്

1411. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാപാര �ാപന��െട ൈലസ�സ് ഫീസ് അമിതമായി വ��ി�ി�വാ�
തി�വന��രം നഗരസഭ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� നിര�ിെ� എ� ശതമാനം വ��നവാണ് നട�ിലാ��ത്;

(സി) ഇതിെനതിെര വ�ാപാരി വ�വസായി ഏേകാപന സമിതി െഫ�വരി  20-�
തീയതി കടകളട�് �തിേഷധി�ി�േ�ാ;  എെ�ാെ�യായി�� അവ�െട
ആവശ���;

(ഡി) നിലവി�� ൈഗഡ് ൈലനിന് വി��മാണ് ൈലസ�സ് ഫീസ് വ��ന
എ�തിനാ� ആയത് �ന:പരിേശാധി�േമാ?

��� േകാ��േറഷ� പരിധിയിൽ �മി പതി� െകാ��ൽ

1412. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  േകാ��േറഷ�  പരിധിയിൽെ�� ���േ�രി വിേ�ജിെല സ�െ�
ന�� 36/1-� െപ� �മി, ഉടമ���് പതി�െകാ����മായി ബ�െ��്
���  േകാ��േറഷെ� എ�.ഒ.സി�ം റിേ�ാ��ം സഹിതം സമ��ി�
ഫയലി�  തേ�ശസ�യംഭരണ  (ആ�.സി)  വ��് അ�ിമ തീ�മാനം
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എ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ബ�.  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മ�ി�െട
നി�േ�ശ�ിേ��  (2211916/2018)  തേ�ശസ�യംഭരണ  (ആ�.സി)  വ��്
സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�ാേമാ?

�റ�ായ �ല�ളി� ���� വ�പിടി�ി��ത് സംബ�ി�്

1413. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ നഗരസഭകളി�ം �റ�ായ �ല�� കെ��ി അവിെട വിവിധ തരം
����  വ�പിടി�ി��തിന് പ�തി നട�ിലാ�േമാ;എ�ി�  അവ�െട
വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� അ�രീ�മലിനീകരണം തട��തി�ം,  ��വാ�
ലഭി��തി�ം ഉത�� തര�ി�� പ�തിക�
നട�ിലാ��േ�ാ;ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െകാ�ി നഗരസഭ�െട �മിയി� പ�തി നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�്

1414. �ീ.േ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) െകാ�ി നഗരസഭ�െട  16-� ഡിവിഷനി�  വി.എ.ടി.  േറാഡിന് സമീപം
വ�ഷ�ളായി നഗരസഭ�െട ൈകവശ�� �മി എ�് പ�തി�ായാണ്
വാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മിയി� എെ��ി�ം പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത �മിയി� നി�ം  10 െസ�് �ലം ഇടെ�ാ�ിയി� അ�വദി�ി��
െക.എസ്.ഇ.ബി.  െസ��  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിനായി അ�മതി
ന��� കാര�ം പരിഗണി�ാേമാ?

കായം�ളം നഗരസഭയിെല വഴി വിള�ക�
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1415. �ീ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 നഗരസഭയി� വിവിധ �േദശ�ളി� �ാപി�ി�� ൈഹമാ�്
ൈല�ക�ം േസാഡിയം േവ��  ലാ�ക�ം മാസ�ളായി �വ��ി��ി�
എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇവ�െട േക�പാ�ക� പരിഹരി�് �വ��ി�ി��തിനാവശ�മായ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

പ�നംതി� �നിസി�� ബസ് �ാ�ിെ� േശാച�ാവ�

1416. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ�െട ആദ� സേ�ളന കാലയളവി� ഉ�യി�
സ�ിഷെ� അടി�ാന�ി�  ബ�.  മ�ി നി�േ�ശി�ത�സരി�്
പ�നംതി� �നിസി�� ബസ് �ാ�ിെ� േശാച�ാവ� സംബ�ി�് സി.
ഇ. �െട േന�ത��ി� അേന�ഷണം ���ിയാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േമ��റ� അേന�ഷണ�ിെ� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) റിേ�ാ��ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�;

(ഡി) ബസ് �ാ�ി� േവ�ി �നിസി�ാലി�ി എ�� േലാണിെ� പിഴ�ലിശ�ം മ�ം
ഒഴിവാ�ിെ�ാ��ണെമ� ബ�.  മ�ി�െട നി�േ�ശ�ി�  എ� നടപടി
സ�ീകരി�?

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല �ടിെവ�വിതരണം

1417. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�േ�ാട് �ാമപ�ായ�ി�
കഴി� േവന�കാല�് ടാ�� േലാറിയി� �ടിെവ�ം വിതരണം നട�ിയ
ആ�ക��് ��വ� ഫ�ം ലഭി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ��് ഫ�് അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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െപ��ളം പ�ായ�ിെല ജ�ാർ നട�ി�്

1418. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അ�� നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന ഫ�ി� ഉ�െ���ി ഇ�ലാ�്
നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷ�  �േഖന നി��ി�് െപ��ളം പ�ായ�ിന്
ൈകമാറിയ ജ�ാറിെ� ഉടമ�ാവകാശം ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�
േകാ��േറഷന് ന���തിന് തീ�മാനി�ി��� �കാരം ഇ�ലാ�്
നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷന് ഉ�ാ�� അധിക ബാ��ത,  തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് െപ��ളം പ�ായ�ിന് േവ�ി ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�
േകാ��േറഷന് �ാ�ായി ന���തി� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  അ� �കാരം
തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷ�
സമ��ി�ി�� അേപ�യിേ�ൽ ഫയ�  ന��  2112674  �കാരം എ�്
തീ�മാനമാണ് ൈകെ�ാ�ി��ത്;

(ബി) ��ത അധിക ബാധ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് ഏെ���്,  ജ�ാർ
ഇ�ലാ�് നാവിേഗഷ�  േകാ��േറഷന് ൈകമാറി ദ�ീപ് നിവാസിക�െട
യാ�ാേ�ശ�ിന് പരിഹാരം കാ�വാ� സത�രനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പാവറ�ി പ�ായ�് ഓഫീസ് െക�ിടം

1419. �ീ.�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  2015-16  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന
പ�തിയിേല�് ശിപാ�ശ െച�ി�� പാവറ�ി പ�ായ�് ഓഫീസിന്
േഷാ�ിംഗ് േകാം�േ�ാ��ടി െക�ിടം പണി��തി�� ���ി�്
ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഭരണാ�മതി ന�കിെകാ�� ഉ�രവിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

മാ���ക�െട ശാ�ീയ �ന�നി��ാണം
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1420. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നഗരേക��ളിെല മാ���ക�  ശാ�ീയമായ രീതിയി�
�ന�നി��ി��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹായേ�ാെട
പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) തിരേ�റിയ മാ���കളിെല മാലിന� സം�രണ�ം െ�യിേനജ്
സംവിധാന�ം ശാ�ീയമായി �മീകരി�് മാ���കെള �ചിത���താ�ി
സംര�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  അവ�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി.സി റാ�് ലി�ി� നി��വെര പരിഗണി�ാ��
തീ�മാനം

1421. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ നിയമസഭ�െട ഏഴാം സേ�ളന�ി� േചാദ�ം 1445 ന് 11.8.2017 ന്
ന�ിയ മ�പടിയി�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറി�്
വിഭാഗ�ിന് ആവശ��� ത�ികക�  ��ി�ാ�� നി�േ�ശം ചീഫ്
എ�ിനീയ��് സമ��ി�ി��് എ�റിയി�ി��;അേതാെടാ�ം  1720

�റി��  ത�ിക�ം ��ി�ാ�� �േ�ാസ�  ത�ാറായി വ��താ�ം
അറിയി�ി��;  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  േജാലി ഭാരം െകാ�്
വീ����� സാഹചര��ി� ��ത നി�േ�ശ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� �ിതി
എ�ാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 31.3.2018 ന് കാലാവധിയവസാനി�� വിവിധ വ��കളിെല എ�.ഡി.സി
റാ�് ലി�ി�  നി��വെര ഇതിേല�് പരിഗണി�ാ�� ഉചിതമായ
തീ�മാനം ഉ�ാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� അംഗ���് ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ്

1422. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : 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) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ��  അംഗ���് േ�മനിധി
േബാ��ം അ�ബ�മായി െസാൈസ�ി�ം �പീകരി��ത്
സംബ�ിെ��� തീ�മാന�ിെ� �ിതി എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) ��  അംഗ���ായി ആേരാഗ� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�െമ�
തീ�മാന�ിേ�� ൈകെ�ാ� നടപടി എ�ാെണ�റിയി�േമാ;

(സി) �ിതല പ�ായ�ിെല ��അംഗ���് െപ�ഷ�  അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഷീപാഡ് പ�തി

1423. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ� �ാമ പ�ായ�കളി�/നഗരസഭകളി�  ഷീപാഡ്
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിൽ പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം വി�ഖത
കാണി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി ��മ� രീതിയി�  നട�ി�  വ���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��് െസ�ി� താെഴ മാ�ം �മി�� വ��ിക��് െക�ിടം നി��ി��തി��
അ�മതി

1424. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��് െസ�ി�  താെഴ മാ�ം �മി�� വ��ിക��് വ�വ�ക��്
വിേധയമായി ഗാ�ഹിക/വാണിജ� ആവശ����് െക�ിടം നി��ി��തിന്
2011-െല െക�ിട നി��ാണ ച��ി�  എെ��ി�ം ഇള�ക�
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇള�ക�  ന�കിയി�ിെ��ി�  വ�വ�ക��് വിേധയമായി െക�ിടം
നി��ി��തിന് ആവശ�മായ അ�മതി ന���തിന് നടപടി
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സ�ീകരി�േമാ:വ��മാ�േമാ?

വിമ� കംേപാണ�് �ാ�

1425. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2015-16,  2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��  �ീക��ായി  (വിമ�  കംേപാണ�് �ാ�) �ാ�  ഫ�ിെ�
എ� ശതമാനമാണ് െചലവഴി�ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

റിയ� എേ��് േമഖല�മായി ബ�െ�� ത����

1426. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് റിയ�  എേ��് േമഖല�മായി ബ�െ�� ത�����്
പരിഹാരം ന���ത് ഏത് ആ�ിെല വ�വ�ക��് അ��തമാെണ�്
അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) േക� ആ�് നിലവി�  വ� സാഹചര��ി�  സം�ാന�് പാ�ാ�ിയ
ആ�ിെല വ�വ�ക�  പാലി� േപാ��േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േക� ആ�് നിലവി� വ� സാഹചര��ി� സം�ാനം പാ�ാ�ിയ ആ�്
റ�് െച�ാ� കഴിയാ�തിെ� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  പര�ര വി��മായ ര�് ആ�ക�  ഒേര വിഷയ�ി�
നിലനി���ത് �ലം സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ി�ം �തിസ�ിക�
േനരി��േ�ാ;

േ�മനിധി േബാ�ഡ്/െസാൈസ�ി

1427. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : 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) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� അംഗ���ായി ഒ� േ�മനിധി
േബാ�ഡ് /െസാൈസ�ി �പീകരി��തിന് വ��് തല�ി� 6.02.2017-ന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വിഷയ�ി� നിലവി�ളള അവ� എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിന് െചലവ് വരാ� വിധ�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�  നി�ം വിഹിതം ഈടാ�ി െസാൈസ�ി �പീകരി��ത്
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) സ.ഉ  (സാധാ)  നം.1621/2017/തസ�ഭവ തീയതി  18.05.2017  �കാരം
എ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് േച�� േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ് ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് ദിനാേഘാഷം

1428. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� പ�ായ�് ദിനാേഘാഷ�മായി ബ�െ��് സ��ാ�
െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� െചല�ക�  ഏത് ഫ�ി�  നി�ാണ് െചലവഴി�ത്;  ഇതി�
തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന��  ന�കിയ �കെയ�െയ�ം  ,സ��ാ�
അ�വദി� �കെയ�െയ�ം,  ജീവന�ാ�െട വിഹിതെമ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ?

പ�ായ�് വ��ി� അ�ട� നടപടി

1429. �ീ.പി.ഉൈബ�� : 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�തിന് േശഷം പ�ായ�് വ��ി� എ�
േപ�െ�തിെര അ�ട� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ട� നടപടി�െട േപരി�  എ� ജീവന�ാെര സെ�� െച�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�ായ� വ��ി� എ� ജീവന�ാ�െ�തിെര അ�ട� നടപടി ഫയ�ക�
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നിലവി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�ാേ�രി മര�ടവിെല അറ�ശാല

1430. �ീ.േ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) 6.02.2007  �ത�  അട�ി�ിരി�� മ�ാേ�രി മര�ടവിെല അറ�ശാല
���ി പണി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�ം അറ�ശാല
എ�േ��് �വ��നം ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� അംഗ���് െപ�ഷ� അ�വദി�വാ�
നടപടി

1431. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : 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�ളിെല ��  അംഗ���് െപ�ഷ�
അ�വദി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏ� കാലഘ�ം
�ത��വ��ാണ് അ�വദി�ക;  എ��ത�  ലഭി� �ട�ം;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നിലവി�� അംഗ��െട ഓണേററിയം,
സി�ിംഗ് ഫീസ് എ�ിവ വ��ി�ി�ാ� തീ�മാന�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ�
�ത� �ാബല��ി� വ�െമ�് അറിയി�േമാ?

ബേയാൈഡേവ�ി�ി രജി��

1432. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��ം
ബേയാൈഡേവ�ി�ി രജി��  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഇതി�
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എെ��ാമാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� എെ��ാം �ട��വ��ന��  നട��തിനാണ്
തീ�മാനി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ബേയാൈഡേവ�ി�ി രജി��  നി��ി��തിന് ഏെത�ി�ം
ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ എ�് വിശദീകരി�േമാ?

െപാ�ശൗചാലയ��

1433. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം,  �ധാനെ���ം
തിരേ�റിയ�മായ �ല�ളി�ം �ീക��ം,  ��ഷ�മാ��ം �േത�കം
�േത�കം െപാ�ശൗചാലയ�� നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മാ�കാപരമായി ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�ം,  ഇവ ��ിയായി
പരിപാലി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  അവ�െട വിശദാംശം
അറിയി�േമാ?

1434. േചാദ�ം പി�വലി�.

എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന ഫ�്

1435. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ. �െട മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�് 2016-17 വിനിേയാഗി�്,
കായം�ളം മ�ല�ി�  നട�ിലാേ�� ���ികളി�  �രിഭാഗ�ം
എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ിയതി�� അപാകത�ലം,  ഭരണാ�മതി
ലഭി�തി�േശഷ�ം,  ഭരണാ�മതി ലഭി� �കയി�  നിലനി��ി,
���ികളി�  േഭദഗതി വ��ി എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� എ� ���ികളാണ് എ�ിേമ�് റിൈവസ് െച�ത് എ�ം,

resource://app/res/html5.html

91 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



അവ ഏെതാെ�യാണ് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ററിേമ�് ത�ാറാ�േ�ാ�  ഉ�ാ�� അപാകത �ലം പ�തിക�
���ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി�ക�ം ���ിക��് ���ത
ഉ�ാ��ി� എ� വ�ത�ം കണ�ിെല�� �ത�മാ�ം,  അപാകതക�
ഉ�ാകാ�തര�ി�ം എ�ിേമ�ക�  ത�ാറാ��തി�� നിർേ�ശം
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് ന��േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട �ന��ാരണം

T 1436. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡിെ� ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്  23-� ഘ��ി�  മ�് സംര�ണ
േ�ാജ�കളിേല�് സമ��ി�ി�� ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല
�ള��െട �ന��ാരണ ���ി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിനായി അ�മതി ലഭ�മാ�ി �ട�നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ാമ സഡക് പ�തി

1437. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ിെല െച�� പ�ായ�ിെല കാ�വിള- െനാ�ി��
േറാഡ്( �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് പ�തി �കാരം �ാമവികസന വ��് വഴി
നട�ിലാ�� േറാഡ്) പണി ���ീകരി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത പ�തി �ട�ിയത് ഏ� വ�ഷ�ി�  ആണ്;
അതിന് അ�വദി� �ക എ�യാണ്;

(ബി) കാ�വിള-െനാ�ി��  േറാഡ് പ�തി�മായി ബ�െ��് �ാമവികസന
കാര�ാലയം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  DD1-522/17  ഫയ�  ന��
�കാരം എ� നടപടി സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ധാനമ�ി �ാമ സഡക് പ�തിയിെല കാ�വിള-െനാ�ി�� േറാഡ് പണി
���ീകരി�ാ� അവ�യി�  ��ത േറാഡ് ജന���്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് എം എ�  എ ഫ�് വിനിേയാഗി��തിന്
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തട�ം ഉേ�ാ;

(ഡി) കാ�വിള-െനാ�ി��  േറാഡിന് അ�വദി� �ക ഉപേയാഗി�് ഇേ�ാഴെ�
എ� എസ് ജി ഡി - േറ�് അ�സരി�് േറാഡിെ� �റ�് ഭാഗം പണി��തി�
തട�ം ഉേ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അഗതിരഹിത േകരളം പ�തി

1438. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െല സം�ാന ബ �ജ�ി�  �ഖ�ാപി� അഗതി രഹിത േകരളം
പ�തി�െട �ണേഭാ� സ�േ� ���ിയായി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� �കാരം
സം�ാന�് എ� അഗതി ��ംബ�െളയാണ് കെ��ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഗതി ��ംബ�െള കെ��വാനായി സ�ീകരി�ി�� മാനദ���
എെ��ാമാെണ�ളള വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം കെ��� അഗതി ��ംബ���് എെ��ാം സഹായ��
ന��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമവികസന വ��് ജീവന�ാ�െട നിയമനം

1439. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 20-1-2017 െല 166/2017/LSGD ന�� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം േ�ാ�്
പ�ായ�ക�െട െപ�േഫാമ�സ് ഓഡി�ിെ� �മതലക�
നി��ഹി��തിന് അസി��് െഡവല�െമ�് ക�ീഷണ�  (പി.എ)�െട
കീഴി�  �ാമവികസന വ��് ജീവന�ാെര നിയമി�ാ�  നി�േ�ശി�തിെ�
ഭാഗമായി നാളി�വെരയായി തേ�ശസ�യംഭരണ  ,�ാമവികസന വ��ക�
സ�ീകരി�നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ നി�േ�ശം നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് നാളി�വെരയായി
നടപടികെളാ�ം സ�ീകരി�ി�ിെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?
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ആ�കാ� വികസന പ�തി

T 1440. �ീ.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  -  ആ�കാ�  വികസന പ�തി നട�ിലാ�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇതി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�ം എ�്
�ക�� വികസന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആ�കാ�  േ�� ��ിെ� അധീനതയി�� �ല�് എ� േകാടി
�പ�െട വികസന പ�തികളാണ് നട�ിലാ��ത്;  അതിനായി ��ിെ�
അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

ശി���െട�ം �തിമക�െട�ം സ�ാഭാവിക ഭംഗി

1441. �ീ.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) നഗര�ിെല പാ��കളി�  �ാപി�ി�� �തിമക�ം ശി���ം
നവീകരി�േ�ാ�  അതിെ� തനത് ഭംഗി ന�െ�ടാതിരി��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി പലേ�ാ�ം ശി���െട�ം
�തിമക�െട�ം സ�ാഭാവിക ഭംഗി ന�െ���� സംഭവ�ൾ
ആവർ�ി��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ  ;  ഇ�രം സംഭവ��
ഭാവിയി�  ഉ�ാ��ി�ാെയ�് ഉറ�വ���തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

ക�രിെല അറ�ശാല

1442. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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) െമേ�ാ നഗരമായ െകാ�ിയിെല ഏ��ം തിരേ�റിയ �േദശമായ ക�രി�
അറ�ശാല �വ��ി��ത് �ലം േനരി�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത അറ�ശാല ഇവിെട നി�ം മാ�ി �ാപി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭ�െട ���ിയ മാ�� �ാ�

1443. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട ���ിയ മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

ആയതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) പഴയ മാ��  �ാ�  റ�ാ�ിയി�േ�ാ;  �തിയത് ഏ� വ�ഷം �തലാണ്
നിലവി� വ��ത്; അറിയി�േമാ;

(സി) പഴയ മാ�� �ാനി� എെ��ാം മാ��ളാണ് വ��ിയിരി��ത്; ആയത്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ���ിയ മാ�� �ാ� ത�ാറാ��തിന് �േ� െപാ�ജനാഭി�ായ�ം ഈ
രംഗെ� വിദ� അഭി�ായ�ം േതടിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല നി��ാണ പ�തി

1444. �ീ.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 നഗരസഭയിെല നി��ാണ പ�തിക�െട നി��ഹണ �മതല
���ിംഗ്/എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�മാ��് മാ�മായി
പരിമിതെ���ിെ�ാ�് �ഷറി ഡയറ�� നിർേ�ശം �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് തി�വന��രം നഗരസഭ�െട  2017 -  18 െല വികസന
പ�തിക��് തിരി�ടിയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �വ��ന�� കാര��മമാ��തിെ� ഭാഗമായി നഗരസഭയിെല �നിയ�
ഉേദ�ാഗ���് നി��ഹണ �മതല ന�കണെമ�് തി�വന��രം
നഗരസഭ സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;
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(ഡി) നഗരസഭ�െട ���ിയ ജനകീയാ��ണ മാ�� േരഖയി� ഇൗ വ�വ�
ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് വി��മായ ഉ�രവ്
സമയബ�ിതമായി നഗരസഭ�െട പ�തിക�  ���ിയാ��തിന്
വിഘാതമായതിനാ� ഇ�ാര�ം �നഃപരിേശാധി�േമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��് �േഖന�� സഹായ��

1445. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ വ��് �േഖന എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ന���ത്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ; ഏെതാെ� വിഭാഗം ജന���ാണ് ഇതിെ�
�േയാജനം ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� അ�് വ�ഷ�ിനിെട ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� എ� േപ��്
എെ�ാെ� ആ��ല�ം ലഭി� എ�തിെ� വിശദവിവരം ജി�തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� േ�ാള�ഷി�ക�

1446. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  വിവിധ വ��ക�  വഴി ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല
വിദ�ാ��ിക��് ന�കി വ�� േ�ാള�ഷി�ക�  ഏെത�ാെമ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ� വിദ�ാ��ികളാണ്
അേപ�കരായി��ായി��ത്;

(സി) േ�ാള�ഷി�് �ക ��വ�ം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  കണ�ക�
വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ�, പിേ�ാ� േചരി �േദശ��െട ഉ�മനം

1447. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി�െട 15 ഇന പരിപാടി�െട ഭാഗമായി ന�നപ�, പിേ�ാ� േചരി
�േദശ��െട ഉ�മന�ിനായി സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ��
പ�തിക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത  15  ഇന പരിപാടിയി�  ഉ�� ഭാഷാ േ�ാ�സാഹന�ിനായി
നി�േ�ശ��േ�ാ;  ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��് നട�� പി.എസ്.സി. പരിശീലനം

1448. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി.  പരീ��് ത�ാെറ��് നട��തിന് ഉേദ�ാഗാ��ികെള
സഹായി�ാനായി ന�നപ�േ�മ വ��് നട�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നിലവി�  പി.എസ്.സി.  പരിശീലനം
എവിെടെയാെ� നട��െ��തിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഹ�് തീർ�ാടകെര സഹായി��തിന് േവ�ി�� ജീവന�ാ�െട നിയമനം

1449. �ീ.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) േകരള�ി�  നി�് ഈ വ�ഷം ഹ�ിന് േപാ�� തീ��ാടകെര
സഹായി��തിന് േവ�ി�� ജീവന�ാ�െട താ��ാലിക െഡപ�േ�ഷ�
നിയമന നടപടിക�െട ഇ�വെര�� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അസി��് ഹ�് ഓഫീസ�, ഹ�് അസി��് എ�ീ ത�ികകളിേല�്
താ��ാലിക െഡപ�േ�ഷ�  നിയമന�ിന് എ� അേപ�കളാണ് േക�
ഹ�് ക�ി�ി�് സമ��ി�ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ജീവന�ാ�െട നിയമന�ളി�, േകരള�ിൽ നി��
തീ��ാടക�െട എ��ിന് ആ�പാതികമായി ജീവന�ാ�
നിയമി�െ���െ�� കാര�ം ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;
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(ഡി) മലയാളി ഹാജിമാ��് െമ�െ�� സൗകര���  ഉറ�് വ���തിനായി
സ�ീകരി�് വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ഹ�്തീ��ാടനം

1450. �ീ.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) ഹ�് തീ��ാടന�ിനായി െതരെ���െ�� �വാസിക��്, അവ�െട
പാേ�ാ��ക�  ഏ�ി�  15  നകം ഹ�് ഹൗസി�  ലഭ�മാ�ണെമ�
നിബ�ന �യാസം ��ി��തായ പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  വ�ഷ�ളി�  നി�ം വ�ത��മായി വളെര േനരെ� പാേ�ാ��്
ലഭ�മാ�ണെമ�് നി�േ�ശി��തിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �വാസിക�െട പാേ�ാ��് സ�ീകരി��തി�� സമയം ദീ�ഘി�ി�്
ന���ത് സംബ�ി�് േക� സ��ാരി�  സ���ം െച���േ�ാ;

എ�ി� ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

1451. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ കരാ�  �കാരം വാണിജ�ാടി�ാന�ി�� �വ��നം
�ട�വാ�  നി�യി�ി�� കാലയളവ് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

��ത കാലയളവി��ി�  പ�തി�െട വാണിജ�ാടി�ാന�ി��
�വ��നം ആരംഭി�വാ� സാധി�േമാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ ക�നി,  പ�തി �േദശ�് ���ിയാേ��
�വ��ന��  എെ�ാെ�യാണ്;  ഇതി�  ഏെതാെ� കാര���
നാളി�വെര നട�ിലാ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �മി ഏെ���� ��ിയ ���ിയായി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇനി എ� �ലം
�ടി ഏെ��േ���െ��ം ഇതിനാ�� നടപടി �മം ഏത്
ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ഡി) വിഴി�ം പ�തി �വ��നം നിരീ�ി�് റിേ�ാ��് ന���തിനായി േദശീയ
ഹരിത ൈ�ബ�ണ�  �പം ന�കിയ സമിതി അതിെ� റിേ�ാ��്
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സമ��ി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെല ശിപാ�ശക�
എ�ായി��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) വിഴി�ം പ�തി �േദശ�് നിര�ര��ാ�� സമര��  പ�തി�െട
�േ�ാ�� നട�ി�ിന് വിഘാതം ��ി��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

എ�ി�  സമര��  രമ�മായ ച��യി�െട ഒ�തീ��ാ��തിന് �ിരം
സംവിധാനം ഒ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

1452. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക. ആ�സല�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി കരാ� �കാര�� സമയേരഖ
�കാരം നട��െ��് ഉറ�വ���തിനായി,  േ�ാജ�് ഇം�ിെമേ�ഷ�
ക�ി�ി നി��ാണ �വ��ന�� വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ബി) കരാ� �കാരം നി��ാണ വ��� കെ�േ��ത് ക�സഷണ� ക�നി
തെ� ആയതിനാ� നി��ാണ വ���െട അഭാവ�ിെ� േപരി� ക�നി
നി��ാണ�വ��നം മ�ീഭവി�ി�ാതിരി�ാ�  േവ� േമ�േനാ�ം
നട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഉപജീവനാഘാത വിലയി���  സമിതി  (എ�.ഐ.എ.സി.)  അ�ിമ
റിേ�ാ��് സമ��ിേ�ാ;  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
�നരധിവാസ�ിനായി െച� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗതം

1453. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക�� ഗതാഗതെ��റി�് പഠി� െമേസ�് ഡിേലായി�് സമ��ി�
�പേരഖ�െട അടി�ാന�ി�, നിലവി�  േറാഡ്  /  െറയി�  മാ��ം
െകാ�േപാ�� ചര�ക�െട നാൽ�ത് ശതമാനം  2020  വ�ഷേ�ാെട
തീരേദശ ക��  ഗതാഗതം വഴി ആ�വാൻ പ�തിയി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) എ�ി�  ��ത ല��ം സാ�ാ�കരി��തിന് ഇതിനകം നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ഏെത�ാം �റ�ഖ�െള ഉ�െ���ിയാണ് ��ത പ�തി
�ാവ��ികമാ��ത്;  ഇതിനായി എെ�ാെ� അടി�ാന
സൗകര��ളാണ് ��ത �റ�ഖ�ളി�  ഒ��ിയി�ളളത്;  േശഷി��
���ിക� എ�േ��് ���ിയാ�ം;

(ഡി) ��ത പ�തി�ായി  2018-19  െല ബജ�ി�  �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;

കി�ബി വഴി ഇ�ാര��ിനായി നീ�ിവ�ി�ളള �ക�െട വിശദാംശം
ന��േമാ?

അഴീ�� �റ�ഖ പ�തി

1454. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീ��  �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ �വ��ന��  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ�ിെ� വികസന�ിന് കി�ബിയി�  നി�ം �ക
വകയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �റ�ഖ�ിെ� ചാന�, േബസി�  എ�ിവ�െട ആഴം ���തിന്
പ�തി�േ�ാ;  അതിനാ�� െമ�ാനി��  ��ജിംഗ് ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെ� കട�കളിെല മണ� ഖനനം

1455. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെ� അധീനതയി�� കട�കളി�  നി�ം മണ�  ഖനന�ം
വി�പന�ം എ�കാരമാണ് നട��ത് ;

(ബി) ��ത കട�കളിെല മണ�  ഖനന�ി�ം വിപണന�ി�ം �തിയ നയം
�പീകരി�ി�േ�ാ, വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) �തിയ നയം �പീകരി� േശഷം മണ�  വി�പനയി�  നി�� വ�മാനം
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വ��ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെല സ��ീസ് ��

1456. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ വ��ിെല സ��ീസ് ��  പരി�രി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��േ�ാ;

(ബി) �� പരി�രി���മായി ബ�െ��് സമ��ി� െ�ാേ�ാസലിെ� പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി�േമ�� നടപടി ഈ വ�ഷം ���ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

തലേ�രി മ�ല�ിെല �റ�ഖ വ��ിെ� പ�തിക�

1457. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�റ�ഖ വ��ിെ� ഏെതാെ� പ�തിക�  ആണ്  2018-19  വ�ഷെ�
ബജ�ി� തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിനാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് േപാ��് ഓഫീസിെല നിയമന��

1458. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം കാസ�േഗാഡ് േപാ��്
ഓഫീസി� എ� നിയമന�� നട�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമനം നട�ിയെത�ം നിയമി�െ��വ�െട
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ത�ികകളിേല�് എ� വീതം അേപ�കളാ��ായി��െത�്
അേപ�ക�െട വിലാസം സഹിതം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത നിയമന��  നട�ിയേ�ാ�  സ�ീകരി� മാനദ���
എെ�ാെ�യായി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത നിയമന��  നട�ിയേ�ാ�  േയാഗ�ത�ം അ�ഹത�ം
പരിഗണി�െ��ി�െ��് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?
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േകാ�ിയിെല ൈപ�ക മ�സിയം

1459. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയിെല ൈപ�ക മ�സിയ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന��
ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി നാളി�വെര എ� �ക അ�വദി�ന�കിയി�െ��ം അത്
എ�ാണ് അ�വദി�െത�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) നി��ാണ �വ��ന���് �ട�ം �റി�ത് എ�ാണ്;

(ഡി) ആയത് എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) നിലവി�  മ�സിയ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന���് എെ��ി�ം
തട��േ�ാ; എ�ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ആയത് പരിഹരി��തിന് സർ�ാർ തല�ിൽ എെ��ാം �ട�നടപടിക�
ൈകെ�ാ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

പ�നംതി� ജി�യി� ൈപ�ക മ�സിയ��

1460. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യി� എവിെടെയ�ാം ൈപ�ക മ�സിയ�� �ാപി�ാ�
പ�തി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ജി�യിെല മ�സിയം പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) നിലവി�� പ�തിക�  ഏ� കാലഘ��ി�  തീ�മാനി�് അ�മതി
ന�കിയി��താണ്;

(ഡി) �തിയ മ�സിയ�� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� ഉേ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ��� ��ാലിമര�ാ� �ാരക മ�സിയ�ിെ� വികസനം

1461. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ചരി��ാധാന��ളള�ം
െെപ�കമായി നി����മായ �ാപന��/വ��� സംര�ി��തി�ം
വികസി�ി��തി�ം ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ
;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;
േകാ���  ��ാലിമര�ാ�  �ാരക മ�സിയ�ിെ� വികസന�ിനായി
സ��ാരി�  സമ��ി� പ�തിയിേ��  സ�ീകരി� നടപടിക�
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �റിസം വ��മായി േച��് നട�ിലാ�ാ�  കഴി�� മാരിെെടം �റിസം
പ�തിയിേ�� െെകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ ?

െകാ�ം ജി�യി� �രാവ� വ��ിെ� �വ��നം

1462. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം ജി�യി� �രാവ� വ��ിെ� നിയ�ണ�ിേലാ സംര�ണയിേലാ
ഉ� �ല��, �ാപന��, വ��� എ�ിവ സംബ�ി� വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

�ാമീണ േമഖലയി� �തിയ മ�സിയ��

1463. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ാമീണ േമഖലയി�  �തിയ മ�സിയ��  ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഒ� �ാമപ�ായ�ി� ഒ� മ�സിയം എ� രീതിയി� പ�തി നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ാമപ�ായ�ക�/സ��ാ�  ��ക�  എ�ിവ മ�സിയം നി��ി�ാ�
ത�ാറായാ�  അവ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� സഹായം െച�്
െകാ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) മല�റം ജി�യി� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� മ�സിയ�� ഏെത�ാമാണ്;
പ�ിക ന�കാേമാ?
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�രാവ� വ��് ആല�ഴ ജി�യിൽ സംര�ി�� �ാപന��

1464. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �രാവ� വ��് ആല�ഴ ജി�യി�  ഏെതാെ�
�ാപന�െളയാണ് സംര�ി�് പരിപാലി�് വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� വ�തി� േശഷം ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�
എ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ി�റം േകാ��െട �ന��ാരണം

1465. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ി�റം േകാ��െട �ന��ാരണ ���ിക��ായി എ� �കയാണ്
അ�വദി�ി��െത�ം,  ��ത ���ിക�  എ�േ��്
���ീകരി�െമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ���ല്� പാലം �രാവ� വ��് ഏെ����തിന് നടപടി

1466. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ി�  പാ�� േ���ി�സമീപ�� �രാതനമായ
അ���ല്� പാല�ിെ�റ നി��ാണ ൈവദ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ആറടിയിലധികം നീള�� പാറക�  െകാ�് നി��ി�ി�� ��ത പാലം
വ�ംതല�റ�െട ��യി�  െകാ�വ��തിനായി �രാവ� വ��്
ഏെ���് അ���പണിക� നട�ി സംര�ി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�രാവ�സംര�ണ വ��ിെല നിയമന��

1467. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ�സംര�ണ വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ െകാ�ാര�ളി� നി�ം മ�്
�രാവ� േക��ളി�  നി�ം ലഭി�� �തിമാസ വ�മാനം എ�െയ�്
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വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രാവ�സംര�ണവ��ിന് കീഴി�� �ധാന േക���
ഏെതാെ�യാെണ�ം;  അവിെട േജാലി െച�വ�� �ിരംജീവന�ാ�ം
താ��ാലിക ജീവന�ാ�ം എ� വീതെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആവശ��ി�  ��ത�  താ�ാലിക ജീവന�ാെര ഏെത�ി�ം േക��ി�
നിയമി�തായി പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഗതാഗത���ം മലിനീകരണ�ം �റ�് െപാ�ഗതാഗതം കാര��മമാ��തിന്
നടപടി

1468. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വാഹന��െട ഉപേയാഗം പരിമിതെ����തി�െട
തി�വന��രം നഗര�ിെല ഗതാഗത���ം ശ�-വാ� മലിനീകരണ��ം
�റ�വാ� സാധി�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െപാ�ഗതാഗതം ��ത�  കാര��മമാ��തിന് ��ത�  ബ�ക�
നിര�ിലിറ�വാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് പ�തി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) സി.എ�.ജി.  ഉ�െ�െട�ളള ഹരിത വാതക�� ഉപേയാഗി�� ബ�ക�
നിര�ിലിറ�� പ�തി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ഡി) ഇ�ാര��ിനായി സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട സി�ി േകാ��േസ�റി
അലവ�സ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് െെകമാറണെമ� നി�േ�ശം �േ�ാ�്
വ�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�ാര��ി�ളള സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ബസ് ചാ��് വ��ന

1469. �ീ.അനി� അ�ര
,, അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
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- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബസ് ചാ��് വ��ി�ി�െകാ�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) വ��നവ് സംബ�ി�് പഠി�വാ�  നിേയാഗി� ജ�ിസ് രാമച��
ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ�െട അടി�ാന�ിലാേണാ ബസ് ചാ��്
വ��നവ് നട�ിലാ�ിയത്; വിശദവിവരം നൽ�േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാനിര�ി�  എ�് വ��നവ് വ��ണെമ�ാണ്
സമിതി ശിപാ�ശ ന�കിയെത�ം അതി�  സ��ാ�  തീ�മാനം
എ�ായി��െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മിനിമം ബസ് ചാ��് പ�് �പയാ�ണെമ�ം വിദ�ാ��ിക�െട ബസ്
ചാ��് വ��ി�ി�ണെമ�ം ആവശ�െ��െകാ�് ബസ് ഓേണ�്
അേസാസിേയഷ� അ �് ദിവസം നട�ിയ സമരം പി�വലി�ത് സ��ാ�
ന�കിയ എ�് ഉറ�ിെ� അടി�ാന�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ബ�ക�െട റ�ിംഗ് ൈടം

1470. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക��് ഏെതാെ�
വിഭാഗ�ളി�  ഉ�െ���ിയാണ് െപ�മി�് അ�വദി��ത്;  ഇവ�് ഒ�
കിേലാ മീ��  ഓ��തിന് നി�യി�ിരി�� സമയം ഇനം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�ക��് െപ�മി�് അ�വദി�േ�ാ� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം ഒ� കീേലാ
മീ�� ഓ��തിന് അ�വദി�ിരി�� സമയം എ�യാണ്;

(സി) ഒേര ��ി� സ��ീസ് നട�� ഒേര വിഭാഗ�ി�െപ�� സ�കാര� ബസി�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ം ര� തര�ി�  റ�ിംഗ് ൈടം
നി�യി�ിരി��തിനാ�  റ�ിംഗ് ൈടം �റ�� സ�കാര� ബ�കെള
ആ�യി�ാ�  യാ��ാ�  നി�ബ�ിതരാ�കയിേ�െയ�ത്
പരിേശാധി�േമാ ;

(ഡി) ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വ�മാന�ി�  �റ��ാ�െമ�ിരിെ�
ഇത് തി��ാ�  ഗതാഗതവ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ഇതിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് നഗര�ിൽ ഗതാഗത വ��് പ�തികൾ
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1471. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് നഗര�ിെല തിരേ�റിയ ജം�ഷ�കളി�  കാ�നട
യാ��ാ��് േറാഡ് �റി�കട��തിനായി �ട് ഓവ�  �ി�ജ്
�ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസ�  ജി�ാ േറാഡ് �ര�ാ കൗ�സിൽ
െചയ�മാ� �ടിയായ ജി�ാകള�� സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിേ�� സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� െ�ാേ�ാസ� സമ��ി�ാ� കാലതാമസ��ായതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഗതാഗത തിര�് ഒഴിവാ��തി�� പ�തിയി� കാസ�േഗാഡ് നഗരെ�
ഉ�െ���ിയതിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ി�� �ട�നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -�െട �ന:��ാരണ�ം െപ�ഷ�ം

1472. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�െട �ന��ാരണ�ിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ�ാെ� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  -യി�  ഏത് മാസം വെര�� െപ�ഷ�
ആ��ല��ളാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െ�ാഫ. �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��്

1473. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -  �െട നവീകരണം സംബ�ി� െ�ാഫ.  �ശീ�
ഖ��െട റിേ�ാ��് അംഗീകരി�ി�േ�ാ;  ആയതിെല �ധാനെ��
നി�േ�ശ��െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇൗ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?
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�ശീ� ഖ� റിേ�ാ��ി�േമ� സ�ീകരി� നടപടിക�

1474. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ�. ഷം��ീ�
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് െ�ാഫസ� �ശീ�
ഖ� റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �ശീ�  ഖ� റിേ�ാ��ി�േമ�  സ�ീകരി� നടപടിക�  വ��മാ�ാ�
െെഹേ�ാടതി സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� െെഹേ�ാടതിെയ അറിയി� വിവര�� െവളിെ���േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ സംര�ി�ാ� പ�തി

1475. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ സംര�ി��തി�ം െപ�ഷ� �ടി�ിക വിതരണം
െച��തി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ിയി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�

1476. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  െപ�ഷ�കാ��് െപ�ഷ�  ന��വാ�
സഹകരണ ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��മായി ഉ�ാ�ിയ കരാ�
വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇ��കാരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് െപ�ഷ�  �ടി�ിക തീ��വാ�
സഹകരണ ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം ന�േക� �ക എ�യാണ്; എ�
ശതമാനം പലിശയാണ് ഇതിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ന�േക�ത്;

(സി) േദശസാ��ത ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ��ി�� കട�ിെ� പലിശ നിലവിെല�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മ��വ�  ന���തിെന�ാ�ം �ടിയ പലിശ�് വാ� എ���വരാണ്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ�ം ഇത് സഹകരണ േമഖല�് ലാഭകരമായ
ബിസിനസ് ആെണ�ം സഹകരണ വ��് മ�ി െഫ�വരി  14� തീയതി
ദ�ബാ� ഹാളി� േച�� േയാഗ�ി� ��ാവി�ത് ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ അ�ാര�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�

1477. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  െപ�ഷ�  ഇന�ി�  �തിവ�ഷം എ� �ക
െചലവാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) െപ�ഷ�  �ടി�ികയിന�ി�  എ� �ക ന�കാ��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല െപ�ഷ� വിതരണം

1478. �ീ.എം.ഉ��
,, മ�ളാം�ഴി അലി
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  സമയബ�ിതമായി െപ�ഷ�  വിതരണം
െച��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� ���ിയ ബ�ജ�ി�, െപ�ഷ�
യഥാസമയം ന���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -�് സ��ാ�
മാസംേതാ�ം ധനസഹായം ന��െമ�് �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി�  എ�ാ മാസ�ം ��ത ധനസഹായം സ��ാരി�  നി�്
ലഭ�മായി�േ�ാ;

(ഡി) െപ�ഷ�  ന���തിനായി ഇൗ സ��ാ�  നാളി�വെര എ� �പ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�കിയി�െ��് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ� ധാരണാപ�ം

1479. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപ�ഷ�  വിതരണ�മായി ബ�െ��് സഹകരണ
ബാ�ക�മായി സ��ാ� ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ;  എ�ി� വ�വ�ക�
എെ��ാമാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�വഴി െപ�ഷ� �ട�ാെത ന�കാ� കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ;

(സി) �തിയ ധാരണ �കാരം സ��ാരിേനാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�േ�ാ
ഏെത�ി�ം തര�ി�� അധിക സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െപ�ഷ� വിതരണം

1480. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നി�ം വിരമി�വ��് െപ�ഷ�  വിതരണം
നട�ാ� െെകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാം;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  േസവനം വി�ലീകരി�ാ�ം ലാഭകരമാ�ാ�ം
എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

സഹകരണ ക�േസാ�ഷ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -�് ന��� �ക�ം പലിശ�ം

1481. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപ�ഷ�മായി ബ�െ��്,  സഹകരണ ക�േസാ�ഷ�ം എ� േകാടി
�പയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ന���ത്;  ഈ �ക�് എ�
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ശതമാനം പലിശയാണ് സഹകരണ ബാ�ക�  ഈടാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പലിശ നിര�് േദശസാ��ത ബാ�ക�േട�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�
�ടതലാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ക�േ�ാേയാ;

(സി) എ�ി�  െപ�ഷനാവശ�മായ �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് േനരി�്
ന�കിയി�െ��ി�  ഭീമമായ ഒ� �ക േകാ��േറഷന് ലഭി�മായി��
എ�് ക���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നടപടി

1482. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വി.പി.സജീ��
,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാേണാ;

എ�ി�  ��ത �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നി�േ�ശം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.യി� നി�ം േകാ��േറഷ� എ��ി�� വാ�ാ�ക, മ�്
ബാ�ക�െട �റ� പലിശ നിര�ം ദീ�ഘകാല തിരി�ടവ് കാലയള���
വാ�കളാ�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�, ഇതി�െട
�തിമാസം എ� �പ പലിശയിന�ി�  ലാഭി�വാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) മാേന� െമ�് തല�ി�  െ�ാഫഷണലിസം െകാ�വ��തിനായി മിഡി�
െലവ�  മാേന� െമ�് തല�ി�  നാൽ�ത് ശതമാനം േപെര േനരി�്
നിയമി�� പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകാ��േറഷ�  േനരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി
പരിഹരി��തിന് ജീവന�ാ�െട ഭാഗ�നി�ം �ിയാ�കമായ
സഹകരണം ലഭി��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി നട�ിയ അധിക സ��ീ�ക�

1483. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 16-2-2018 �ത� സ�കാര� ബ�ക� നട�ിയ അനി�ിതകാല സമരം �ലം
ഉ�ായ യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
സം�ാന�ാെക എ� അധിക സ��ീ�ക� നട�ിയി��്;

(ബി) അധിക സ��ീസ് നട�ിയ��ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് ഒാേരാ ദിവസ�ം
ശരാശരി എ� �പ�െട വ�മാന വ�ധന ഉ�ായി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ബസ് ചാ�ജ് വ�ധന�ല�� അധികവ�മാനം

1484. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 മാ��്  1 �ത� വ��ി�ി� ബ�് ചാ�ജ് നിലവി� വ�തി� േശഷം
െക എസ്,ആർ,ടി,സി,�് ദിനം�തി എ� �പ�െട അധികവ�മാനം
ഉ�ായി��്?

(ബി) ഓ�ഡിനറി,  ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ഫാ�് പാസ��, ���  ഫാ�് ബ�്
,ഡീല�് എ�്��് എ�ീ ബ�ക�െട ഒ� ദിവസെ� ശരാശരി വ��ന
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. േ� സ��ീസ്

1485. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല പ�ി��  പക��റിയി�  നട�ി വ�ി��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േ� ബസ് സ��ീസ് �നഃ�ാപി��തിന്
അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് അവസാനി�ി�ത് എ�് കാരണ�ാലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജന���് �േയാജനകരമായി�� ��കാലെ� സമയ�മ�ി�ം
രീതിയി�ം ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എറണാ�ളം-േകാഴിേ�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സ�വീസ്

1486. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എറണാ�ള�നി�ം േഗാ�ീ പാലം വഴി േകാഴിേ�ാ�വെര ആരംഭി� �തിയ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് സ�വീസിെ� ശരാശരി �തിദിന കള��
എ�യായി��െവ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സ�വീസ് തട�െ��ി�്എ� നാളായി എ�് െവളിെ���േമാ;

എ�േ��് സ�വീസ് �ന:രാരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നില��-ബാം�� ബസിന് േഫാറ�് പാസ് അ�വദി��

1487. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യി� നി�ം സ��ീസ് നട�ിയി�� ഏക ��� ഡീല�് ബസ്
ആയ നില��-ബാം��  ബസിെ� ഒേ�ാബ�  മാസെ� കള��  മാ�ം
കണ�ിെല��ാ� ഒ� ദിവസെ� ശരാശരി കള�� എ�യായി�െ��്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഏ��ം ��ത�  കള��  ലഭി�ി�� നില��-ബാം��  ബസിന്,
േഫാറ�ി�െട കട�് േപാകാ�  അ�മതി ന��� േഫാറ�് പാസ്
ഒഴിവാ�ിയ കാര�ം സർ�ാരിെ� അറിേവാെടയാേണാെയ�ം, ��ത പാസ്
പാലാ-ബാം�� ബസിന് ന�കാ��ായ കാരണെമെ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�മായി ബ�െ��് ആയിര�ിലധികം േപ�  ഒ�ി�് സമ��ി�
നിേവദന�ിേ��  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ത്;  വിശദമാ�ാേമാ;

സ��ാ�  നയ���് വി��മായി ��ത ഫയലി�  ഒ�് െവ�
ഉേദ�ാഗ�� ആരാെണ�ം, നില��-ബാം�� ബസിന് �ട��ം േഫാറ�്
പാസ് അ�വദി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല കാലഹരണെ�� ടി��ിംഗ് െമഷീ�ക�

1488. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  നിലവി�  ഉപേയാഗി� വ�� ഇ.ടി.എം.
െമഷീ�ക� കാലഹരണെ��വയാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ.ടി.എം.  വാ��, പരിപാലനം എ�ിവ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ാ��
ന�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇലേ�ാണി�്,  ഇല�ി��  ,  േസാ�് െവയ�  േമഖലകളി�  �ാവീണ���
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാെര ഉപേയാഗി�് ഇ.ടി.എം.  സ��മായി
നി��ി�ാ�� സാധ�ത പരിേശാധി�് �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം

1489. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  േജാലി ലഭി� നാ�  �ത�  �ലം മാ�ം
ലഭി�ാ� എ� മിനി�ീരിയ� �ാഫംഗ�ൾ ഉ�്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�  �കാരം സ��ാരി�ം,  സ��ാ�  നിയ�ണ�ി�� മ�്
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി�ം �ലംമാ�ം നട��െ��ി�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� മാ�ം സി.എം.ഡി.  ഓഫീസി� ഉ�െ�െട��
ജീവന�ാർ�് �ലം മാ�ം ഉ�ാകാ�തി�� കാരണം എ�ാണ്;

(സി) �ലംമാ�ം നട�ാ���ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -  �െട
�വ��േനാ��ാദന േമഖലയി�  എെ��ാം േന���  ഉ�ാെയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ക���മാെര�ം,  ൈ�വ�മാെര�ം,
െമ�ാനി�കെള�ം �ലം മാ��േതാെടാ�ം മിനി�ീരിയ�
ജീവന�ാ�െട�ം �ലം മാ�ം അനിവാര�മാ��തി�ം ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ���െ�െട��വ�െട ഓഫീ�കളി�  മ�് ജീവന�ാർ�ം
�വ��നാവസരം ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അദ� ഡ��ി ജീവന�ാ�

1490. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ചീഫ് ഓഫീസി� അദ� ഡ��ി എ� േപരി� നിലവി�
എ� ജീവന�ാ� േജാലി െച���്; ��ത ജീവന�ാെര അവ�െട ത�ിക
�കാര�� ഡ��ി�് അയ�വാ�  മാേനജിംഗ് ഡയറ��  നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�ണെമ�് ആവശ�െ��് �ണിയ�
ഭാരവാഹിക� മാേനജിംഗ് ഡയറ���് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;
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(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  ��ത തീ�മാനം ഉേപ�ി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

സി.എൻ.ജി. ബസ്

1491. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 25  ല�ം �പേയാളം �ട�ി െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  വാ�ിയ സി.എൻ.ജി.
ബസ് ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) തല�ാന�് ��തി വാതക േ�ഷ�ക�  ഇ�ാെത ഉപേയാഗി�ാ�
സാധി�ി� എ�് േബാധ���ായി�ം സി.എൻ.ജി.  ബസ് വാ�ിയതിെന
സംബ�ി�് വ��് തല�ി� അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� തീ�മാന��  കാരണം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ��ത�
സാ��ിക �തിസ�ിയി� അകെ��് േപാ�ം എ�തിനാ� ഈ �വണത
അവസാനി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സി.എ�.ജി ബ�ക�

1492. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18-െല ബജ�് �സംഗ�ി�  പഴയ ബ�ക��പകരം സി.എ�.ജി
ബ�ക� കി�ബി നിേ�പ�ി�െട വാ�െമ�് പറ�ി�� കാര��ി�
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ�� ഡീസലിന് നി�തിയിളവ്

1493. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇ�നം വാ�ിയ വകയി�  എ���നിക��്
ന�കാ�� �ടി�ിക �ക എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിദിനം എ� ലി��  ഡീസലാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്
ആവശ���െത�ം ഇേ�ാഴെ� നിര�ി�  ഇതിനായി െചലവാ��
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�കെയ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭ�മാ�� ഡീസലിന് ഇ�ന വിലയി�
സം�ാന സ��ാ�  ഈടാ�� നി�തിയി�  ഇളവ് ന�കിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ഇത് ലഭി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

റാ�ി വഴി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�

1494. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�േറ�ിംഗ് െസ��  �വ��നമാരംഭി�ത്
എ�ാണ്; ഇവിെട ഇേ�ാ� നിലവി� എ� ബ�ക� സ��ീസ് നട���്
എ�ം അവ�െട ��ക� സംബ�ി�� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� സം�ാന സ��ീ�ക� ഇവിെട നി�ം ഉേ�ാ;

(സി) നിരവധിയാ�ക� വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം േജാലി�ം ബിസിനസ് ആവശ����ം
മ� സം�ാന�ളി�  ഇവിെട നി�ം േപാ�� സാഹചര��ി�
എ�െകാ�ാണ് അ�� സം�ാന ബസ് സ��ീ�ക� ആരംഭി�ാ�ത്;

(ഡി) റാ�ിയി�  നി�ം മംഗലാ�രേ��ം ബാം�രിേല�ം െചൈ�യിേല�ം
ബസ് സ��ീ�ക� ആരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) മ� �ല�ളി�  നി��� അ��  സം�ാന സ��ീസ് ബ�കെള�ാം
എം.സി.  േറാഡി�െട�ം നാഷണ�  ൈഹേവകളി�  �ടി�ം സ��ീസ്
നട�� സാഹചര��ി� മലേയാര േമഖല� �ടി �േയാജനം ലഭി���
രീതിയി� ചില അ�� സം�ാന സ��ീ�ക� റാ�ിയി�െട ��മാ�ി വിടാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���യിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ്

1495. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല മലേയാര �േദശമായ ബ��� വഴി
ക��ാടക�ിെല ���യിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�
സ��ീസ് �ട�ണെമ� ആവശ�ം ഇ�വെര പരിഗണി�ി�ി�ാ� വിഷയം
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) നിലവി�� അ�� സം�ാന കരാറി� േമ� ��് �ടി ഉ�െ���ി ബസ്
��് ആരംഭി�� വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി� നി�� ബസ് െഷഡ��ക�

1496. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016  ��  1  �ത�  2018  ജ�വരി  31  വെര�� കാലയളവിൽ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി�  നി�� എ� ബസ്
െഷഡ��ക�  നിർ�ലാ�ി;  അവ എെതാെ� ആെണ�ം ഏ� ��ി�
ആെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; അവ�െട ന��ം േപ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി� നി�ം 2016 �� 1 �ത� 2018 ജ�വരി വെര ഓേരാ
മാസ�ം എ� െഷഡ��  ഉ�ായി��;  അവയിൽ നിർ�ലാ�ിയ
െഷഡ��ക�െട വിശദവിവരം ന�കാ�  കഴി�േമാ;  ഇെ��ിൽ അതിെ�
കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 ജ�വരി �ത� 2016 േമയ് വെര ��ത ഡിേ�ായി� നി�ം എ�
െഷഡ��ക� ഉ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018  െഫ�വരിയി�  ��ത ഡിേ�ായി�  നി�ം എ� െഷഡ��
ഉ�ായി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െകാ�ം ഡിേ�ാ

1497. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
ഡിേ�ായി� നി�ം ��തായി ആരംഭി� സ��ീ�ക� ഏെതാെ�യാെണ�
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി�  �വ��ി� വ�ി�� എ�ക�യറി കൗ��
നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണം എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ;  യാ��ാ�
അ�ഭവി�� ��ി��് പരിഗണി�് എ�ക�യറി കൗ��  േസവനം
�നഃ�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

resource://app/res/html5.html

117 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



T 1498. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ �വ��ന�� ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഡിേ�ാ�മായി ബ�െ�� േറാഡ് ഉ�െ�െട�� ഇതര നി��ാണ
�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �വ��ന��മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ഇന�ി�  നാളി�വെര
എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇനി എ� �ക ഏെത�ാം ആവശ����ായി നീ�ിെവ�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ഡിേ�ാ�െട �വ��നം എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാക�

1499. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളിേല�് എ� �തിയ ബ�ക� അ�വദി�
എ�തിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) വയനാട് ജി�യിെല വിവിധ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളിെല നിലവി�
സ��ീസ് നട�ാ� കഴി�� ബ�ക�െട എ�ം എ� ; ൈ�വ�, ക���,
െമ�ാനി��  �ാഫ് എ�ിവ�െട നിലവി�� അംഗസംഖ� എ�െയ�്
അറിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട നവീകരണം

1500. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട നവീകരണ�മായി
ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം ഡിേ�ാ �ിതി െച��ത് എ�മാ�ം �ല�ാണ്;
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(സി) ��ത �ലം എെ��ാം ആവശ����ാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡിേ�ായിെല ��വ� ബ�ക��ം ഡിേ�ായി� തെ� പാ��് െച��തി�
േവ� സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ

1501. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 ഡിസംബറി�  മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായിെല
ശരാശരി ൈദനംദിന വ�മാനം എ� �പയായി��;

(ബി) 2017 ഡിസംബറി�  മാന�വാടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായിെല
ശരാശരി ൈദനംദിന വ�മാനം എ� �പയായി��;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാന�വാടി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട വ�മാനം വ�ധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാന�വാടി
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�് ആരംഭി� �തിയ സ�വീ�ക�
ഏെത�ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ?

മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ാ

1502. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഡിേ�ാ �ിതി െച�� �ല�ിെ�
ഉടമ�ാവകാശം നിലവി� ആ��ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ �ിതി െച�� �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട
ഉടമ�തയി�  ആ��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത �ല�ിെ� ഉടമ�ാവകാശം െതളിയി�� സാ��പ��ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

�വാ��ഴ ഡിേ�ായി� നട� വ�� നി��ാണ �വ��ന��
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1503. �ീ.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�  നിലവി�  നട� വ��
നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വിവരം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി�  അ�മതി ലഭി��ം എ�ാ�  ���ി
ആരംഭി�ാ��മായ േജാലിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ആയതിെ�
കാരണം എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഇരി�ാല�ട ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�നിെല സ��ീ�ക�

1504. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആ�  ടി സി ഇരി�ാല�ട ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�നി�  എ�
ൈ�വ� ത�ിക ഉ�്; ഇേ�ാ� എ� ൈ�വ�മാ� േജാലി െച��;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇരി�ാല�ട ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�നിെല
സ��ീ�ക�  മ�് െസ��കളിേല�് മാ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ആയത് �ന:�ാപി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇരി�ാല�ടയി�  നി�് ��ത�  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തി��
നി�േ�ശ�� ഏ�ഘ��ിലാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാനിയ ബ�ക�

1505. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �തിയതായി എ� �ാനിയ ബ�ക��ാണ്
ക�നി�മായി കരാ�  ഏ�െ��ത്;  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് കരാ�
ഏ�െ���ിയത്;  എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�ാേണാ ഈ ��ക�
ആരംഭി�ത്;

(ബി) �ാനിയ ക�നി�മാ�� കരാ�  സംബ�ി� വിവരം വ��മാ�േമാ  ;

ലാഭവിഹിതം സംബ�ി� വിവരം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ലാഭവിഹിതം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�ാേണാ
ഇ�ര�ി� �ാനിയ ക�നി�മായി കരാറി� ഏ�െ��ത്;
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(ഡി) ��ത ബസിെല ക���, ൈ�വ�  എ�ിവ�െട ശ�ളം ന���ത്
ആരാണ്; െമയി�ന�സിെ� �മതല ആ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാവ� കാ�ഡ്

1506. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബസ് യാ��ാ��ായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �ാവ�
കാ�ഡ് വിതരണം നട�ി വ��േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ� നിര�ിലാണ്
ന���ത്;  ��ത കാ�ഡ് �ി�് െച�് ത�ാറാ��ത് ആരാണ്;  ഇത്
�ി�് െച��തിന് �മതല ഏ��ി�ി��ത് എ� കാലേ��ാണ്;

(ബി) ഈ കാ�ഡ് �ി�് െച�് ന���തിന് ഇവെര െതരെ����തിന്
സ�ീകരി� മാനദ�ം എ�ായി��  ;അതിന് സ�ീകരി� നടപടിക�െട
വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത കാ�ഡ് ധാരാളമായി വ�ാജ�പ�ി�  ലഭ�മാെണ� റിേ�ാ��്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.�.ആ�.ടി.സി ബ�ക�

1507. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െക.�.ആ�.ടി.സി  (എ.സി/േനാ�  എ.സി  )

ബ�കളാണ് സ��ീസ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.�.ആ�.ടി.സി �െട ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം എ�െയ�ം െചലവ്
എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െ�യ�  പാ��സ് ലഭ�മാകാ�ത് കാരണം േലാേ�ാ�  ബ�ക��്
സ��ീസ് നട�ാ�  പ�ാ� സാഹചര��േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?

കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് �ാ�്പരിസര�് മാലിന�ം

1508. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) കാ�ാ�ട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് �ാ�് പരിസര�് നി�ം മാലിന�
ടാ�്നിര�രമായി െപാ�ി ഒലി��തിന് �ായിയായ പരിഹാരം
കാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിരവധി ജന��  ഒ���� �ല��ാ�� ��ത ���ിന്
അടിയ�ര പരിഹാരം ഉ�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

മേ�രിയിെല ഗവ�െമ�് കേമ��� ഇ��ി���ിെല വിദ�ാ��ിക��്
യാ�ാക�സഷ�

1509. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല മേ�രിയി�  സാേ�തികവിദ�ാഭ�ാസ വ��ി� കീഴി�
�വ��ി�� ഗവ�െമ�് കേമ���  ഇ��ി���ിെല വിദ�ാ��ിക��്
യാ�ാക�സഷ� ന���േ�ാ;

(ബി) ഈ �ാപന�ിെല വിദ�ാ��ിക��് യാ�ാക�സഷ� ലഭി��ി� എ�
പരാതി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മാേനജിംഗ് ഡയറ���് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി�
ഇതിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപനമായ ഈ ഇ��ി���ി�  പഠി�� വിദ�ാ��ിക��്
യാ�ാക�സഷ� ന���തിന് എ�ാണ് തട�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

പണയെ���ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാക�

1510. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഏെത�ാം ഡിേ�ാക�
പണയെ���ിയാണ് േകാ��േറഷന് േവ�ി വാ�െയ��ി��ത്; ഇവ�െട
വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഓേരാ ഡിേ�ാക�ം ഏെത�ാം ബാ�്  /ധനകാര� �ാപന�ളിലാണ്
പണയെ���ിയെത�ം എ� �പ വീതം വാ� ലഭി�ി�െ����
വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ി�് �ട�ിയതി�� ന�പരിഹാരം
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1511. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സി.ഐ.ടി.�.വിെ� സം�ാന േനതാവ് പെ��� ധ�ണയി� പെ���്
വിജയി�ി��തിനായി െക എസ് ആ�  ടി സി ജീവന�ാ�  േപായതിനാ�
കഴി� വ�ഷം തി�വന��രം സി�ി ഡിേ�ായി�  നി�ം  12  ബ�ക�
സ��ീസ് നട�ാെത നി��ിെവ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ാേയാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ�െ�തിെര എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരിേ�ാ;

(സി) ഇവരി�  നി�ം �ി�് �ട�ിയതി�� ന�പരിഹാരം ഈടാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ� �പ ഈടാ�ി എ�റിയി�ാേമാ?

എം.എ.സി.ടി േക�കളി� ന�പരിഹാര�ക അ�വദി��തിെല കാലതാമസം

1512. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് �ലം അപകട�ി�െ��ക�ം �ട��്
മരണെ��് േപാ�ക�ം െച�വ��് എം.എ.സി.ടി േക�കളി�
ഉ�രവാ�� ന�പരിഹാര�ക ലഭ�മാ��തിൽ കാലതാമസം
േനരി��േ�ാ;  ��ത കാലതാമസം കാരണമായി അധിക �ക പലിശ
ഇന�ി�  െകാ�േ��ി വ��ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത വ���തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എം.എ.സി.ടി. വിധി� േക�കളി� ന�പരിഹാര�ക അ�വദി�വാ� ഇനി
എ� എ�ം ബാ�ി��്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് േ�ഷ�ക�െട അനധി�ത ഉപേയാഗം

1513. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െടേയാ സ��ാരിേ�േയാ ഉടമ�തയി�� ബസ്
േ�ഷ�ക� ഉപേയാഗെ����തിന് സം�ാനെ� സ�കാര� ബ�കെള
അ�വദി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  ഈ സ��ാ�  ഇതി�� �േത�കാ�മതി
എെ��ി�ം ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം ബസ് േ�ഷ�ക� സ�കാര� ബ�ക� ഉപേയാഗി��ത് തടയാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;
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(സി) തല�ാനനഗരിയിെല�ി�ം ഇ�ാര��ി� നിയമം നട�ാ�ാ� ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

സ�കാര� ബസ് പണി�ട�േവളയിൽ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈകെ�ാ�
നടപടിക�

1514. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബസ് ചാ��് വ��ന ആവശ�െ��് സ�കാര� ബ�ക� പണി�ട�ിയേ�ാ�
ജന���് ആശ�ാസം ന���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ��ത ദിവസ�ളി� എ� അധിക �ി�കൾ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നട�ി;
ഇതി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� �പ�െട അധിക വ�മാനം
ലഭി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാ��ിക��് സ�കാര� ബ�കളി�  അ�വദി�ി�� ക�െസഷ�,
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� ��ത ദിവസ�ളിൽ ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) സമരം െച� സ�കാര�ബ�ക�െട െപ�മി�് റ�ാ�വാ�� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� ബസ് സമരം

1515. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ��് നട� സ�കാര� ബസ് സമര�ിന് കാരണമായി
ഉ�യി�െ�� ആവശ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം ആവശ���  അംഗീകരി�് ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സമരം �ലം എ� ദിവസം സം�ാന�് ൈ�വ�് ബസ് ഓടിയി�;

ഈ ദിവസ�ളി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.  സി �െട �തിദിന വ�മാനം
എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സാധാരണ ദിവസ�ളി�  നി�ം എ� ശതമാനം ��ത�  �ക ��ത
ദിവസ�ളി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സ�കാര� ബ�കൾ ഓ��ിെ��ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -�് �തിദിനം
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വ�ലാഭം ഉ�ാ�െമ� അവ� ശരിയാേണാ;വിശദമാ�േമാ?

ൈവ�ി� ഭാഗ�നി�� സ�കാര�ബ�ക��് െകാ�ി നഗര�ി� സ�വീസ്

1516. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  ഭാഗ�നി�� സ�കാര� ബ�ക��്,  െകാ�ി നഗര�ി�
സ�വീസ് നട��തിന് തട�മായി നി���ത് എെ��ാം
കാര��ളാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം േകാടതികളി�  േകസ് നിലനി���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് നഗര�ിെല സ�കാര� ബ�കൾ

1517. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നഗര�ി�  സ��ീസ് നട�� പല സ�കാര� ബ�ക�ം
അവസാന �ി�ക�  ക�് െച��ത് കാരണം ജന��  ��ി���ത്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� തട��തിനാവശ�മായ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�്
വ��മാ�േമാ?

ല��റി ബസ് സ��ീ�കെള നിയ�ി�വാ� നടപടി

1518. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  നി�ം ഇതരസം�ാന�ളിേല�്
അ��  സം�ാന സ��ീസ് നട�� ല��റി ബ�ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സ��ീ�കെള�ം വ�മാനെ��ം
ബാധി��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന�� സ��ീ�ക�  നട��ത് സ��ാ�
അ�മതിേയാ��ടിയാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) യാ��ാരി� നി�ം അമിത ചാ�ജ് ഈടാ�ി വ�� ഇ�രം സ��ീ�കെള
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നിയ�ി�വാ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഏകീ�ത�ം �താര��മായ വാഹന പരിേശാധന സംവിധാന��

1519. �ീ.െക. ദാസ�
,, ആ�ണി േജാ�
,, വി. േജായി
,, എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏകീ�ത�ം �താര��മായ വാഹന പരിേശാധന�ായി
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാ താ��് േക��ളി�ം ഓേരാ ക����വ�ത വാഹന
പരിേശാധനേക��ം െട�ിംഗ് �ാ�ക�ം �ാപി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സ��മായി �ലം ഇ�ാ� �േദശ�ളി� ഇ�രം േക���
�ാപി��തിന് സ�കാര� പ�ാളി�ം ലഭ�മാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി

1520. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� �തിയ േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി സം�ാനെ�
എ�കാരം ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�ക� ഇ�ാതാ��തി�ം ഫി�്ന�് െട�്
ഉ�െ�െട�� േസവന��  വ�കിട ഡീല�മാ�െട ൈകകളി�
എ��തി�ം ഈ നിയമേഭദഗതി കാരണമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�� എതി��് േക�െ� അറിയി�ി�േ�ാ;

ഇതി�േമ�� േക��തികരണം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡിെ� �വ��നം
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1521. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹന പരിേശാധന�് ആവശ�മായ എ�േഫാ�്െമ�്
സംവിധാനം േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� നിലവി� ഉേ�ാ ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡിെ� �വ��നം
കാര��മമാ��തി�ം �ാഫിക് നിയമലംഘന��  തട�്
േറാഡപകട��  �റ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

��തല�റ ഇ�ച� വാഹന��െട െഹഡ് ൈല�ക�

1522. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തല�റ ഇ�ച� വാഹന�ളിെല െഹഡ് ൈല�ക�െട ശ�മായ വിവിധ
വ���ളി�� �കാശം എതി�ദിശയി�  നി�വ�� വാഹന���്
��ി���ാ���ം അപകട���് കാരണമാ���ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വാഹന���് ൈലസ�സ് ന��േ�ാ�  െഹഡ് ൈല�ക�െട
�കാശ തീ�ത�ം നിറ�ം പരിേശാധി��തിന് നിലവി� സംവിധാന�േ�ാ;

�കാശ�ിെ� നിറ�ം തീ�ത�ം അപകടരഹിതമാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�രം െഹഡ് ൈല�ക�� വാഹന���് പിഴ �മ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േസഫ് േസാ� പ�തി

1523. �ീ.���ര ര�ാകര�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േസഫ് േസാ� എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;
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(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഗതാഗത സംവിധാന നവീകരണ�ിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഇല�ിക് വാഹന���് േ�ാ�ാഹനം

1524. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇല�ിക് വാഹന�െള േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െെവദ�ത കാ�ക��ം
മ�് വാഹന���ം േറാ�നി�തി ഒഴിവാ�� കാര��ി�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) േ�ാ�ാഹനാ��ം ഇ�രം വാഹന�ൾ�് സൗജന� പാ��ിംഗ്
ലഭ�മാ��തി�ം സൗജന� ചാ�ജിംഗ് െസ��ക� ആരംഭി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

െപാ�വാഹന�� ഓടി��തി�� ബാ�ജ്

1525. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വ�മാ��് െപാ�വാഹന��  ഓടി��തി�� ബാ�ജ്
ലഭി��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാനദ�മായി നി�യി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഗ�ഫ് �തിസ�ി�ം സാ��ിക രംഗെ� ����ം കാരണം െതാഴി�
ന�െ��തിനാ�  സ�യം െതാഴി�  ആയി െപാ�വാഹനം ഓടി�ാ�
ഉേ�ശി��വ��് ഇ�ാര��ി�  ഇളവ് ന���തി�ളള നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത മാനദ�മായി നി�യി�െകാ�� ഉ�രവ്
ഇറ�ിയത് എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) 1990 ന് ��് �� വിദ�ാഭ�ാസം നി��ിേ�ായവ��് ഇ�ാര��ി� ഇളവ്
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

����ിക��് �ര�ിതയാ�

1526. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
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വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�/ സ�കാര� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��  ഉപേയാഗി��
വാഹന��െട �ര�ാ �മീകരണ�� പരിേശാധി�ാ�േ�ാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല വാഹന�ളി�  ��ിക�െട �ര��ായി
ൈ�വറി��റെമ ഒ� ജീവന�ാരെന �ടി ഉ�െ����തിന് നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ;  �ര�ാ �മീകരണ��  സംബ�ി�് �റെ��വി�ി��
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��  ��ിക�െട യാ��ായി ഉപേയാഗി�� സ�കാര� വാഹന�ളിെല
�ര�ാ �മീകരണ��  പതിവായി പരിേശാധി�ാ�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഏെത�ാം വ��കളാണ് പരിേശാധന നട��െത�ം
എേ�ാെഴാെ�യാെണ�ം വിശദമാ�േമാ?

മ�് സം�ാന�ളി� രജി�� െച�് േകരള�ിേലാ�� വാഹന��

1527. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  രജി��  െച�� വാഹന��  േകരള�ി�
�ിരമായി ഉപേയാഗി�� കാര�ം ഗതാഗത വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  മ�് സം�ാന�ളി�  രജി��  െച� വാഹന��
േകരള�ി�  �ിരമായി ഉപേയാഗി�േ�ാ�  ഇവിെട എെ��ി�ം നി�തി
അട�േ���േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  റിേ�ാ��് െച��ം േക�ക�  എ��ി���മായ
വാഹന��െട വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�വഴി സം�ാന സ��ാരി��ാ�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

1528. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��ം അ��ല�� മരണ��ം
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�റ��തിന് ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട ഫ�് േ�ാത�് ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) 2007 െല േകരള �ര�ാ ആ�ിെ� നിബ�ന �കാരം ഏ�െ���ിയി��
വാഹന െസ�്,  അേതാറി�ി�് �ത�മായി ലഭി��േ�ാ;വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഇ) ഫ�ിെ� അപര�ാ�ത അേതാറി�ി�െട �വ��ന�െള
ബാധി��േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഗതാഗത േസഫ് േസാ�

1529. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനമാെക ഗതാഗത േസഫ് േസാ�  ആ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േസഫ് േസാ�  ആ��ത് സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം റിേ�ാ��കേളാ
പഠന�േളാ നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ഇ�ച� വാഹന�ളിെല റിയ�വ� �ാസ് ഒഴിവാ�ൽ

1530. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
- സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിര�കളിേലാ�� ഇ�ച� വാഹന�ളി� റിയ�വ� �ാസ്
ഒഴിവാ�ി ഓടി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം വാഹന��
ഓടി��വ�െട േപരി�  പിഴ �മ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� വാഹന പരിേശാധനക�  ശ�മാ��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

സം�ാനെ� വാഹനാപകട��

resource://app/res/html5.html

130 of 135 Monday 26 February 2018 03:03 PM



1531. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ ദിവസ�ം ശരാശരി എ� വാഹനാപകട�� റിേ�ാ��്
െച���്;  ഇതി�  എ� ആ�ക�  മരണെ���െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വാഹനാപകട�� �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ?

വാഹന രജിേ�ഷന് ര�് തരം നി�തി

1532. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹന രജിേ�ഷന് ര�് തരം നി�തി ഈടാ��ത്
പരിേശാധി�േമാ ;

(ബി) െട�ററി രജിേ�ഷ�ം െപ�മന�റ് രജിേ�ഷ�ം എ� േപരി�  ര�തരം
നി�തി ഈടാ��ത് അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) വാഹനം �റ�ിറ�� സമയ�തെ� വാഹന�ിെ� രജിേ�ഷ�ം
നട�ിെ�ാ���തി�� ��ി��് വ��മാ�ാേമാ  ;  ��കാല�ളി�
നട�ാ�ി വ�ി�� ഈ രീതി അവസാനി�ി�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ;  �തിയ രീതി ഉപേഭാ�ാവിെന െകാ�യടി�� എ�
പരാതി പരിേശാധി�േമാ?

ൈ�വിംഗ് പരിശീലനം കാേലാചിതമായി പരി�രി�ാ� നടപടി

1533. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹനം ഓടി�വ�െട പിഴ�െകാ�് മാ�ം കഴി� ��് വ�ഷ�ിനിെട
സം�ാന�് ന�മായത്  11,018  ജീവ�കളാെണ� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�വിംഗ് പഠനം,  പരിശീലനം എ�ിവയിെല �റവിേല�ാണ് ഇത് വിര�
���െത�് ക���േ�ാ;

(സി) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ഉെ��ി�ം വാഹനേമാടി�ാ�  അറിയാ�വ�ം
ൈലസ�സ് കി�ിയ േശഷ�ം പരിശീലകെന�ം ��ി േറാഡി�
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വാഹനേമാടി��വ�ം സം�ാന�െ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ൈ�വിംഗ് െട�ക�ം വാഹനപരിേശാധനാ രീതിക�ം
കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ന���ത് ��മ�താ�ാ�ളള നടപടിക�

1534. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് നട�� േറാഡപകട��െട �ധാന കാരണം
ൈ�വ�മാ�െട അ���ം നിയമലംഘന�മാെണ�ിരിെ�  ,ആയത്
പരിഹരി�ാ� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ന��� നടപടി ��മ�താ�ാ�ം
േറാഡ് �ര�െയ�റി�� പാഠഭാഗ��  േലണിംഗ് െട�ിെ�
ഭാഗമാ�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ൈ�വിംഗ് െട�് നട��തിന് േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന് �ലം

1535. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ആ�.ടി.  ആഫീ�ക�െട കീഴി�ം ൈ�വിംഗ് െട�്
നട��തിന് �ിരം �ലം അ�വദി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) �ല സൗകര�ം ഇ�ാ�ത് ൈ�വിംഗ് െട�് നട��തിന് തട�ം
��ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) �ഗമമായി ൈ�വിംഗ് െട�് നട��തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം േമാേ�ാ�
വാഹന വ��ിന് സ��മായി �ലം അ�വദി�് ന���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�്  വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� എസ്.ആ�.ടി.ഒ. ആരംഭി��തിന് നടപടി

1536. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി�  വ��ല താ��് േക�ീകരി�് സബ്
റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഒാഫീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആയതിേല�് ഗതാഗത വ��് ക�ീഷണറി�  നി�ം റിേ�ാ��ക�/
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ശിപാ�ശക� എെ��ി�ം ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

പാറ�ാല ആ�.ടി.ഒ. െട�ിങ് �ൗ�ിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1537. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല ആ�.ടി.ഒ.  െട�ിങ് �ൗ�ിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനാ�ം ��ത �ൗ�ി�  ആ�നിക സംവിധാന��
ഏ�െ����തിനാ�ം സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ൗ�ി� �ീക��ായി ഒ� വി�മ മ�ിര�ം �ുടിെവളള വിതരണ
സംവിധാന�ം �ാപി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

വാഹന��െട കണ�്

1538. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിര�ി�  ഓ�� വാഹന��െട വ��മായ കണ�്
ലഭ�മാേണാ;  വ�ഷംേതാ�ം വാഹന��െട വ�ധനവ് എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;  ഇത് സംബ�ി�് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് പരിേശാധി�്
എെ��ി�ം നിയ�ണം ഏ�െ���േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ഓേരാ ആ�.ടി ഓഫീ�കളി� നിലവി� നിര�ി� ഓ��
വാഹന��െട�ം നിര�ി�  ഓടാ� വാഹന��െട�ം കണ�്
പരിേശാധി�് �ത�മായ ടാ�ം ഇ�ഷ�റ��ം ഒ��ാ�വെയ
നിേരാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േറാഡ് �ര��െട കാര��ി�  േമേ�ാ�വാഹന വ��് വ��മായ
പരിപാടികളി�ാെതയാണ് �േ�ാ�േപാ��െത�കാര�ം പരിേശാധി�് േവ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര��മായി ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് വ��്
നട��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി� വ��് നട�� േറാഡ് �ര�ാ �വ��ന�� പരാജയെ���
കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) േറാ�ക�  െപാ�ിെ�ാളി� കിട��ത് പലേ�ാ�ം അപകട���്
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കാരണമാ�� കാര�ം േമാേ�ാ�വാഹന വ��് െപാ�മരാമ�് വ��ിെന
അറിയി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ജി) അമിത േവഗതയി�ം �ത�മായ �ാഫിക് നിയമ��ം പാലി�ാെത േപാ��
വാഹന��െട വിവരം ലഭ�മാേണാ;  വ��മാ�േമാ;  ഇ�ര�ി�  ഓേരാ
ആ�.ടി.  ഓഫീ�കളി�ം  2015  ജ�വരി �ത�  പിടിെ���് േക�ക�
രജി�� െച� വാഹന��െട വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; േറാഡ് �ര�ാ നിയമം
പാലി�ാ� സ�കാര� ബ�ക�, ഓേ�ാറി�,  ടി��  എ�ിവ�െട വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ?

സീ അ��ടി �റി�് േബാ�് സ��ീസ്

1539. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18 െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� സീ അ��ടി �റി�് േബാ�് സ��ീസ്
ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;  ��ത സ��ീസ് എേ�ാ�  ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്
അറിയി�േമാ?

യാ�ാ സ��ീസ് നട�� േബാ�ക�െട കാല�ഴ�ം

1540. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം േബാ�് െജ�ിയി�  നി�ം നട�ി വ�� യാ�ാ സ��ീ�ക�
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�  നട��തിന് ഉപേയാഗി� വ�� േബാ�ക�െട
കാല�ഴ�ം സംബ�ി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) കാല�ഴ�ം െച� യാ�ാ േബാ�ക�  അടി�ടി തകരാറിലാ��തിനാ�
സ��ീസ് �ട��ത് �ലം യാ��ാ���ാ�� ��ി��ിന് പരിഹാരമായി
�തിയ േബാ�ക� അ�വദി��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,
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�േ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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