
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പ�ാം സേ�ളനം

2018 മാ��്  13, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--288]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 2835 �ത� 2934 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 2935 �ത� 3037 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 3038 �ത� 3053 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി - : 3054 �ത� 3122 വെര

തരി� �മി�ം ജലേ�ാത�ക�ം ക�ഷക��് വി�െകാ���തിന് പ�തി

2835. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തരിശായി കിട�� �ഷി േയാഗ�മായ �മി�ം മ�് ജല േ�ാത�ക�ം �ഷി ആവശ����ായി

ക�ഷക��് വി�െകാ��� പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം തരിശായി കിട�� �മി�െട കണ�് പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� പ��റി ഏെ����തി�� സംവിധാനം

2836. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഒ� വ�ഷം എ� ട� പ��റിയാണ് ആവശ�മായി��ത് ;

(ബി) ഇതി� സം�ാന�് നിലവി� ഉ�ാദി�ി��ത് എ� ട� പ��റിയാണ് ;

(സി) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�േശഷം ആവി�രി� വിവിധ പ�തികളി�െട ന�െട പ��റി

ഉ�പാദന�ി� എ�് വ��നവ് ഉ�ാ�വാ� കഴി�;

(ഡി) സം�ാനെ� ക�ഷക�  ഉ�ാദി�ി�� പ��റി ഏെ����തി�� സംവിധാനം

�ഷിവ��ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ ?

േമ�മേയറിയ നടീ� വ���െട ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം



2837. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േമ�മേയറിയ നടീ�  വ���  ഉ��ാദി�ി�് ക�ഷക��് വിതരണം െച�ാ�  സ��ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത� വ��മാ�േമാ?

�ഷിയിട�ളി� വ� �റ�ം േതാ�ം േമഖലയിെല ����ം

2838. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െമാ�ം �ഷിയിട��െട വി�തി കഴി� പ� വർഷെ��ാ�ം എ�

െഹ�റാണ് �റ�ി�ളളത്;  �ഷി ഇനം തിരി� വിവര�ൾ ന�േമാ;  ഇേത �ടർ�്

സം�ാന�ിന് ലഭി�� വ�മാന�ിൽ ഉ�ായ �റവ് എ�യാണ്;

(ബി) സം�ാനെ� േതാ�വിള �ഷി�െട നിലവി�ളള വി�ീർ�ം എ�യാണ്;  കഴി� പ�്

വർഷെ� അേപ�ി� വി�ീർ��ിൽ �റവ് വ�ി�േ�ാ; വിളകൾ തിരി� വിവര�ൾ ന�േമാ;

(സി) േതാ�ം േമഖലയിെല ���െള �റി�് പഠി�വാൻ ഇ�വെര എ� ക�ി�ികെള നിയമി�ി��്;

��ത ക�ി�ിക�െട േപര് വിവര�ൾ ന�േമാ;

(ഡി) േതാ�വിളകളിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ലഭി�� �തിവർഷ വ�മാനം എ�യാണ്;

(ഇ) േതാ�ം േമഖലയിൽ ഇടവിളകൾ െച��തി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ?

�ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ന�പരിഹാരം

2839. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം വര��യി�ം ��തിേ�ാഭ�ി�ം െപ�് �ഷി

നാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എ� �കയാണ് ഇ�വെര ന�പരിഹാരമായി വിതരണം

െച�ി��െത�് ജി� തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�പരിഹാരം യഥാസമയം ന���തി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ�ാണ് കാരണെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇനി�ം ഈ ഇന�ിൽ ന�കാ�� �ടി�ിക ഉടെന വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ഒൗഷധ സസ��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടി

2840. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് ഒൗഷധ സസ��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടികെള�റി�്

വിശദമാ�ാേമാ?

സൗജന� നിര�ി� നടീ� വ��� ലഭ�മാ�ി ക�ഷകെര സഹായി�ാ� നടപടി



2841. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വില�ക��,  േരാഗബാധ,  വര�� ഉ�െ�െട ക�ഷക�  േനരി�� �����് പരിഹാരം

കെ��ി ജീവിത നിലവാരം ഉയ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉദാരമായ കാ�ഷിക വാ�, ഉ�ാദന േബാണസ് ,വിള ഇ��റ�സ്, സൗജന� നിര�ി� നടീ�

വ��� എ�ിവ �ിരമായി ലഭ�മാ�ി ക�ഷകെര സഹായി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിെയ പരിേപാഷി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

2842. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിെയ പരിേപാഷി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വ��ല മ�ല�ി�  �ഷി േയാഗ�മായ എ� െഹ��  െന�വയ�ക�  തരിശായി കിട��

എ� കണ�് എ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ആയതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െന�പാട�ളിേല�് �ലഭമായി �ഷി�് ആവശ�മായ െവ�ം ലഭി�ാ��െകാ�് ക�ഷക�

�ഷി ഉേപ�ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��ിര കാ�ഷിക വികസന�ി�ം കീടബാധനിയ�ണ�ിനാ�ം പ�തിക�

2843. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, ഒ. ആ�. േക�

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

ന��േമാ:

(എ) ��ിര കാ�ഷിക വികസന�ിന് അനിവാര�മായ കീടബാധനിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അേ�ാ�ിനി�ക�െട ല���ം �വ��നവ�ാ�ി�ം വിശദമാ�േമാ; എെ��ാം േസവന�ളാണ്

ഇ�രം �ിനി�ക� നി�കി വ��ത്;

(സി) വിള ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തി�െട ല��െമ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  കീടനിരീ�ണ

സംവിധാന��ം ൈജവകീടനിയ�ണ മാ����ം അവ�െട �ചരണ�ിനാ��

�വ��ന��ം വിശദമാ�േമാ?

ഭൗമ�ചിക



2844. �ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, െക. രാജ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ാേദശിക വിളകെള ഭൗമ�ചിക (േജ�ാ�ാഫി�� ഇ�ഡിേ�ഷ�) പ�ികയി�െ����ത് വഴി

എെ�ാെ� േന��� ലഭ�മാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) മറ�� ശ��ര�് ഭൗമ�ചിക രജിേ�ഷ� ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ന�യിനം ൈതക� ലഭ�മാ��തിന് പ�തിക�

2845. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ന�യിനം ൈതക�  ലഭ�മാ��തിന് സഹായകമായി ഈ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം എെ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�രം ൈതക� എ�ാ ജി�കളി�ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നിമി�ം കാ�ഷിക വ�മാന�ി� ഇടിവ്

2846. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാലാവ�ാ വ�തിയാനം നിമി�ം കാ�ഷിക വ�മാന�ി�  എ� േകാടി �പ�െട

ഇടി��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലേസചന സൗകര�ം തീെര ഇ�ാ� േമഖലകളി�  സൗകര�ം വ��ി�ി�ാ�  എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് കഴി� ര�് വ�ഷ�ളായി വ��് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

സ��ാർ ഉടമ�തയി� അരി മി�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

2847. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാരിെ� ഉടമ�തയി�  എ� അരി മി�ക�  �വ��ി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  അ�ര�ി�  അരി മി�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സ�കാര� േമഖലയി� എ� അരി മി�ക� �വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അരി മി�ക� �വ��ി�ി��തിനായി െന�് അന�സം�ാന�ളി� നി�ം

ഇറ�മതി െച�ാ�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?



പര�രാഗത വി�ിന��

2848. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വി�ിന��  ��ി��തി�ം സംര�ി��തി�മായി സ��ാ�

സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വി�ിന�� ന�ായമായ വില�ും വിളയിറ�� സമയ�ം ക�ഷക��് ലഭ�മാ�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

െ�ഷ�� കാ�ഷിക േസാ� പ�തി

2849. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െ�ഷ�� കാ�ഷിക േസാ� പ�തി�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി  2017-18 � വകയി��ിയ �ക�െട  5  ശതമാനം എ�ി�ം ഇ�വെര

െചലവഴി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ��ത പ�തി�െട പരാജയമാേണാ ഇ� �ചി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

ജലദൗ�ലഭ�ം �ലം കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�ായ ന�ം

2850. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� കഴി� സാ��ിക (2016-2017) വ�ഷ�ി� ജലദൗ�ലഭ�ം �ലം

കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉ�ായ ന�ം എ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�െന �ഷി ന�ം ഉ�ായ ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) േവന��ാലം ആരംഭി�ിരിെ� ജലദൗ�ലഭ�ം �ലം ഉ�ാ�� �ഷി ന�ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം

��ക�ത�കളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

കടബാധ�ത�ലം ആ�ഹത� െച� ക�ഷകർ

2851. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം കടബാധ�ത �ലം ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട

കടം എ�തി��ിയ ഇന�ി� എ� �ക െചലവഴി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം കടബാധ�തയാ� എ� ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�

എ�റിയി�ാേമാ;



(സി) ക�ഷക ആ�ഹത�ക� തട�� കാര��ി�� നിലപാ�ം നടപടിക�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷികരംഗ�് നട�ിയ ഇടെപട�ക� �ല��ായ �േരാഗതി

2852. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം കാ�ഷികരംഗ�് നട�ിയ ഇടെപട�ക�  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഇടെപട�ക� �ല��ായ �േരാഗതി എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി�ഷിയി� 2015-16, 2016-17 വ�ഷെ� വള�� എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി�വ�ഷം എ� െഹ�റി� കര െന��ഷി നട�ിയി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��വ�ഷേ��ാ� െന��ാട�ം െന��പാദന�ം വർ�ി�കേയാ,  �റ�കേയാ െച�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) വ��ി�താെണ�ി�ം �റ�താെണ�ി�ം എ� ശതമാനെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി ഉ�പാദന �മത വ��ി�ി��തി�� പ�തിക�

2853. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എം. സ�രാജ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികാഭി��ി�് �ണേമ��� നടീ�  വ���  അ���ാേപ�ിതമായതിനാ�

�ണേമ��� നടീ�  വ���  ഉ�പാദി�ി��തി�ം അവ വിപണിയി�  ലഭ�മാ��തി�ം

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ �ഷി ഫാ�കളി�ം െ�ഷ��  ഫാ�കളി�ം ഉയ�� ഉ�പാദന�മത�� െെതക�െട�ം

വിേദശീയമായ പഴവ����െട�ം െചടിക�െട�ം മാ�കാ �ദ�ശന േതാ��� ഒ��ിയി�േ�ാ;

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഡി�ാ��്െമ�് ഫാ�കളി� �ാപി�ി�� ടിഷ�ക��� ലാ�ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� ഫാ�കെള മാ�കാ ഫാ�കളായി വികസി�ി��തി�ം വി�് ഉ�പാദന

പരിപാടിക��മായി എ� �പ ബജ�ി� വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

വയനാട് പാേ�ജിൽ വകയി��ിയ �ാ� ഫ�്



2854. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വയനാടിെല കാ�ഷിക വികസന�ിനായി വയനാട് പാേ�ജിെ� നട�ി�് ഇേ�ാ�  എത്

ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പാേ�ജിനായി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വകയി��ിയ �ാ� ഫ�ിെ� എ�

ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാൻ സാധി�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

ൈഹെടക് ഫാ�മിംഗ് പ�തി

2855. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ൈഹെടക് ഫാ�മിംഗ് പ�തി�െട ഭാഗമായി ഈ സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക ��ാ�ക��് �ഷിയിറ��തിന് േ�ാ�ാഹനം

2856. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ഷക ��ാ�ക�േ�ാ സംഘ��േ�ാ �ഷി ഇറ��തിന് തരിശ് �മിക� താ��ാലികമായി

ന���തി�ം �ഷി�് േവ�� േ�ാ�ാഹന�ം സഹായ��ം ന���തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട വള���് �തിയ പ�തി

2857. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാ�ഷിക േമഖല�െട വള���് ഊ��  െകാ��� �തിയ എെ��ി�ം പ�തി

ആവി�രി��ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ ; എ�ി� അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

2858. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കടാശ�ാസ ക�ീഷനി�  ഇേ�ാ�  എ� അേപ�ക�  തീ�� ക��ി�ാ�െ��ം  2017-18

സാ��ിക വ�ഷം എ� േപ��് അവാ�ഡ് പാ�ാ�ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�



2859. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിള ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തി�െട ഭാഗമായി എ� �ാ�് െഹ��്

�ിനി�ക� �വ��ി���് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി� �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക� �വ��ി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�  സം�ാന�് ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  �തിയ �ാ�് െഹ��് �ിനിക് ആരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഇ) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാെമ�് വിവരി�ാേമാ?

ക�ഷകമി�ം പ�തി

2860. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിളക��് ന�ായമായ വില ലഭി�ാ�ം വിളക�  സംര�ി��തി�� അറിവ്

പക��തി�മായി ക�ഷകമി�ം പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ആദ� ഘ��ി�  ഏത് ജി�യിലാണ് നട�ിലാ�ാ�  ആേലാചി��ത്;

േകരള�ിലാെക ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  പ�തി�െട

വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല േക� ഫ�്

2861. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2014-15 �ത� 2017-18 വെര കാ�ഷിക േമഖല�് ആെക എ� േകാടി �പ േക� ഫ�്

ലഭി�; ��ത ഫ�് ഏെതാെ� പ�തിക��ാണ് െചലവഴി�ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

�ക ���മായി െചലവഴി�ിെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദീകരി�േമാ?

ആറാ�ം�ട് പ��റി മാ���് നവീകരണം

2862. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല ആറാ�ം�ട് പ��റി മാ���് നവീകരണ�ിന് ഫ�്

അ�വദി�ണെമ�് ആവശ�െ��് എം.എ�.എ.  ബ�.  മ�ി�് ന�കിയ നിേവദന�ിേ��

എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  പ��റി മാ���് നവീകരണ�ിന് തി�വന��രം



ജി�യി� ഫ�് ന�കിയ മാ���ക� ഏെത�ാമാെണ�ം ന�കിയ ഫ�് എ� ആെണ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മാ���് നവീകരി��തിന് �ഷിവ��ിെ� ഏത് ഫ�ാണ് വിനിേയാഗി�ാ� കഴി��ത്

എ�് വ��മാ�േമാ?

ആ�നിക �ഷിരീതിക� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

2863. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നഗരവ��രണം വ��ി� വ�� േകരള�ി�  ആ�നിക രീതിയി�ളള �ഷി

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  നിലവി�  നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ് ; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ലപരിമിതി പരിഗണി�് മ��ാവിെല �ഷി,  ൈഹേ�ാേപാണി�് �ട�ിയ ആ�നിക

�ഷിരീതിക� േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ൈജവ�ഷി നയം

2864. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി നയം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സം�ാനെ� കാ�ഷികേമഖല�െട വികസന�ി�ം അഭി��ി�ം ഉത�� എെ��ാം

കാര��ളാണ് ��ത നയ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല ൈജവ�ഷി രീതി

2865. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി�  ൈജവ�ഷി രീതി അവലംബി�െകാ�് എ� ക�ഷക�  �ഷി െച�

വ���്;  ഇവ�െട േപ� വിവര��  �ഷിഭവനിെല േരഖക�െട അടി�ാന�ി�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം കാ�ഷിക വിളകളാണ് �ഖ�മാ�ം ഇവ� ഉ�ാദി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈജവ�ഷി രീതിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� കാ�ഷിക വിളക��് ഉ�ാദന െചലവിന��തമായി വില

ലഭ�മാ�� തര�ി�  അവ�െട വിപണന സാധ�ത ഉറ�വ���തിന് �ഷി വ��ിെ�

േന�ത��ി� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈജവകാ�ഷിക നയം



2866. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� ൈജവകാ�ഷിക നയം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന� കാ�ഷിക �റക�  (Good  Agricultural  practices)  അടി�ാനമാ�ി��

സ��ിഫിേ�ഷ� �ഷിവ��് നട�ിലാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പാ��ിസിേ��റി ഗ�ാര�ി സി�ം  (PGS)  സ��ിഫിേ�ഷ�  �ഷി വ��് നട�ിലാ��േ�ാ;

എ�ിൽ അതിെ� സവിേശഷതക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് ���മാ�ം ൈജവരീതിയി� പ��റിക� ഉ�പാദി�ി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

െവജി�ബി� & ��് �േമാഷ� കൗ�സിലിെ� �തിയ പ�തിക�

2867. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െവജി�ബി� & ��് �േമാഷ� കൗ�സി�

എെ��ാം �തിയ പ�തിക��ാണ് അ�മതി ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ� �പ വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത് ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ��റി,  ��്സ് ഇവ�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് വി.എഫ്.പി  .സി.െക ���ക�

നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് വി.എഫ്.പി  .സി.െക നട�ിവ��ത്  ;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

അന�സം�ാന�ളി� നി�� പ��റിയിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

2868. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം ലഭി�� പ��റികളിെല വിഷാംശ�ിെനതിെര

േബാധവ��രണം ആരംഭി�ി�് അ�് വ�ഷം കഴി�ി�ം സം�ാന�് വിഷരഹിതമായ

പ��റി ഉ�പാദി�ി��തി� എ� മാ�ം �േ��വാ� കഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� പ��റിയിെല വിഷാംശം പരിേശാധി��തിന് എ�്

സംവിധാനമാണ് �ഷി വ��ിൽ ഏ�െ���ിയി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി�ാരി� നി�ം ഉ�പ��� സംഭരി��തിന് നടപടി

2869. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാനെ� പ��റി �ഷി�ാരി� നി�് ഉ�പ��� സംഭരി��തിന് േവ�ി നിലവി�

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

(ബി) ഈ ഉ�പ��� എ�ാം േഹാ��ിേകാ��ിെ� വി��ന ശാലകളി�െട വി��ന നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതര സം�ാന�ളിെല പ��റിക��് പകരം ന�െട സം�ാന�ി�  ഉ�പാദി�ി��

പ��റിക��് േഹാ��ിേകാ��ിെ� വി��ന ശാലകളി�  ��ത�  പരിഗണന ന���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിഷരഹിതമായ പ��റി�ം പഴവ����ം ജന���് ന�കാ� നടപടി

2870. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിഷരഹിതമായ പ��റി�ം പഴവ����ം ഉ�പാദി�ി�് ജന���് ന�കാ�

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

(ബി) ഇ�ര�ി�  പ��റി �ഷി ആരംഭി�വ��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് �ഷിവ��്

ന���ത്;

(സി) ��തി േ�ാഭ�ളി�െ��് നശി�� �ഷിക��് സ��ാ� ന��� സാ��ിക സഹായം

എ�യാെണ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സഹായം വളെര ��മാെണ�ിരിേ� �ക

ഉയ��ി ക�ഷകെര കടെ�ണിയി� നി�ം ര�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ിേകാ��ിെ� വി��നശാലക�

2871. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േഹാ��ിേകാ��ിെ� എ� വി��നശാലക� നിലവി��്; ഇവ ജി�തിരി�് എ�ം

അറിയി�േമാ;

(ബി) നഗര�േദശ�ളി�ം മ�ം ��ത� വി��നശാലക� �റ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െന�് സംഭരണം

2872. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ര�ാംവിള െന�് സംഭരണ�മായി ബ�െ��് സ�ീകരി�ി��

നടപടി�മ�� എെ��ാമാണ്; െന�് സംഭരണം എ� �ത� ആരംഭി�െവ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന�് സംഭരി�വാ�� ഏജ�സിക�െട കാര��ി� തീ�മാനമാേയാ; എ�ി� വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) െന�് കയ�ിറ�് �ലി സംബ�ി� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം വിശദമാ�ാേമാ?



മാേവലി�ര കരി�ാലി��ാ� �� �ഷിേയാഗ�മാ�ി മാ��തിനായി പ�തി

2873. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് േകരള�ിൽ അധികമായി െന��ഷി െച�വാ� കഴി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ എ� െഹ��  �ല�ാണ് അധികമായി �ഷി െച�വാ�  കഴി�ി��ത്;  ജി�ാ

അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല കരി�ാലി��ാ�  �� �ഷിേയാഗ�മാ�ി മാ��തിനായി എ�

േകാടി �പ�െട പ�തിയാണ് ത�ാറാ�ിയിരി��ത്; എ� േകാടി �പ ഇതിനായി അ�വദി�;

അ�മതി ലഭ�മായ പ�തി�െട വിശദാംശം�� ലഭ�മാ�േമാ?

ൈജവ െന��ഷി

2874. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��/പാടേശഖര

സമിതിക�  എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട ൈജവ െന��ഷി നട�ി വ��േ�ാ എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  ഉ��ാദി�ി�� അരിക�  ഏെത�ാം േപരിലാണ് വി�ഴി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തി�ം മ� ��ക �ാ��കളിെല അരിെയ�ാ�

�റ� വിലയി� അരി െപാ� ജന���് ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അവ സംബ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

െന�് സംഭരണ�ിന് സൈ�േകാ�െട മാനദ��ളി� മാ�ം വ��ണെമ� ആവശ�ം

2875. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരണ�ിെ� ഭാഗമായി െന�് ��ി പണം ന���തിനായി സൈ�േകാ�െട

മാനദ�ം എ�ാണ് ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ മാനദ�ം ക�ഷക��് ��ി���ാ�� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ� മാനദ�മി�ാെത പല മി�കാ�ം അവ�െട താ�ര��കാര�� കിഴിവ്

ആവശ�െ���തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��നാട്, അ�� ��നാട് പാടേശഖര�ളിെല െന�ിന് ��ം �റവായതിനാ� മാനദ��ളി�

മാ�ം വ��ണെമ� ക�ഷക�െട ആവശ�ം പരിഗണി�േമാ?

െന�് ഉ��ാദന�ി� �റവ് വരാ�� സാഹചര�ം



2876. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�ം കഴി� സാ��ിക വ�ഷം െന�്

ഉ��ാദന�ി� ഉ�ായ ഗണ�മായ �റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�് ഉ�ാദന�ി� �റവ് വരാ�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വി�് വിത��തി�� യ�ം

2877. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�് വിത��തി�� യ�ം സം�ാനെ� പാടേശഖര�ളി�  വിജയകരമായി

പരീ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ യ�ം �ല�� �േയാജനം എ�ാണ്; വിത യ��ിന് സ��ാ� തല�ി� അംഗീകാരം

ന�കിയി�േ�ാ?

െമ�ാ� കായലി� െന��ഷി

2878. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െമ�ാ� കായലി� എ� ഏ�� �ല�ാണ് െന��ഷി �നരാരംഭി�െത�ം സ��ാരിെ�

ആഭി�ഖ��ിലാേണാ െന��ഷി നട��െത�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി നട��തിന് ബ�് െക��തി�ം പാടേശഖരം ഒ���തി�ം �ഷി�മായി

ആദ�തവണ �ഷിയിറ�ിയേ�ാ� എ�് �ക െചലവായിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ഷിയി�  നി�ം എ� ക�ി��  െന�് ലഭി�െവ�ം അതി�െട ലഭി� ആെക

വ�മാനെമ�െയ�ം െവളിെ���േമാ?

െന��ഷി വികസന�ിന് പാടേശഖര സമിതി

2879. �ീ.പി. ഉ�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, സി. െക. ശശീ��

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

(എ) െന��ഷി�് അ��ല സാഹചര����ം ഉ�പാദന വ��നവിന് സാ��ത���മായ

�േദശ��  േക�ീകരി�് തരി�നില �ഷി�ം ��് അടി�ാന�ി�� �ഷി�ം �ാധാന�ം

ന�കിെകാ�� െന��ഷി വികസന�ിന് എെ��ാം പരിപാടികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഈ രംഗ�് പാടേശഖര സമിതിക�െട �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) പാടേശഖര സമിതിക�  �േഖന ��് ഫാമിംഗ് അടി�ാന�ി�  െന��ഷി െച��തിന്



നിലവി� എ� �പയാണ് െഹ�� ഒ�ിന് ന�കി വ��ത്;

(ഡി) ഉ�മ ക ൃഷി�റക�  അവലംബി��തിന് പാടേശഖര സമിതിക��് എെ��ാം

ധനസഹായ�ളാണ് ന�കി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�് യ��� ന�ായമായ വാടക�് ന�കി െന�ക�ഷകെര സഹായി��തിന് നടപടി

2880. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െകാ�ിനായി ക�ഷക െതാഴിലാളികെള ലഭി�ാ� സാഹചര��ി�  െകാ�്

യ��� വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��േ�ാ;

(ബി) പല ക�ഷക സംഘ��ം സഹകരണ �ാപന��ം വാ�ിയി�� െകാ�് യ���

�വ��ന�മമ� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� പാടേശഖര�ളി� തമിഴ് നാ�ി� നി�� െകാ�് യ���ം െതാഴിലാളിക�ം

ആണ് �വ��ി��ത് എ�ം അവ� അമിതമായി �ലി ഇൗടാ�� എ��ം വ�തയാേണാ;

(ഡി) സം�ാന�് െകാ�ിനായി ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷെ� ആഭി�ഖ��ി�  െകാ�്

യ���  ന�ായമായ വാടക�് ന�കി െന�  ക�ഷകെര സഹായി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െതാടി��-തഴവ വ��ായലി� �ഷി

2881. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി നിേയാജകമ�ല�ിെല െതാടി��-തഴവ വ��ായ�  കാ�ഷിക േയാഗ�മാ�ി

�ഷിയിറ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തി�േവ�ി സ��ാ�  തല�ി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയി� പ�ാളികളായ ക�ഷക��് പാ� വ�വ�യി� �മി വാടക ലഭി�േമാെയ�തിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െന��ഷി�െട െ�ഷ�� ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�ം ൈറസ് ബേയാ പാ��ക�ം

2882. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) െന�  �ഷി�െട െ�ഷ��  ഇ�േണാമിക് േസാണായി �ഖ�ാപി�ി�� �േദശ��

ഏെതാെ�യാെണ�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദാംശ��

എെ��ം അറിയി�േമാ;

(ബി) കഴി� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� ൈറസ് ബേയാ പാ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിനായി

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 'പ��റി �ാമ��' എ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  പ��റി �ാമ�ളാ�ി മാ��തിന്

ഏെത�ി�ം �േദശ�െള െതരെ���ി�േ�ാ; ഇതിെ� ഭാഗമായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

െന�ക�ഷകെര സംര�ി��തി�ം െന��ഷിെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം നടപടി

2883. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമ�ളി� പാട�് െകാ�ം െമതി�ം നട�വാ� ക�ഷകെ�ാഴിലാളികെള ലഭി�ാ�ത് �ലം

െന�ക�ഷക� �തിസ�ിയിലാെണ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) ��െന ��� �ഷി െചല�ം �ലി വ��ന�ം �ലം സം�ാനെ� െന�  ക�ഷക�  �ഷി

ഉേപ�ിേ�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ��ംബ�ീ �ണി�ക�െട �വ��ന�ം ക�ഷകസമിതിക�െട �വ��ന�ം െകാ�് ഇൗ

േമഖല�് എ�് ഉണ�വ് ന��വാ� സാധി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) െന��ഷി�െട വി�തി വ�ഷംേതാ�ം �റ�വ�� സാഹചര��ം അരി�ായി മ�്

സം�ാന�െള ആ�യിേ�� �ിതിവിേശഷ�ം കണ�ിെല��് നിലവി�� െന��ഷിെയ

എ�ി�ം സംര�ി��തി�ം ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ഉത�� നടപടിക�

െെകെ�ാ�േമാ?

െന���ാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തിക�

2884. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി െച�� �ല�ിെ� കാര��ി�ം െന���ാദന�ി�ം �റ�

വ�െകാ�ിരി��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് െന��ഷി െച�� �ല�ിെ� വി�ീ��ം കാര�മായി

�റ�വ��ത്; െന���ാദന�ി� കാര�മായി �റ� വ� ജി�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(സി) െന��പാദന�ി� �റ� വ��തിെ� കാരണ�� വിലയി��ക��ാേയാ;

(ഡി) 13� പ�വ�രപ�തിയി�  ഉ�െ���ി െന���ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് �ഷി വ��് ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  വിശദാംശം



വ��മാ�േമാ?

നാളിേകര �ഷി

2885. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േത� ഉ�ാദന�ി� ഒ�ാം �ാന�് ആയി�� ന�െട സം�ാനം ക��ാടക�ം തമിഴ്

നാടി�ം പി�ിലാ�വാ� ഉ�ായ കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നാളീേകരാധി�ിത ഉ���� ല��മി�് െ�ാഡ�േസ�് ക�നി

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ൈവവിധ��ളായ നാളീേകര ഉ���� വിപണിയി� എ�ി�� ക�നിക� �ാപി��തിന്

േ�ാ�ാഹനം ന��േമാ?

നാളിേകര �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടിക�

2886. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരം തി�ം േകരളനാട് എ� വിേശഷണം ന�മായിെ�ാ�ിരി�� േകരള�ി�  നാളിേകര

�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര�ിെ� അന�സാധ�തക�  �േയാജനെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) നാളിേകര മിഷ�  നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല����

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നാളിേകര�ി�  നി�ം �ല� വ��ിത ഉ����  ഉ�ാ��തി�ം അവ വ�ാപകമായി

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

നാളിേകര വ�ഷാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

2887. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� വ�ഷം നാളിേകര വ�ഷമായി ആചരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� ഭാഗമായി

ആവി�രി�ി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) മിക� െത�ി�  െെതക�  ഉ�പാദി�ി�് ന��വാ�  െഎ.  സി.  എ.  ആ�. മായി



ധാരണയിലായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) ഇടവിളകളി�െട െത�് �ഷി�ാ�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക��് ന�ായവില ഉറ�ാ�ി�� നാളിേകര സംഭരണം

2888. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷക��് ന�ായവില ഉറ�ാ�ി നാളിേകര സംഭരണം നട�ാ� �ഷി വ��്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര സംഭരണം നട�ാ�  ഏ� ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയി�ളളെത�ം

ഇ�കാരം െച�േ�ാ� ക�ി�ലിന് എ� �പയാണ് നിര�് നി�യി�ി�ളളെത�ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം സംഭരി�� നാളിേകര�ിെ� �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�ളള സംവിധാനം

വിശദമാ�േമാ?

നാളിേകര�ി� നി�് �ല�വ��ിത ഉ����� നി��ി��തിന് പ�തി

2889. �ീ.െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

,, പി.വി. അ�വ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നാളിേകര �ഷി�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര�ി� നി�് �ല�വ��ിത ഉ����� നി��ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇടവിള �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് �േത�ക പ�തിക�

2890. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇടവിള �ഷി�ളള സ��ാ�  േ�ാ�ാഹന��  എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിനായി

സ�ിസിഡി ന���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇടവിള �ഷി�് ലഭ�മായ വാ�ക�െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;



(സി) �ഷിഭവ�ക� േക�ീകരി�് ഇടവിള �ഷി േ�ാ�ാഹന�ിന് �േത�ക പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ാ അ�പാതെ� സംബ�ി� വിവര��

2891. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

(എ) േദശസാ��ത ബാ�ക�  സം�ാനെ� �ഷി�ാ��് യഥാസമയം കാ�ഷിക വാ�ക�

ന���ി� എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� േദശസാ��ത ബാ�ക��ം െഷഡ��  ബാ�ക��ം ന�ജനേറഷ�

ബാ�ക��ം നി�യി�ി�ളള കാ�ഷിക വാ�ാ അ�പാതെ� സംബ�ി� വിവര��

സ��ാരിന് ലഭ�മാേണാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ബാ�ക�  അ�ഹമായ വാ� ന�കാ� വിവരം പരിേശാധന�േശഷം ബാ�ിംഗ് േമഖലയിെല

അ�േല�് അേതാറി�ിെയ അറിയി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) അ�ഹതെ�� എ�ാ ക�ഷക��ം കാ�ഷികാവശ��ിനായി ഇൗ ബാ�കളി�  നി�ം

സ���പണയ വാ� ലഭ�മാ�ാ� സ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല ക�ഷകെ� ശരാശരി കടം

2892. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളം സ�ീകരി�ി�� െമാ�ം കാ�ഷിക കടം എ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ; േകരള�ിെല

ക�ഷകെ� ശരാശരി കടം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ക�ഷക�  െമാ�ം െപാ�േമഖല ബാ�കളി�  നി�ം സ�ീകരി�ി�� കാ�ഷിക

വാ�(ദീ�ഘകാല വാ� , �സ�കാല വാ�) എ�യാെണ�് ജി� തിരി�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല ക�ഷക�  േകരള�ിെല സഹകരണ ബാ�കളി�  നി�ം സ�ീകരി�ി�� വാ�,

(ദീ�ഘകാല വാ� , �സ�കാല വാ� ) എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കർഷകർ�ായി േസാളാർ ൈവദ�തി

2893. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, േകാ�� ��േമാ�

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

ന��േമാ:



(എ) കർഷകർ�ായി എെ��ാം േസാളാർ ൈവദ�ത പ�തികളാണ് നിലവി�ളളത്;

(ബി) കർഷകർ അധികമായി ഉ�ാദി�ി�� േസാളാർ ൈവദ�തി സം�ാന സർ�ാരിന് വാ�വാൻ

േക�ം നിർേ�ശം ന�ിയതിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം �ഹത്

പ�തി സം�ാന സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പ�തികൾ�ായി  2018-2019-ൽ േക� സർ�ാർ �ക വകയി��ിയി�ളളതായി

��യിൽെ��ി�േ�ാ?

നില�� മ�ല�ിെല ക�ഷക� േനരി�� വന��ഗ��െട ശല�ം

2894. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നില�� മ�ല�ിെല ക�ഷക� വന��ഗ��െട ശല�ം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇത് തട��തിനായി സ�ിഡി നിര�ി� േസാേളാ� െഫ�സിംഗ് �ാപി��തിന് �ഷി വ��്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) അെ��ി�  ജനകീയാ��ണ പ�തിയി�  ഉ�െ���ി പണം കെ��ി സ�ിഡി നിര�ി�

േസാളാ� െഫ�സിംഗ് �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�ഷക��് ന�േക� ധനസഹായം

2895. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ �ഷിഭവ�കളി�  വിളനാശം വ� ഇന�ി�

ക�ഷക��് ഏ� വ�ഷം വെര ധനസഹായം ന�കി എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഒാേരാ വ�ഷ�ം െപ�����, െന�ാ�ി�കര,  അതിയ��, തി��റം,  െച��, കാേരാട്,

�ള�� എ�ീ �ഷി ഭവ�കളി�  ��തിേ�ാഭെ� �ട൪�് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി��

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ക�ഷക��് നൽകാ�� ധനസഹായ �ടിശിക 2018 മാ��് 31 �് ��പ് ന�കാ� കഴി�േമാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഓഖി വ��ിയ �ഷി നാശ�ിന് �േത�ക ന�പരിഹാര പാേ�ജ് അ�വദി�വാൻ നടപടി

2896. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓഖി �ഴലി െകാ��ാ�് തി�വന��രം ജി�യി�  വ��ിയ �ഷി നാശ�ിെ� കണ�്

തി�െ���ിയി�േ�ാ ; എ� േകാടി �പ�െട ന�മാണ് ഉ�ായത് ;

(ബി) വിള ഇ��റ�സ് ഉളള വാഴ ക�ഷക��് �ഷി നാശ�ിന് ന��� ന�പരിഹാരം എ�യാണ്



;

(സി) െന�ാ�ി�കര താ��ിെല വാഴ��ഷകരി�  10  ശതമാനം േപ��് മാ�െമ ഇ��റ�സ്

പരിര��ള�െവ�ം ആയതിനാ� േശഷി�� ക�ഷക��് സ��ാ� ന��� ��മായ �ക

മാ�േമ ന�പരിഹാരമായി ലഭി�ക�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) പാ��ിെന��ം ബാ�് വാ�െയ��ം �ഷി നട�ിയ ക�ഷകെര സഹായി�വാ�  �േത�ക

പാേ�ജ് അ�വദി�വാൻ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

2897. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� വ�ഷെ� േവന�െ��തി �ലം വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷകരി�  എ� േപ�െട

അേപ�ക� െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �ഷി ഭവ�കളി� ലഭി�ി��് എ�്

ഓഫീ�ക� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലഭി�ി�� അേപ�കളിേ�� എ� എ�ം തീ��ാ�ിെയ�ം ആ��ല�ം ലഭി� ക�ഷക�െട േപര്

വിവരം �ഷി ഓഫീ�ക� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇനി�ം തീ��ാ�ാ�� അേപ�ക�െട വിശദാംശ�� അേപ�ക�െട േപര് വിവരം സഹിതം

�ഷി ഓഫീ�ക� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ അേപ�കളിേ��  അടിയ�ിരമായി തീ��ാ�ാ�� നടപടിക�  െെകെ�ാ�േമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

നാണ�വിളക�െട വില�ക��

2898. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏല�, �ാ�, ���ളക്, ജാതി, െകാേ�ാ �ട�ിയ നാണ�വിളക�െട വില കഴി� വ�ഷെ�

അേപ�ി�് 30 ശതമാനം വെര �റ��ായ സാഹചര�ം സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വില�ക���ലം ��ി��� ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  എ�് പ�തിയാണ്

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ഗാ�ഹിക കീടനാശിനിക�

2899. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഗാ�ഹിക കീടനാശിനിക� എ� ഗണ�ി� ഉ�െ���ിയി�� സാധന�� കടകളി� മ�് ഭ��

ഉപേയാഗ വ���െ�ാ�ം �ദ�ശി�ി�വാ�ം ��ി�വാ�ം പാടി�ാെയ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഗാ�ഹിക കീടനാശിനി വിഭാഗ�ി�  വ�� വ���  വി���തിന് െെലസ�സിംഗ്

ഓഫീസറി� നി�ം അ�മതി േതേട��േ�ാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� കീഴിലാേണാ ഇൗ വിഭാഗം നിലവി�  �വ��ി��ത്;  വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ?

കീടനാശിനി നിേരാധനം

2900. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എം. വി�െസ�്

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കീടനാശിനി നിേരാധനം െകാ�വരാ� ല��മി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ആദ�പടിെയ� നിലയി� കീടനാശിനി ഉപേയാഗ�ി� നിയ�ണം െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(സി) േസായി� െഹ��് കാ�ഡിെ� അടി�ാന�ി� മാ�ം വള�േയാഗ�ിന് അ�മതി ന���

കാര�ം ആേലാചി�േമാ?

കീടനാശിനി �േയാഗം

2901. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റികളി�ം മ�ം അമിതമായി ഉപേയാഗി�� കീടനാശിനി �േയാഗം �റ��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

വ�ാവസായികാടി�ാന�ി� ൈജവ കീടനാശിനി ഉ�ാദി�ി��തിന് പ�തി

2902. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിെല �ഷി വി�ാ�  േക��ളി�  വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�

ൈജവ കീടനാശിനി ഉ�ാദി�ി��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) കീടനാശിനി�െട പരിേശാധന�് ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ കൗ�സി�  എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ന���ത്;

(സി) ൈജവ കീടനാശിനി ഉ�ാദി�ി��തിന് ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം �ഷി വി�ാ�

േക����് എ�കാരമാണ് ന���െത�് വിശദമാ�ാേമാ?



വാ�ാ ത�ി�ിന് േന�ത�ം ന�കിയവ�െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടി

2903. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�യം സഹായസംഘ���ം ��ക��ം ന��� കാ�ഷിക വാ�ക�െട മറവി�

സം�ാന�് 2018-� വാ�ാത�ി�് നട�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി�  എ� �പ�െട ത�ി�ാണ് നട�െത�ം ത�ി�ിന് േന�ത�ം ന�കിയവ��ം

ത�ി�ി��െ��വ��ം എതിെര �ഷിവ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വിശദമാ�േമാ?

നീര�െട വിപണനം

2904. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, െക. ദാസ�

,, പി.െക. ശശി

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

(എ) ക�� വര��െകാ�് കന� ഉ�ാദന ഇടി� േനരി�� േകരക�ഷക��് �ഷി

ആദായകരമാ��തിനായി നീര ഉ�ാദന പ�തി �േയാജന�ദമാകാെത േപാ��തിെ�

കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) മിക� ആേരാഗ�പാനീയെമ�് െതളിയി�െ�� നീര�് സം�ാനെ� മാ���ി� ഇടംപിടി�ാ�

കഴിയാെത േപായതിെ� കാരണ�� എെ��ാമാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷ� നീര�െട ഉ�ാദനം ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; മിതമായ

വില�ം �ട�മി�ാ� വിതരണ�ം വഴി വിപണി ശ�ിെ���ാ� സാധി�േമാ;  �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ�ിെകാ�് െപാ� �ാ�് �പീകരി�് വിപണി പിടിെ���വാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ?

നീര ക�ഷക�െട �തിസ�ി

2905. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

(എ) വിദ� െതാഴിലാളിക�െട �റ�ം ദീ�ഘകാലം നീര ��ി� വ�വാ�� സാേ�തിക വിദ��െട

അഭാവ�ം സം�ാനെ� നീര ക�ഷകെര �തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) െട�ാപാ�്,  അ�മിനിയം കാ�  എ�ിവയി�  �ിസ�േ��ീവ് േച��ാെത നീര

��ി�ാെമ�ിരിെ� ഇതിനായി ഒ� �ാ�് �ാപി�ണെമ� നീര ക�ഷക�െട ആവശ�ം

പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(സി) രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജനയി� 6.18 േകാടി �പ ഇ�ാര��ിനായി അ�വദി�വാ� േക�ം



ത�ാറായി�ം സം�ാനം അ��ല നിലപാട് സ�ീകരി�ിെ�� ആേ�പ�ി� വ�ത�േ�ാ;

(ഡി) നാളിേകരള വികസന േകാ��േറഷ� നീര ഉ�പാദനം ഏെ���ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) നീര ഉ�പാദന െെലസ�സിെ� കാലാവധി നീ�ണെമ� നീര ക�ഷക�െട ആവശ�ം

പരിഗണി�േമാ?

െന�് ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിന് മാ�� �ാ�

2906. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) െന�് ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിന് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ േമഖലകളി�  ഉ�പാദി�ി�� െന�് ആ േലബലി�  രാജ�ാ�ര

തല�ി� മാ���് െച��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�� �േത�ക �ാേദശിക സമിതിക�, ഏെതാെ� �േദശ�െളയാണ്

��ത പ�തിയി� കീഴി� ഉ�െ��േ��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��� സംവിധാന�ി�� പ��റി �ഷി

2907. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ���  സംവിധാന�ി�� പ��റി �ഷി വിജയ�ദമാേണാ;എ�ി�  അത്

വ�ാപി�ി��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�ാ�യസംഘ�� വഴി നട�� �ഷി�െട വിലയി��� എ�കാരമാണ് നട��ത്; മിക�

േപായി�് േന�� ���ക��് �േത�ക സഹായം ന�കാ�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ി പ��റി േനരി�് േലലം െച�് വിപണനം നട��തി�� സൗകര�ം

ഒ��ിയി�േ�ാ;ഇ��ലം ക�ഷക���ായി�� േന�ം എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) സം�ാന�് പ��റി ഉ��ാദന ക�നി �പീകരി�� നടപടി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ?

അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

2908. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  �വ��ി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�;  ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  വഴി ന��� േസവന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�് വീ� േരാഗം സംബ�ി�് േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല നട�ിയ പഠനം

2909. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െത�ി��ാ�� കാ�് വീ� േരാഗം സംബ�ി�് േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േരാഗെ� �ധിേരാധി��തി�� ഗേവഷണ���ായി 2000 �ത� നാളി�വെര എ�

�പ െചലവഴി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഗേവഷണ�ി� എ� േപ� പെ��� എ�ം ഗേവഷണ ഫലം എ�ായി�� എ�ം

െവളിെ���േമാ;

(ഡി) കാ� വീ� േരാഗ�ിന് കാരണം െെഫേ�ാ �ാ�യാെണ� കെ��� നട�ിയത്ആരാണ്;

ഇതിന് �തിേരാധ മ��് കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) കാ� വീ� േരാഗം യഥാ���ി� േവ� ചീയ� േരാഗമായി��ി�ം െത�ി�ാരണ പര�� കാ�

വീഴചെയ� �േയാഗം ഒൗേദ�ാഗിക ഉപേയാഗ�ളി�  നി�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) കാ� വീ� േരാഗം സംബ�ി�് ക�ഷക��് േവ�� േബാധവ�കരണം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�ിയാ�തി ഓറ�് ഫാമിെല ദിവസേവതന�ാരായ െതാഴിലാളികൾ

2910. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ിയാ�തി ഓറ�് ഫാമിെല ദിവസേവതന�ാരായ ഫാം െതാഴിലാളികെള കാഷ��

െതാഴിലാളികളായി നിയമി��തി�� സമയ പരിധി സ.ഉ(സാധാ)നം  .2207/2010/�ഷി

തീയതി  14.12.2010  �കാരം ദീ�ഘി�ി�് ഉ�രവാെയ�ി�ം  365  െതാഴിലാളികളി�

നാമമാ�മായവ��് മാ�േമ നിയമനം ന�കിയി��െവ�ിരിെ� േശഷി�വെര കാഷ��

െതാഴിലാളികളായി നിയമി��തിന് എെ��ി�ം മാനദ���  നിലവി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാഷ��  െതാഴിലാളികെള �ിരെ���� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�

വിവര�� അറിയി�ാേമാ?



െവ�ില�ാറയിെല �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� �ലം ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി

2911. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കി�ബിയി�  ഉ�െ���ി നട�ാ��തിനായി അ�മതി ലഭി�ി�� ചാല�ടി മ�ല�ിെല

േകാടേ�രി-പരിയാരം-അതിര�ി�ി പ�ായ�ക�� േവ�ി�� ��ജല വിതരണ

പ�തി�ായി,  കിണ�, പ�് ഹൗസ് എ�ിവ �ാപി��തിന് െവ�ില�ാറയിെല �ാേ�ഷ�

േകാ��േറഷെ� �ലം ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ന�ണെമ� അേപ�യി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി ഉട� ന���തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

2912. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്  ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ��ിേ�ാ�  �ഷിഭവ�  ഓഫീസ് ഓഫീസറി�ാെത എ� കാലമായി ഒഴി�് കിട�� എ�്

അറിയി�ാേമാ ;

(സി) ഒഴി�� ത�ികകളി�  �ഷി ഓഫീസ�മാെര നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ  ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ഷി വ��ിെല നിയമന��

2913. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം പി.എസ്.സി.�െട നിയമന �പാ�ശ �കാരം

പാല�ാട് ജി�യി� എ� േപ��് �ഷി വ��ി� നിയമനം ലഭി�ി�െ��ളള വിവരം താ��്

തിരി�് വ��മാ�േമാ?

(ബി)

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഷി�ാ�� ന��� ആ��ല���

2914. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ഷി വ��ിെ� കീഴി� ഏെത�ാം ഓഫീ�ക� �വ��ി��െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ഓഫീസി�ം �ഷി�ാെര ഉേ�ശി� െച�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ ഓഫീസ് �േഖന�ം �ഷി�ാ�� ന��� ആ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ഓഫീസി�ം നിലവി�ളള ത�ിക�ം ഒഴി�ക�െട എ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഒഴി�ക� എ�കാലമായി �ട��െവ�ം ഇത് നിക�ാ� സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഏെത�ി�ം �ഷിവ�� ഉേദ�ാഗ�േനാ ജീവന�ാരേനാ വ��ിംഗ്

അേറ�്െമ�ി� മ� ജി�കളി� േജാലി െച��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഷി ഭവ�കളിെല ഒഴി�ക�

2915. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ാ��ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ��� �ഷി ഭവ�കളിെല ഒഴി�ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം �ഷി ഭവ�കളി�  ഏെത�ാം ത�ികകളാണ് ഒഴി� കിട��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി� കിട�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

േചല�ര മ�ല�ി� ഉ�പാദി�ി�� ��� സംഭരി�് വി�പന നട��തിന് നടപടി

2916. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി�  ഏെത�ാം �ഷിഭവ�ക�െട പരിധിയിലാണ് കിഴ�വിളയായ

����ഖ�മാ�ം �ഷി െച��ത്;

(ബി) ഒ� വ�ഷം ശരാശരി എ� െഹ�റി� ��� �ഷി െച���്; ഇതി�െട ശരാശരി എ� ട�

��� ഉ�പാദി�ി���്;

(സി) ��� ക�ഷക��് എെ��ാം സാ��ിക സഹായ�ളാണ് �ഷി വ��് ന�കി വ��ത്;

(ഡി) ക�ഷക��് ഉ�പാദന െചലവിന��തമായി ന� വില ലഭി��തിന് േഹാ��ി േകാ��് �േഖന

��� സംഭരി�് വി�പന നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാ; എ�ി� അതിെ�

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?



േകാ�ാട് മ�ല�ി� �ഷി വ��് �േഖന�� പ�തിക�

2917. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി� നിലവി� �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

എെ��ാം; �ക ഉ�െ�െട വിശദവിവര�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത മ�ല�ി�  അ�� ഒ� വ�ഷ�ാലേ��് �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�വാ�

ഉേ�ശി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ?

��� ജി�യി� െന��ഷി േമഖലയി� തരിശ് രഹിത േകരളം പ�തി

2918. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തരിശ് രഹിത േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ���  ജി�യി�  െന��ഷി േമഖലയി�  ഈ

സ��ാരിെ� കാല�് നട�ാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി മണ��  മ�ല�ി�  എ� െഹ��  �മിയി�  െന��ഷി

ഇറ�ക��ാെയ�റിയി�േമാ;

(സി) ഈ �മിയി�  �ട��ം �ഷി ഇറ��തി�ം പ�ാ�ല സൗകര�ം ഒ��ാ�ം എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�ാേമാ?

ജലാശയ��െട നവീകരണം

2919. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം �ഷി വ��ി� നി�ം ജലാശയ�� �നഃ��രി�്

നവീകരി��തിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി ജലാശയ നവീകരണ�ിന് ന�കിയ െ�ാേ�ാസലിേ�� എ��

തീ�മാന�ിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ?

�ഷി ഭവ�ക� േക�ീകരി�് �വ��ി�� ജനകീയ സമിതിക�

2920. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഷി ഭവ�ക� േക�ീകരി�് �വ��ി�� ജനകീയ സമിതിക� സംബ�ി�

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജനകീയ സമിതിക�െട �പീകരണം സംബ�ി� സ��ാ� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�ാേമാ?



േദവി�ളം കാ�ഷികഗേവഷണ േക�ം

2921. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� കാ�ഷികഗേവഷണ േക�ം ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

കാ�ഷിക �ിനി�ക�

2922. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിളക���ാ�� േരാഗ���് മ��് �റി�് ന���തി�ം അതിെ� �േയാഗ

രീതി വിശദീകരി��തി�ം �ിനി�ക� �ാപി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത �ിനി�ക�െട �വ��നം എ�കാരമായിരി�െമ�ം ഏെതാെ� ജി�കളിലാണ് ഇത്

ആരംഭി��െത�ം വ��മാ�േമാ ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല �ഷി വ��് പ�തിക�

2923. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�

ഏെത�ാം പ�തിക��് �ഷി വ��് �േഖന ഭരണാ�മതി ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

ഓേരാ പ�തി�െട�ം വിശദാംശ��ം അ�വദി� �ക�ം എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

പഴയ�രിെല പ��റി�ഷി വികസന പ�തിക�

2924. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി�െട �േത�ക കാ�ഷിക വികസന േമഖലയായി 2017-18െല ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��

പഴയ�രി� എെ�ാെ� പ�തികളാണ് �ഷി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

ഇതിനകം എെ��ാം കാര��� ��ത �ല�് െച�ി��് ;

(ബി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി ആരംഭി��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം �ഷി

വ��േദ�ാഗ���് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

പ��റിക�െട വില നിലവാരം

2925. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പ��റിക�െട വില നിലവാരം പിടി� നി���തിന് നിലവി� എെ��ാം നടപടിക� സ��ാ�

സ�ീകരി� വ�� എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി ഏെത�ാം ഏജ�സിക�/�ാപന�� �വ��ി�� എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവ�െട �വ��നം ��ത� വി�ലെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി� അവ�െട

വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല മ�് സംര�ണ പ�തികൾ

T 2926.�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�.ഐ.ഡി.എഫ്.  23-� ഘ��ി�  നബാ�ഡ് പ�തിയി�  ഉ�െ�� മ�് സംര�ണ

പ�തിയിേല�് സമ��ി�ി�ളള �ള��െട �ന��ാരണപ�തി�് അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഇെ��ി� അ�മതി�ാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് ഭരണാ�മതി�ായി

സമ��ി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ?

നി��ടാധി�ിത പ�തിക�

T 2927.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� �തിേരാധി�വാ�  നി��ടാധി�ിത പ�തിക�  വ�ാപി�ി�വാൻ

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് മ�് സംര�ണ വ��് ത�ാറാ�� പ�തിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) മ�് ഇടി��, പാറെപാ�ി��, എ�ിവ �ലം ��തി�് ഉ�ാ�� മാ��� സംബ�ി�് വ��്

പഠനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല �ാ� ഫ�്

2928. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട വികസന�ിനായി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി�

വകയി��ിയ �ാ�  ഫ�ിെ� എ� ശതമാനം ഇ�വെര െചലവഴി�ാ�  സാധി�ി�െ��്

െവളിെ���േമാ ?

മിക� ക�ഷക�െട മ���് കാ�ഷിക സ��കലാശാല േകാ�കളി� അ�ിഷന് സംവരണം

2929. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) മിക� ക�ഷകെര െതരെ����തി�ം,  മിക� ക�ഷക�� അവാ��ക�  സംബ�ി�ം

നിലവി�� നടപടി�മം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മിക� ക�ഷക�െട മ���്,  കാ�ഷിക സ��കലാശാല നട��  BVSc,

BSc(Agriculture) േകാ�കളിേല�് അ�ിഷന് നിലവി� സംവരണം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  േമ�  വിവരി� േകാ�കളിേല�് മിക� ക�ഷക�െട മ���് നി�ിത ശതമാനം

സീ�ക��് ��തായി സംവരണം ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ കാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല അന��ാപക നിയമന��

2930. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല അന��ാപക നിയമന��  പി.എസ്.സി.  �് വി� േശഷം

ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് നിയമന�� നട�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ; ദീ�ഘകാലമായി പല

ത�ികകളി�ം നിയമന��  നട�ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�രം

നിയമന��  നട�ാ�ത് സ�വകലാശാല�െട �വ��ന�െള സാരമായി

ബാധി��െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നിയമന�� എ��ം െപെ��് നട�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െവ�റിനറി സ��കലാശാലയി� സംവരണം പാലി�ാെത നിയമനം

2931. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ�റിനറി സ��കലാശാലയി� �ിര നിയമന�ളി�ം താ�കാലിക നിയമന�ളി�ം സംവരണം

പാലി�ി�ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ത�ികകളിലാണ് സംവരണം പാലി�ാെത നിയമനം നട�ത്; ��ത നിയമന�ളി�

സവരണം പാലി�് �മീകരണം നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

സം�ാന െവയ�ഹൗസിങ് േകാ�പേറഷ�

2932. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െവയ�ഹൗസിങ് േകാ�പേറഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േകാ�പേറഷെ� �വ��നം െമ�െ���ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�ിരി��ത്; അറിയി�േമാ ;



(സി) സം�ാന �ാ� ഫ�ി� നി�ം  2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� ��ത േകാ�പേറഷന്

അ�വദി� �കയി� എ� ശതമാനം െചലവഴി�ാ� സാധി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

കീടനിയ�ണ �വ��ന�ളി� സ�കാര� പ�ാളി�ം

2933. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കീടനിയ�ണ �വ��ന�ളി� സ�കാര� പ�ാളി�ം െകാ�വരാ� �ഷി വ��് എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന െവയർ ഹൗസിങ് േകാ��േറഷന് െടൻഡർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ

എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െവയ�ഹൗ�ക�െട ആ�നികവ��രണം

2934. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െവയ�ഹൗ�ക�െട ആ�നികവ��രണ�ിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ��ാ� സ�ീകരി�ിരി��ത് ;

(ബി) ��ത ആ�നികവ��രണ�ിനായി എെ��ി�ം പഠന��  നട�വാ�  ഇൗ സ��ാ�

��െെക എ��ി�േ�ാ?

തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം

2935. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം സംബ�ി�്

നാളി�വെര എ� �ക െചലവായി എ�ം,  അത് ആെക പ�തി വിഹിത�ിെ� എ�

ശതമാനമാെണ��� വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നി��ഹണം അ�� സാ��ിക വ�ഷെമ�ി�ം കാര��മമായി നട��തി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

'േഫാ� ദ പീ�ി�'

2936. �ീ.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 പരാതിപരിഹാര സംവിധാനമായ  'േഫാ� ദ പീ�ി�' �േഖന

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള സംബ�ി�് എ� പരാതിക�



ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ായ�്/ �നിസി�ാലി�ി തിരി�് ലഭി�ി�� പരാതിക� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ലഭി� പരാതികളി� എ� പരാതിക� തീ��ാ�ിയി��്;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പരാതിക� േവഗ�ി� തീ��ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഫാ� ദ പീ�ി�

2937. �ീ.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) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് നട�ി വ�� േഫാ� ദ പീ�ി� എ� പ�തി �േഖന നാളി�വെര

എ� പരാതിക� ലഭി�ി��്;

(ബി) ഇതി� സമയബ�ിതമായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; പരാതികളി� നടപടി സ�ീകരി��തിന്

കാലതാമസം േനരി�ി�േ�ാ;

(സി) േഫാ� ദ പീ�ി� െവബ് ൈസ�് �േഖന ലഭി� പരാതികളി�േമ� എ� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് െവളിെ���േമാ?

േഫാ� ദി പീ�ി� പ�തി

2938. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േഫാ�  ദി പീ�ി�  എ� പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േഫാ� ദി പീ�ി� പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േഫാ� ദി പീ�ി� പ�തിയി�െട നാളി�വെര എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��െത�ം അവയി�

എ�െയ��ി� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ ?

ബ�സ് ��ക�

2939. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  അംഗീകാര�� എ� ബ�സ് ��ക�  നിലവി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� ��തായി ബ�സ് ��ക� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഏകീ�ത വ��് �പീകരണം



2940. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

പ�ായ�്, നഗരവികസനം, �ാമ വികസനം എ�ീ വ��ക� സംേയാജി�ി�് ഏകീ�ത വ��്

�പീകരി��ത് സംബ�ി�് ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ സ��ീസ് �പീകരണം

2941. �ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, 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) തേ�ശ സ�യംഭരണ സ��ീസ് �പീകരണം ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അധികാര വിേക�ീകരണ�മായി ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��നം

കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ീസ് �പീകരണം എ�മാ�ം സഹായകമാ�െമ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് കരട് ച���  �പീകരി�ി�േ�ാ;  തേ�ശ സ�യംഭരണ സ��ീ�മായി

ബ�െ�� ജീവന�ാ�െട ആശ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

ഏേകാപിത തേ�ശ ഭരണ സ��ീസ്

2942. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, 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) പ�ായ�് വ��്, നഗരകാര� വ��്, നഗരാ��ണ വ��്, തേ�ശ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ,

�ാമ വികസന ഡയറ�േറ�് എ�ിവ സംേയാജി�ി�് ഏേകാപിത തേ�ശ ഭരണ സ��ീസ്

നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� നട�ിലാ��� വഴി നിലവി�� സംവിധാന�ി� നി�ം വ�ത��മായി പറയാ�� േമ�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് �ീ�് ൈല�ക�

2943. �ീ.െ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 നിേയാജക മ�ല�ിെല െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരളാ

ആേ�ാെമാൈബയി�സ് വഴി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ആവശ�മായ ൈഹമാ�്



ൈല�്, ഓേ�ാറി� വിതരണം , െവയി�ിംഗ് െഷഡ് നി��ാണം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് േകരള

ആേ�ാെമാബയി�സ് എം  .ഡി  .  �െട നിേവദനം എം.എ�.എ �െട ഉപരി കേ�ാെട

േകാ�ഡിേനഷ�  ക�ി�ിയി�  സമർ�ിെ��ി�ം േമ�  പറ� സ��മായി ഉ�പാദി�ി��

ഓേ�ാറി� ഒഴിെക മ�് സാധന��  വിതരണം െച��തി�ം  ,  ���ികൾ�ം അംഗീകാരം

ന�കാ� കഴിയി� എ� േകാ�ഡിേനഷ� ക�ി�ി തീ�മാനം ��യി�െപേ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ൈഹമാ�്/മിനിമാ�് �ീ�് ൈല�ക� െട��� �ടാെത

വാ��തി� േമ�  പറ�വ സ��മായി ഉ�പാദി�ി�ാ� െക.എസ്.ഐ.ഇ,  സി�െകാ,

െക� എ�ീ െപാ�േമഖലാ �ാപന���് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ? എ�ി� അതിെ�

സ��ാ� ഉ�ര�ം തീയതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) െക.എസ്.ഐ.ഇ,  സി�െകാ,  െക�  എ�ീ െപാ�േമഖലാ �ാപന��  സ��മായി

നി��ി�ാ� സാധന�� വിതരണം നട�ി വ�� അവ�യി� ഈ ആവശ��ിേല�ായി

െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരളാ ആേ�ാെമാൈബയി�സിെന�ം പരിഗണി�ാ� കഴി�േമാ;

ഇ�ാ എ�ി�  െക.എസ്.ഐ.ഇ,  സി�െകാ,  െക�-എ�ീ �ാപന��  നി��ി�ാ�

സാധന�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് വാ��തി� അ�മതി ന�കിയ സാഹചര�ം

വ��മാ�ാേമാ?

�ാ��് സി�ി മിഷെ� �വ��നം

2944. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് �ാ��് സി�ി മിഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷ�േവ�ി 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� അ�വദി� �ക�െട എ� ശതമാനം

െചലവഴി�ാ� സാധി� എ�് െവളിെ���േമാ?

പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാ�െട�ം ആശാ വ���മാ�െട�ം േവതനം

2945. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ാമപ�ായ�ക��് കീഴി� േജാലി െച�വ�� പാലിേയ�ീവ് െകയ� ന�മാ�െട�ം ആശാ

വ���മാ�െട�ം നിലവി�� േവതനം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ��തി���പ് പാലിേയ�ീവ് െകയ�  ന�മാ��ം,  ആശാ

വ���മാ��ം കി�ിയി�� േവതനം എ�യായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അവ��് �ട��് ന�കാ�  ഉേ�ശി�� മ�ാ��ല���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ?

ബാ�ക��് ൈലസ�സിന് എൻ.ഓ.സി.



2946. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന��േ�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ന�കി വ��

എ�.ഒ.സി. േവെ��് സ��ാ� തീ�മാനി�ത് എ�െകാ�ാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാനം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധികാര�ിേ��� സ��ാരിെ�

കട�കയ�ം ആെണ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

��ംബ�ീ നട�ിലാ�� എ�.ആ�.എ�.എം പ�തി

2947. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ക�� ജി�യി� ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ�ി വ�� നാഷണ� �റ� ൈലവലി�ഡ് മിഷ�

(എ�.ആ�.എ�.എം.)  പ�തിയ�സരി�് സ�യം െതാഴി�  സംരംഭം നട��തിന് ഈ

സാ��ിക വ�ഷം എ� ��ംബ���് ആ��ല�ം ന�കിയി��്;  എ� �കയാണ്

ഇ�വെരയായി അ�വദി�ി��ത്; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിത�ിെ� വിനിേയാഗം

2948. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : 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�� അവ�െട നി��ാണ �വ��ന���് ആവശ�മായ ടാ�

എ���നികളി�  നി�ം േനരി�് വാ�ി കരാ�കാ��് ന�കണെമ� നിബ�ന

െകാ�വ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ടാ� വാ�ി ന��� ���ിക�െട അട�� �ക ഉയ��ി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി വിഹിതം �ിയാ�ക േമഖലയി�

വിനിേയാഗി��തിന് �േത�ക നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉ�ാദന േമഖലയിേല�് നീ�ിവ�ി�� ഫ�് േവ�വിധ�ി�  �േയാജനെ���ിയി�ാെയ�ം

ചില പാടേശഖര സമിതിക�  കാ�ഷിേകാപകരണ��  വാ�ി��ിയ േശഷം അത്

ഉപേയാഗി�ാെത ഉേപ�ി��താ�ം കെ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�രം പാഴ് െചലവ്

�റ��തിന് �േത�ക നി�േ�ശം ന��േമാ?

�വികസന ജലസംര�ണ ���ിക�

2949. �ീ.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) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  നിലവി�  നട�ിലാ�ിവ��

സാധാരണ ���ികളി�  നി�ം വ�ത��മായി �ണപരമായി െമ�െ��തല�ി���ം



സംേയാജിത ��തി വിഭവ പരിപാലന�ി�  അധി�ിത�മായ ���ികളിേല�് മാ��തിന്

ല��മി��േ�ാ; എ�ി� 2018-19 � ഏെത�ാം തര�ി�� ���ികളാണ് ഏെ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീ��ട മാ�� �ാ�ക� ����തിന് ല��മി��േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം പ�തി�് േയാജി�

�ാമപ�ായ�കെള കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം �ാമപ�ായ�കെളയാണ് നീ��ട

മാ���ാ� പരി�രി��തിനായി കെ��ിയി��ത്;  ഈ പ�ായ�കളി� പ�തി �കാരം

നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� ���ിക� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

2950. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ആല��  നിേയാജകമ�ല�ിെല  2016-17  വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തി �കാരം

ഭരണാ�മതി ലഭി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ാേ�� ഓേരാ ���ി�െട�ം

നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�്

2951. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��് �േഖന  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ���ീകരി� ���ിക�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  നട�വ�� ���ിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;  ഓേരാ ���ിക�ം

എ�േ��് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക��ാട്-െവ�ിം�ട� െഎല�് പാലം

2952. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല ക��ാട്-െവ�ിം�ട�  െഎല�് പാല�ി�  നി�ം ഇ�ിരാഗാ�ി

േറാഡിേല�ളള �തിയ േറാഡിെ� നി��ാണം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാഡിെ� അെെല�െമ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� െസ�് �ലമാണ് ഇതിനായി ഏെ��േ��തായി�ളളെത�ം ഇതാ�െടെയ�ാം

െെകവശ�ിലാെണ�ം എ� �പയാണ് ഓേരാ ��ടമക��ം ന�േക�തായി�ളളെത���



വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ന�പരിഹാര �ക ന��തി�ം േറാഡ് നി��ാണ�ി�മായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാ;  ഇൗ

േറാഡിെ� അടിയ�ിര �ാധാന�ം കണ�ിെല��് ��ത�  �ക വകയി��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ത�ീ��ട നിയമ�കാരം അ�വാദം ലഭിേ�� �മി ഇൗ അെെല�െമ�ി�  ഉ�െ��ി�േ�ാ;

ആയതിന് അ�വാദം ലഭ�മായി�േ�ാ; ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി വ��മാ�േമാ?

തേ�ശമി� പ�തി

2953. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� നട�ിലാ�ിയ "തേ�ശമി�" പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി �വ��നം ��ികരമാെണ�് േലാകബാ�് പരിേശാധനാ സംഘം

അഭി�ായെ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശമി��െട ര�ാം ഘ�ം ആരംഭി�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇതി�േവ�ി

േലാകബാ�ിെന സമീപി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �ക വിനിേയാഗം

2954. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : 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 �ക വിനിേയാഗി��തി�  േവ�� �േരാഗതി

2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�ം ൈകവരി�വാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം

എ�ാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം പ�തി �ക വിനിേയാഗ�ി�  �േരാഗതി ൈകവരി�ാ� സാഹചര��ി�

ഇതി�  മാ�ം വ���തിന് �തിമാസ,  ൈ�മാസ ല��ം നി�യി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സമയബ�ിതമായി പ�തിക�  ആ��ണം െച��തിന് പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി

�പീകരണ മാ��േരഖ �കാരം നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ; അ��കാരം പ�തി ആ��ണം

സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് സാധി�ാ� സാഹചര�ം എ�െകാ�ാണ്

ഉ�ായെത�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം

2955. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി ത�ാറാ��തിന് ��് മാസ�ം,  പ�തി

നി��ഹണ�ിന് ഒ�ത് മാസ�ം ലഭി�� രീതിയി�  പ�തി �മീകരണം നട�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��കാര�ളള പ�തി നി��ഹണം സാധ�മായി�ം  2017-18  �  പ�തി വിഹിതം

െചലവാ��തി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �റേകാ�് േപാ�വാ��ായ

സാഹചര�െമ�ാണ്;

(സി) തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�� ഓേരാ മാസ�ം,  നി�ിത ശതമാനം �ക പ�തിയിന�ി�

െചലവിടണെമ� വ�വ� െകാ�വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നട�ി�ിെല തട�ം

2956. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ഷറികളി�  നി�് പണം ലഭി�ാ�തിനാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി

നട�ി�ി� തട�ം േനരി�െ�� പ� വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ? ഉെ��ി� ഇതിെ�

നിജ�ിതി എെ��് വ��മാ�േമാ?

(ബി) സാ��ിക വ�ഷം അവസാനി�ാനിരിെ� �ഷറികളിെല �തിസ�ി പ�തി നി��ഹണെ�

�തി�ലമായി ബാധി�േമാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

പ�ായ�ക�െട വികസന�ിന് മാ���ാ�

2957. �ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, 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) േകരള�ിെല �ാമ��  പ�ണസമാനമായി�ളള സ�ഭാവ�ിേല�് വള��് വ��െവ�ത്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�കളി�േ�ാ�ം നഗരസമാനമായ ആ��ണം ആവശ�മായി വ�� �ിതിയിേല�്

�തഗതിയി�ളള വികസനം നെ� നയി��േ�ാ;  എ�ി�  പ�ായ�ക�െട വികസന�ി�ം

മാ���ാ� ത�ാറാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി� ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� പ�തിക�

2958. �ീ.െ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) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല നട� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി െചലവ് കഴി�

വ�ഷേ��മായി താരതമ�ം െച�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ഭരണാ�മതി ലഭി�ാ�� പ�തിക� എ� ശതമാനമാണ്; ഇ�വെര

െചലവഴി� പ�തി �ക എ�െയ�ം ഇതി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഹിത�ം

േക�ാവി�ത പ�തി വിഹിത�ം എ� വീതെമ�് അറിയി�ാേമാ?

പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി നട�ാ��

2959. �ീ.െക.�രളീധര� : 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�ം പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ര�ാം

വ�ഷെ� �വ��ന��ം 2018-19 -െല വാ�ഷിക പ�തി�ം ത�ാറാ��തിന് ആ��ണ

സമിതി�ം വ��ിംഗ് ��ക�ം �പീകരി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ണ സമിതിക�െട �ധാന ക��വ��� എെ�ാെ�യാണ്; ��ത ���ിക�

കാര��മമായി നി��ഹി��തിന് നിലവി�  ആ��ണ സമിതിക��് കഴി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാജ�ക�  ത�ാറാ��തി�ം,  വാ�ഷിക പ�തിക�  ത�ാറാ��തി�  സഹായം

ന���തി�ം ആ��ണ സമിതിക�െട േസവന��  ഫല�ദമാേണാ  ;  അെ��ി�

ഫല�ദമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

2960. �ീ.അ�� �കാശ് : 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 വാ�ഷിക പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തിയി� തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ഉ�ാദന േമഖല�് ന�കിയ

ഊ��, �ഷി,  �ഗസംര�ണം,  ജലസംര�ണം,  മ�് സംര�ണം എ�ീ േമഖലകളി�

എെ�ാെ� മാ��� വ��ിെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ. വിശദാംശം ന��േമാ?

െെലഫ് പ�തി

2961. �ീ.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) അ�് വ�ഷംെകാ�് ജനപ�ാളി�േ�ാെട ���ിയാ�ാ�േ�ശി� സ��� പാ��ിട �ര�ാ

പ�തിയായ െെലഫ് പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട �ണേഭാ� പ�ിക�മായി ബ�െ��് വ�ാപകമായ



പരാതി�െ��� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െെലഫ് ഭവന പ�തി�മായി സഹകരി�ാെത �ഷി വ��് തട�ം നി���തിനാ�  പ�ിക

�സി�ീകരി�ാ� സാധി�ി�ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

2962. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ൈലഫ് പ�തി നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� ത�ാെറ��കളാണ് ഇത് വെര സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ആയതിെ� ആദ�ഘ�െമ� നിലയി�  എ� േപ��് വീട് നി��ി�ാ�  സാധി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ന�കിയ അേപ�ക��് ���മാ�ം �േയാജനം ലഭി�തിന് േശഷം മാ�മാേണാ

�തിയ അേപ�ക� സ�ീകരി�ക എ�് വ��മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

2963. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�  തേ�ശഭരണ

�ാപന�� ജാ�ത കാണി�ാ� കാര�ം വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �മി കെ�����െ�െട�� കാര��� തേ�ശ ഭരണ �ാപന���് �ഗമമായി െച�ാ�

കഴി�െമ�ിരിെ� പല േക��ളി�നി�ം ഇ�ാര��ി� വിമ�ശനം ഉ�ാ��ത് പരിഹരി�ാ�

നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമാ�ളള വീ�നി��ാണം

2964. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി സം�ാന�് വീടി�ാ�വെര കെ���തി�� സ�െ�

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഇേ�ാ� ത�ാറാ�ിയ ലി�ി� ഉ�െ�ടാ� വാസേയാഗ�മായ

വീടി�ാ�വെര ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നി��ി�� വീ�ക�െട പണി എേ�ാ� ���ീകരി�ാനാണ് സ��ാ�

ല��ം വ��െത�് അറിയി�ാേമാ ?

ഒ�� മ� ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി



2965. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം ഒ�� നിേയാജകമ� ല�ി� എ� വീ�ക� നി��ി��തിന്

തീ�മാനി�ി��് എ�തിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െെലഫ് പ�തി

2966. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ിെല െെലഫ് പ�തി�െട നടപടി�മ��  എെ��ാമാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആയത് സംബ�ി� പ�ായ�് തിരി�� വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

മാ�കാ പക�വീട് പ�തി

2967. �ീ.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) മാ�കാ പക�വീട് പ�തി �കാരം 2018-19 വ�ഷ�ി� എ� വീ�ക� നി��ി��തിനാണ്

ല��മി��ത്;  എെ��ാം സവിേശഷതകളാണ് ഈ വീ�കളി�  ഒ��ാ�  ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�െ�� കഴി�� �� ജന�െള സംബ�ി� േഡ�ാ േബസ് �പീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�േമാ;

(സി) ��ജന��െട സംര�ണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം ബ�ജന��െട�ം

െറസിഡൻസ് അേസാ�ിേയഷ�ക�െട�ം സഹകരണ�റ�വ���തിന് എെ��ി�ം

പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�ര�ി� പ�തിക� ആ��ണം െച�്

നട�ിലാ�� കാര�ം പരിഗണി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ ?

�ധാ� മ�ി ആവാസ് േയാജന

2968. �ീ.ബി.സത��

,, ഒ. ആ�. േക�

,, �രളി െപ�െന�ി

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

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

(എ) �ാമീണ േമഖലയിെല പാ��ിട ��ം പരിഹരി��തിനായി �ധാ�  മ�ി ആവാസ് േയാജന

(�ാമീ�) പ�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട േക�- സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�ം ഓേരാ വീടി�ം എ� �പയാണ്



ധനസഹായം ന�കി വ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ വീടി��� ധന സഹായ�ിന് �റേമ , �ണേഭാ�ാ���് േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്

പ�തിയി�െട 90 ദിവസെ� അവിദ� െതാഴി�ം ന���േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി �കാരം പ�ിക ജാതി-  പ�ിക വ���ാ��് ഭവന നി��ാണ�ിന് എ�

�പയാണ് ലഭി��ത്; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) 2017  -  18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  ��ത പ�തി �കാരം എ� വീ�കളാണ്

അ�വദി�ി��െത�ം പി.  എം.  എ.  െെവ.  യി�  സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ പരിഗണന

ലഭി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.എ.ൈവ പ�തി �കാരം വീ�വ��തി�� ധനസഹായം

2969. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ധാ�  മ�ി ആവാസ് േയാജന  (പി.എം.എ.ൈവ)  പ�തി �കാരം വീ�വ��തി��

ധനസഹായമായി �ണേഭാ�ാ���് നിലവി� എ� �പയാണ് ന�കിവ��ത്; 2017-18

സാ��ിക വ�ഷം സം�ാന�്എ� ��ംബ���ാണ് ഇ�കാരം ധനസഹായം

ന�കിയിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ക വ��ി�ി�ാ�  സ��ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�

വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ; ഇത് സംബ�ി� ഉ�രവിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം �ക വ��ി�ി�ാ� പ�തി �കാരം വീ�പണി ���ീകരി�വ��ം ��ത വിഹിതം

ലഭി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഓേരാ ജി�യി�ം  2017-18  സാ��ിക വ�ഷം ��ത പ�തി �കാരം എ� വീ�ക�െട

നി��ാണം ���ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല ഫയ�ക�

2970. �ീ.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 നഗരസഭയി�  ഫയ�ക�  വ�് താമസി�ി�് ജന�െള ��ി��ി��െവ�

പരാതിയി� കഴി� വ�ഷം വ��് മ�ി േനരി�് നട�ിയ അദാല�ി� എ� പരാതികളാണ്

ലഭി�ത്;

(ബി) അതി� എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;

(സി) അതി� ഇനി�ം ഉേദ�ാഗ� തല�ി� നടപടി ���ിയാ�വാ�� എ� ഫയ�ക��്?

�തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി��തി�� മാനദ�ം



2971. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് �തിയ �ാമപ�ായ�ക� �പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി�� �ാമപ�ായ�ക�  വിഭജി�് �തിയവ �പീകരി��തിന് അടി�ാനമാ��

മാനദ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന�ീ വാ�

2972. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െകാ�ാര�ര മ�ല�ി�െ�� ഉ��� �ാമപ�ായ�് ��ംബ�ീ �േഖന ന�കിയ ഭവന�ീ

വാ� സ��ാ�  എ�തി ത�ിയി�ം ��ത പ�തി �കാരം ഉ��� േകാ��േറഷ� ബാ�ി�

നി�ം വാ� എ�� ��ംബ�ൾ�് ��ത ആ��ല�ം ഇ�വെര ലഭ�മാക�� ��യിൽ

െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ആ��ല�ം വാ��െയ��വർ� ലഭി�വാൻ ഇനി എ�് നടപടികളാണ്

അവേശഷി��ത്;��ത നടപടിക� അടിയ�ിരമായി ���ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മീഡിയാ�ീ പ�തി

2973. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ മിഷ� �േഖന നട�ിലാ�ിയി�� മീഡിയാ�ീ എ� പ�തി�െട നിലവിെല അവ�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ഏെത�ാം തര�ി�� �വ��ന�� നട�ിയി��്;

(സി) എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;  പ�തി ഏെ���

�ാപന�മാ�� കരാ� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) മീഡിയാ�ീ പ�തി�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര െചലവഴി� �ക ഇനം തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;  എ� �പ ഇതിേനാടകം നി��ഹണ ഏജ�സി�് ന�കിയി�െ��്

െവളിെ���േമാ?

��ംബ�ീ അ�ാര� പാ��ക�ം െച�കിട ത�� �ണി�ക�ം

2974. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി�� വ� നി��ാണ �ണി�ക��് െട�റി�ാെത േജാലി

ഏെ���ാെമ�് ഉ�രവായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?



(ബി) ��ംബ�ീ�െട കീഴി�  എ� അ�ാര�  പാ��ക�ം െച�കിട ത��  �ണി�ക�ം

�വ��ി��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� അ�ണവാടി വ���മാ�െട �ണിേഫാം ത��തി�� ഓ�ഡ�  ��ംബ�ീ

�ണി�ക��് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണന �ംഖല

2975. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണന �ംഖല വി�ലെ����തി�ം �തന വിപണന സാധ�ത

കെ���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ���� ഓ�ൈല� വഴി വി�പന നട��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഏെതാെ� ഉ����ളാണ് ഇ�കാരം വി�ന നട��െത�ം അത് വിജയ�ദമാേണാ

എ�ം അറിയി�േമാ?

��ംബ�ീ നട�ിലാ�� ബ�സ് ��ക�

2976. �ീ.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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സഹകരണേ�ാെട ��ംബ�ീ നട�ിലാ�� ബ�സ്

��ക� നിലവി� എ� എ�ം ഉ�്; ഇവ�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബ�സ് ��കളിെല ജീവന�ാ�െട എ�ം,  ത�ിക,  വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,  േവതനം,  �മതല

എ�ിവ ഇനം തിരി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  ബ�സ് ��കളി�  �വ��ി�� ടീ��മാ�െട�ം മ�് ജീവന�ാ�െട�ം േസവന

േവതന വ�വ�ക� പരി�രി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� ബ�സ് ��ക�

2977. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി�  ��തായി ബ�സ് ��ക�  �ട��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?



െത�� നാ��െട എ�ം

2978. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െത�� നാ��െട എ�ം �റ��തിനായി എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ് കഴി� ഒ� വ�ഷം

സ��ാ� ആവി�രി�ി�ളളത് ;

(ബി) ടി പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) െത�� നാ��െട ആ�മണ�ി�  2016,  2017  വ�ഷ�ളി�  എ� മരണ��

സംഭവി�ി�െ��് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) െത��നാ��െട കടിേയ���വ��് ചികി�ാ സഹായം ലഭി��തിനായി എെ��ി�ം

പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

മാലിന� പരിപാലന ആവശ�കതാ സ�േ�

2979. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് മാലിന� പരിപാലന ആവശ�കതാ സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

സ�േ�യി� കെ��ിയ �ധാന വ�തക� എെ�ാെ� ആയി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) സ�േ��െട അടി�ാന�ി� സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

�തിദിനം ഉ�ാ�� മാലിന���

2980. �ീ.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) സം�ാനെ� േഹാ��ക�, െറേ�ാറ�ക�, മ��,  മാംസ,  പ��റി,  പഴവ�� വിപണന

�ാപന��  എ�ിവിട�ളിൽ �തിദിനം ഉ�ാ�� മാലിന���  ബാഹ� ഏജ�സിക��്

കരാ�  ന�കി നീ�ം െച��ത് എവിെടയാണ് നിേ�പി��െത�ത് സംബ�ി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരിേശാധനക� നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം മാലിന��� ജലാശയ�ളി�ം മ�് െപാ� ഇട�ളി�ം നിേ�പി��ത് ഒഴിവാ��തിന്

ആവശ�മായ ��ക�ത�ക� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� സ�ീകരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� ഇത്

നിരീ�ി��തിന് നിലവി�� സംവിധാനെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

�ചിത�മാലിന� സം�രണം

2981. �ീ.ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി



�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, �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) �ചിത�മാലിന� സം�രണ ദൗത��ിെ� ഭാഗമായി ൈജവ,അൈജവ മാലിന� സം�കരണ�ിന്

അവലംബി�� രീതിക�ം അതി�� സഹായക സംവിധാന��ം ഏെതാെ�െയ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അൈജവ മാലിന�െ� സം�രണ സംവിധാന�ിേല�് എ�ി��തി�ം വ�ാപാര ബ�ം

ഉ�ാ��തി�മായി �ീ� േകരള എ� േപരി� ക�നി �ാപി�ി�േ�ാ;

(സി) റിേസാ�് റി�വറി െഫസിലി�ി (ആ�.ആ�.എഫ്) എ�ത് െകാ�് ഉേ�ശി��ത് എ�ാെണ�ം

ആയതിെ� �മതല ആ��ാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഇ-േവ�് സം�രണം

2982. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

�ചിത� േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി ഇ-േവ�് നിയ�ി��തി�ം സം�രി��തി�മായി

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ീ� േകരള ക�നി

2983. �ീ.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) �ീ�  േകരള ക�നി�െട നാളി�വെര�� ലാഭന���  എ�യാെണ�് വ�ഷം തിരി��

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ക�നിെയ നവീകരി��തി�ം �തിയ �വ��ന േമഖലക� കെ���തി�ം എെ��ി�ം

പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

എ�േറാബിക് ബി�ക�

2984. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : 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 �ചിത� മിഷെ� േന�ത��ി� സം�ാന�് എ�

എ�േറാബിക് ബി�ക� �ാപി�ാ� സാധി�ി��്;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് കവ�ക�ം മ�് �ാ�ിക് ഉ����ം തടയാ� നടപടിക�



2985. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നിേരാധി�െ�� �ാ�ിക് കവ�ക�ം മ�് �ാ�ിക് ഉ����ം വീ�ം വിപണിയി�

ലഭ�മാെണ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇവ വിപണിയി�  ലഭ�മാ��ത് തടയാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�െട ഉ�ാദന�ം വി�ന�ം തടയാ� �ിരം സംവിധാനം എെ��ി�ം ഏ�െ���േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് ഉപേയാഗെ���ി നി��ി�� േറാ�ക�

2986. �ീ.െ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�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  േറാഡ് നി��ി��തിനായി നീ�ി വ�� �ക�െട പ�്

ശതമാനം �ാ�ിക് ഉപേയാഗെ���ി നി��ി�� േറാ�ക��ായി വിനിേയാഗി�ണെമ�

നിബ�ന ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) 2017-18 � എ� കിേലാമീ�� േറാ�ക� �ാ�ിക് ഉപേയാഗെ���ി നി��ി�വാ� കഴി�;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തരമായ പാരി�ിതിക ���� ��ി�� �ാ�ിക് മാലിന�ം നി��ാ�ജനം െച��തിന്

ഇൗ സംവിധാനം എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�് വിശദീകരി�േമാ?

നില�� മ�ല�ി� �ഴക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് പ�തി

2987. �ീ.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�ി� ജനകീയ ��ാ�യി� �ഴക�ം �ള��ം സംര�ി��തിന് തേ�ശ സ�യം

ഭരണ വ��് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എം.എ�.എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�� പ�തിയായ വഴി�ടവ് - ����

�ടിെവ� പ�തി�െട ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ; ��ത ഫയലി� നടപടി

സ�ീകരി�ാെത ൈവകി�ി� ഉേദ�ാഗ�െ� േപ�ം, ത�ിക�ം വിലാസ�ം അറിയി�ാേമാ; ഫയ�

ൈവകി�ി�തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ���ീകരി�ാ� എ�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�സ് ��കളിെല െകയ�േട�ർമാർ�് പരിശീലനം

2988. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) ബ�സ് ��കളിെല െകയ�  േട�ർമാർ�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� േന�ത��ി�

പരിശീലനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരിശീലന�ിെ� ഉ�ട�ം,  പരിശീലനം ന�കിയ

ഏജ�സി,  എ� ദിവസെ� പരിശീലനം,  എ� െകയ�  േട�ർമാർ പെ��� �ട�ിയ

വിവര�� ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െകയ�  േട�ർമാർ�് ��ംബ�ീ സംവിധാന�ിെ� സഹായേ�ാെട പരിശീലനം ന���ത്

സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ഏജ�സി/  �ാപനം പ�തി സമ��ി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ

പ�തിയിേ�� എ�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ� എ�് വ��മാ�ാേമാ;  പ�തി നട�ിലാ�ാ�

അടിയ�ിര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

െപാ��ശാന�ം �തേദഹം ദഹി�ി��തി�� �ളക�ം �ാപി�� നടപടി

2989. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 1994-െല േകരള പ�ായ�ിരാജ് നിയമ�ിെല�ം,  ��സി�ാലി�ി നിയമ�ിെല�ം ച���

അ�സരി�് െപാ��ശാന�ം,  �തേദഹം ദഹി�ി��തി�� �ളകൾ �ാപി�� നടപടി�ം

സ�ീകരിേ��ത് തേ�ശ�ാപന��െട ബാധ�തയാേണാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം െപാ��ശാനം നി��ി��തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;  ഇതിനായി ഈ സ��ാ�  എ� �ാമ പ�ായ�ക��് ധനസഹായം

ന�കിെയ�റിയി�േമാ;

(സി) �ശാനം നി��ി��തിന് �ാമ പ�ായ�ക��് സ��ാ�  �ലം വി�് ന���തിന്

എെ��ി�ം നിയമ തട��േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത തട�ം നീ��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

�ാമീണേറാ�ക�െട നി��ാണ�ിെല �ണനിലവാര �റവ്

2990. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ാമീണേറാ�ക�െട നി��ാണ�ിെല �ണനിലവാര �റവ് �ലം ��ത േറാ�ക� േവഗ�ി�

തക�� �ിതിവിേശഷം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമീണേറാ� നി��ാണം യ�വ��തമാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�െട �ടി�ിക

2991. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�െട �ക േക�സ��ാരി�

നി�ം ലഭി�ാ�േ�ാ; ലഭി�ാ�� �ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;



(ബി) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല പ�ായ�ക� നട�ിലാ�� കിണ� റീ�ാ��ിംഗ് പ�തി�െട �ക

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയത് �ടി�ികയാെണ�ത്

��ിയി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് ലഭി��തി�� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹാ�ാ ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട നട�ി�്

2992. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഹാ�ാ ഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� േമഖലക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� നി�ം കാ�ഷിക േമഖലെയ ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത� െതാഴി� ദിന�� ��ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  സം�ാന�ിെ� സമ� വള���ായി �ത��ാദനപരമായ േമഖലക�

ഉ�െ���ി െതാഴി� ദിന�� ��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) 2017-18 സാ��ിക വ�ഷ�ി� േക��ി� നി�ം െതാഴി�റ� പ�തി�ായി ലഭി� �ക

എ�യായി��; എെ�ാെ� �വ��ികളാണ് ടി വ�ഷം െച�ി��ത്; ആയതിന് െചലവഴി�

�ക എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

2993. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� െതാഴിലാളിക��് ഇേ�ാ� ന���

�ലി എ� �പയാണ്; എ� െതാഴി� ദിന�ളാണ് ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇവ��് ന�കിവ��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ�ാെ� ���ികളാണ് െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി ഇേ�ാ� െച��ത്; േവന�

ക��� സാഹചര��ി� ജലേ�ാത�ക�െട അഭി��ിെ����, പ�തിയി� ഉ�െ���ാ�

കഴി�കയിേ�;വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിെല െതാഴിലാളിക��് വിതരണം െച�� �ലി വ��ി�ി�ാ�ം െതാഴി�

ദിന��  വ��ി�ി�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്

അറിയി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തി

2994. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തിയി� �ീേരാ�ാദന േമഖലയി� പ�െതാ��്,  ആ�ി��ട്

എ�ിവ�െട നി��ാണം,  വ��ിഗത ഗാ�ഹിക ശൗചാലയം,  കളി�ലം,  െപാ�ച� �ട�ിയ

നി��ാണ���ിക� ഏെ���വാ� അ�വദി�ി�ളളത് െതാഴിലിേനാെടാ�ം വികസന�ം എ�

യഥാ���ം �ാ�മാ��തിന് എ�മാ�ം സഹായകമായി എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  അവിദ�ധ െതാഴിലാളിക��് �ലിനിര�് േക�

സ��ാ� �ന�നി��യി�ി�േ�ാ;  സം�ാനെ� �ലിനിര�മായി ത�ി�് േനാ�േ�ാ� ഇത്

�േലാം �റവാെണ�തിനാ� അത് വ��ി�ി�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  േവതനം ര�ാ��കം വിതരണം െച�ണെമ� നിബ�ന ക�ശനമായി

പാലി��തിന് സാധി��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്;

(ഡി) ഇൗ പ�തി �കാരം നട�ിലാ�ിയി�ളള ���ിക�െട വിശദാംശം �ത�മായി േക� സർ�ാരിന്

ന�കാതി��ത് �ലം ഇൗ പ�തിക��ളള േക�സഹായം സമയ�് ലഭി�ാ�

സാഹചര���ായി�േ�ാ?

വിേനാദ നി�തി

2995. �ീ.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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �േത�കി�് �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം േകാ��േറഷ�ക�െട�ം

തനത് വ�മാനമാ��മായ വിേനാദ നി�തിെയ ജി.എസ്.ടി.  നിയമം ഏെത�ി�ം വിധ�ി�

ബാധി��േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വ�മാന ന�ം നിക�ാ� എ�് പ�തിയാണ് വിഭാവനം െച�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

െക�ിടം പണി�ളള െപ�മി�്

2996. �ീ.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) വിവിധ േകാ��േറഷ�കളി�ം,  �നിസി�ാലി�ികളി�ം,  മ��� ൈഹേവകേളാട് േച���  10

െസ�ി� ��ത�ളള, ന� കര�മിയായി കിട�� �ല�� വിേ��കളിെല റി�ാ�ഡി� (ബി ടി

ആർ-�) നിലെമ�് േരഖെ���ിയിരി����ലം ��ത �ല�് െകാേമർഷ�ൽ

/വാസ�ഹ�� പണി��തിന് എെ��ി�ം തട�ം ഉേ�ാ ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ �ല�ളി�ം അവി�െ� േകാ��േറഷ�/ �നിസി�ാലി�ിക�െട ഉ�ര�

�കാരം/നിയമ�കാരം ആേണാ െക�ിടം പണി�് െപ�മി�് ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന വഴിേയാര�ളി�  െക�ിട സ��യ��  ഉ�ാ��ത് സം�ാന വികസന�ിന്

�ണകരമാേണാ;  എ�ി�  ഇതിേല�ായി ഇള�ക�  പരിഗണി�ാ�  വ�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�

പരിേശാധി�് ആവശ�മായ അ��ല ഉ�രവ് ന��േമാ;വിശദമാ�േമാ?



അനധി�തമായി നി��ി� െക�ിട��െട �മവ��രണം

2997. �ീ.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) അനധി�തമായി നി��ി� െക�ിട��ം വാസ�ഹ��ം പിഴയട�് �മവ��രി��തി��

�തിയ ഉ�രവ് സാധാരണ ജന�െള സഹായി�ാ��ത� എ� പരാതി

��യി�െ��ി�േ�ാെയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) അനധി�തമായി നി��ി� വ�കിട െക�ിട��ം മ�ം �മവ��രി��തിനാണ് ��ത

ഉ�ര�െകാ�് �േയാജന��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വയേലഷ�കളാണ് ��ത ഉ�രവ് �കാരം �മവ��രി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക�ിട നി��ാണ ച��ിെല 1994 െല േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമ�ിെല െസ�ൻ 220

ബി �കാര�� വയേലഷനാണ് സാധാരണ�ാരന് ഇളവ് െച�് കിേ��െത� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത നിയമ�ിന് ഇളവ് െകാ��േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത െക�ിട�� �മെ����

2998. �ീ.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) നി��ാണം ���ിയായ അനധി�ത െക�ിട��  �മെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�

െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അനധി�ത നി��ാണെ� �ടർ�് വിവിധ േകാടതികളി� േക�കളി� ഉ�െ�� െക�ിട��ം

�മെ���ാ� സാധി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിൽ വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

നിയമം ലംഘി�് പണിത െക�ിട���് അംഗീകാരം

2999. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നിയമം ലംഘി�് പണിത െക�ിട���് പിഴ �മ�ി അംഗീകാരം ന���തിന് തീ�മാനം

എ��ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ിൽ ഭാവിയി�  അനധി�ത െക�ിട���് �ാ�ം,  െ��ം ത�ാറാ�ി ന���

ആർ�ിെട�്മാെര കരി��ികയി� ഉ�െ����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാെയ�റിയി�േമാ;



(സി) അനധി�ത െക�ിട���് പിഴ �മ��തി�െട എ� േകാടി �പ ലഭി�െമ�ാണ്

കണ�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �മവ��രണം നിയമവി�� �വ��നം നട��വ��് േ�ാ�ാഹനമാ�െമ�്

വിമ�ശനം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�ാ� ���ിക�

3000. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� മണ��  എം.എ�.എ.  �െട ആ�ി വികസന ഫ�് �കാരം

ഭരണാ�മതിയായ തേ�ശസ�യംഭരണവ��് �േഖന �ാവ��ികമാേ�� ���ികളി�

ഇ�വെര െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ���ിക��് ഇ�വെര െട��  നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  കഴിയാതിരി��ത്

എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  എ��ം േവഗം ആരംഭി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�േമാ?

െപരി�ാല-ചാ�ര േകാളനി- െച�േ�രി േറാഡ്

3001. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഭരണാ�മതി ലഭി� െപരി�ാല-ചാ�ര േകാളനി-

െച�േ�രി േറാഡ് പണി ���ിയാ��തിന് കാലതാമസം േനരി�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ചീഫ് എ�ിനീയ�െട കാര�ാലയ�ി�  ടി ഫയ�  ��് മാസ�ി�  ��ത�  ആയി

തീ�മാനമാകാെത കിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കാരണം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ടി േറാഡിെ� പണി എ�േ��് �ട�ാ� സാധി�ം എ�ത് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

3002. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട

ഒഴി�ക� കാ�ഗറി തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?



പ�ായ�് ജീവന�ാ�െട െക.പി.ഇ.പി.എഫ്,ജി.പി.എഫ്എ�ിവയി� നി�ം താ�ാലിക വാ�

അ�വദി��തി�� അധികാരം

3003. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�് ജീവന�ാ�െട െക.പി.ഇ.പി.എഫ്,ജി.പി.എഫ് എ�ിവയി� നി�ം താ�ാലിക വാ�

അ�വദി��തി�� അധികാരം നിലവി�  പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��മാ��ാണ് എ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം പ�ായ�് ജീവന�ാ��് താ�ാലിക വാ� അ�വദി� കി�ാ�  താമസം േനരി��

എ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത താ�ാലിക വാ� അ�വദി��തി�� അധികാരം പ�ായ�് െസ��റിമാ��്

ന���തി� എെ��ി�ം നിയമതട�ം ഉേ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  താ�ാലിക വാ� അ�വദി��തി�� അധികാരം പ�ായ�് െസ��റിമാ��്

ന�കി ഉ�രവ് ഉ�ാ�േമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല �ലമാ� മാനദ�ം

3004. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല �ലമാ� മാനദ�ം എ� �ത� നട�ാ�ി വ��െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത മാന ദ�ം സ��ാ� ഉ�രവ് ന�� GO(P) No.13/12/P & ARD 29/12/2012

തീയതിയിെല ഉ�രവിന് വി��മാെണ�ത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ.

(സി) നിയമാ��തമായി ��ികെള ദെ��� ജീവന�ാ��് ന�കി വ�� സംര�ണം ��സി��

േകാമ�  സ��ീസിെല �ലമാ� മാനദ��ി�  ഉ�െ���ാ�ത് പരിഹരി�േമാ;  ��ത

മാനദ�ം �ടി േച��് ഉ�രവ് പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാരിന് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; ആയത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ജീവന�ാ�െ�തിെര വിേവചനപരമായി അ�ട� നടപടിക�

3005. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2008-െല േകരള െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം ��വ�ാഖ�ാനം െച�് പ�ായ�്

ഡയറ��  വ��ിെല ജീവന�ാ�െ�തിെര സെ��ഷ�  അട��� അ�ട� നടപടിക�

വിേവചനപരമായി സ�ീകരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിയമം ��പേയാഗം െച�് ജീവന�ാ�െ�തിെര അ�ട� നടപടികെള�� വ��്

േമധാവിക�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

വിേക�ീ�താ��ണ സമിതി തീ�മാനം

3006. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന വിേക�ീ�താ��ണ സമിതി�െട  23.3.2017-െല  2(9)  ന��  തീ�മാനം

എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത തീ�മാന �കാരം േ�ാ�ിെല എ�.എസ്.ജി.ഡി.  അസി.എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ��്

വാഹനം വാ��തിന് അ�മതി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േ�ാജ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി�ി�ം വാഹനം വാ��തിന് ബ�െ��വ�

അ�മതി ന�കാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി� അ�മതി ന�കാ�തി�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ?

�ാമപ�ായ�കളിെല നി��ാണ �വ��ന��െട േവഗത�റവ്

3007. �ീ.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� �ാമപ�ായ�കളിെല വിവിധ നി��ാണ �വ��ന�� നട�ിലാ��തി��

േവഗത�റവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓേരാ �ാമപ�ായ�ി�ം,ആവശ�മായ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട �റവ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഓേരാ �ാമപ�ായ�ി�ം സിവി�എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  ഒ� അസി.എ�ിനീയെറ

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

പ�ായ�്െസ��റിമാെര നിയമി�വാ� നടപടി

3008. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�കളി�  െസ��റിമാ�െട ത�ികക�  ഒഴി� കിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െസ��റിമാ�െട ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത് പ�തി �വ��ന�െള ബാധി�� വിവരം

പ�ായ�് ക�ി�ിക�  പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ം വ��് െസ��റിെയ�ം അറിയി�ി�ം

െസ��റിമാെര നിയമി�ാ���ല�� ���� ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) അടിയ�രമായി െസ��റിമാെര നിയമി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി�� പ�ായ�കളിെല ഒഴി�� ത�ികക�

3009. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േകാ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�� ഒ�പത് പ�ായ�കളിലായി എ� ത�ികകളി�

ഒഴി��തായി ��യി�െപ�ി��്; പ�ായ�് തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� ഉട� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

3010. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

പ�ാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി�� പ�ായ�കൾ,  പ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ി  ,  േ�ാ�്

എ�ിവിട�ളി�� സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിലവിെല

ത�ികക�െട�ം,ഒഴി�ക�െട�ംവിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�്, ��ൈടം സ�ീ��

3011. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�് വ��ിെല ഓഫീസ് അ��ഡ�്, ��ൈടം സ�ീ�� എ�ിവ�െട െ�ാേമാഷ�മായി

ബ�െ��്  28.12.2017-ന് നട�ിയ ഹിയറിംഗിെ� തീ�മാനം എ�ായി എ�് സ��ാ�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ജീവന�ാ��് ലഭിേ�� അ�ഹതെ�� െ�ാേമാഷ� ന���തിന് ആവശ�മായ

നി�േ�ശം ജി�ാ ആഫീ�ക��് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ� കാലതാമസം വ��ാെത നട�ിലാ�ാ� ആവശ�മായ

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളി� എ�.ഡി. െെട�ി�് ത�ിക

3012. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�കളി�  എ�.ഡി.  െെട�ി�് ത�ിക ��ി���മായി ബ�െ��  EPA

120/2015/LSGD എ� ഫയലിേ�� എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം എ�.ഡി.  െെട�ി�് ത�ിക ��ി��തി�ളള അടിയ�ര ഉ�രവ്

ഉ�ാ�േമാ?

ക�നാഗ��ി നഗരസഭയിെല താ�ാലിക ജീവന�ാർ

3013. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക�നാഗ��ി നഗരസഭയി�  എ�േപ�  താ�ാലികാടി�ാന�ി�  േജാലി െച��െവ�്

വ��മാ�േമാ;  ഇവരി�  പ�് വ�ഷ�ിലധികമായി േജാലിയി�  �ട��വ�െട ലി�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിലധികം വ�ഷമായി േജാലി െച�� താ�ാലിക ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് നഗരസഭയിെല മാ�� �ാ�

3014. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പാല�ാട് നഗരസഭയി�  മാ��  �ാ�  ത�ാറാ��തിെ� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;  മാ���ാ�  എ�് �സി�െ���ാ�  കഴി�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) മാ�� �ാ� �സി�െ���ാ� ൈവ��ത് �ലം ഫയ�ക� െക�ി�ിട�ക�ം ആയ�കാരണം

ജന�� ��ി����ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

തി�ര�ാടി മ�ല�ിെല ഇ�ളി�റ �ശാനം േറാഡിെ� നവീകരണം

3015. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ിെല പര�ന�ാടി ��സി�ാലി�ിയിെല ഇ�ളി�റ �ശാനം

േറാഡിെ� നവീകരണ ���ി�് സാേ�തികാ�മതി�ം ഭരണാ�മതി�ം ന�കിയ േശഷം പണി

നി��ിവ�ാ� നഗരകാര� േജായി�് ഡയറ�� ഉ�രവി�ി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  പര�ന�ാടി ��സി�ാലി�ി�െട  21.03.2017-െല  AE/176/16-17  ന��

ക�ി� ന�കിയ വിശദീകരണ�ിേ�� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ി�് അ�വദി� �ക ലാ�ാകാെത 2018 മാർ�് അവസാന��തിന് ��് പണി

���ിയാ�വാ� സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ��� �ാമപ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ� േക�ം



3016. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല വാഴ�ളം കരയി� മ��� �ാമപ�ായ�ിെല �ാഥമിക ആേരാഗ�

േക��ിന് �തിയ െക�ിടം പണി��തിന് നിേയാജകമ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി�

നി�ം അ�വദി�  50  ല�ം �പ�െട �വ��ിക�  ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ി�െട െട�� നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ;

(സി) പണി എ�േ��് ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�് െക�ിടം

3017. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക�� ജി�യി� ��തായി �പീകരി� ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ ���ി എേ�ാ� ആരംഭി�ാ� കഴി�ം;വ��മാ�ാേമാ?

സ�കാര� റിേസാ��ിെ� നിയമ ലംഘനം

3018. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വി�ര �ാമപ�ായ�ി�  ക�ാറി� സമീപം �വ��ി�� റിവ�  കൗ�ി എ� സ�കാര�

റിേസാ��ിന് നദി�് ��െക പാലം നി��ി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം നിയമ��െട അടി�ാന�ിലാണ് അ�മതി ന�കിയെത�ം റിേസാ��് ഏെത�ി�ം

സ��ാ� �ാപന��മായി എെ��ി�ം ഉട�ടി വ�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ��ലം സ�കാര�മാ�ാ�  നട�� പാലം േഗ�് �ാപി�് ��ിയി�് െപാ�ജന��െട

�േവശനം തട�െകാ�് െപാ��ലം സ�കാര�മാ�ി നട�� നിയമലംഘനം

അവസാനി�ി�ാ� നടപടി എ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ി� വര��െയ �തിേരാധി�വാ� നടപടിക�

3019. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഇ�വണെ� മാ��്,  ഏ�ി�, േമയ് മാസ�ളിെല അതി��മായ വര��െയ

�തിേരാധി�വാ�  എെ�ാെ� ��ക�ത�ക�  ആണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) ഒ��ാലം മ�ല�ി� വര��െയ �തിേരാധി��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

അതിര�ി�ി പ�ായ�ിന് �േത�ക ഫ�ക�

3020. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ികജാതി,  പ�ികവ�� േതാ�ം േമഖലയിെല ജന��  ��തലാ���ം,  വ�മാന മാ����

തീെര ഇ�ാ��മായ ചാല�ടി മ�ല�ിെല അതിര�ി�ി പ�ായ�ിന് െ�ഷ�� ഫ�ക�

അ�വദി��തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിേനാദസ�ാര േക��ളായ അതിര�ി�ി,  വാഴ�ാ�, ����ഴി,  മല��ാറ �ട�ിയ

�േദശ��  ഉ�െ��� ഈ പ�ായ�ിന് നിലവി�  വി.എസ്.എസ്.  �േഖന വനം വ��്

പിരിെ���� �േവശനഫീസ്,  പാ��ിംഗ് ഫീസ് എ�ിവയി�  നി�് ഒ� വിഹിതം

ലഭ�മാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

ൈവകല� സൗ�ദ പ�തി

3021. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് വീട് നി��ി�ാ�  സാ�ഹ�നീതി വ��്,  ൈവകല� സൗ�ദ പ�തി�മായി

ബ�െ��് എ� �കയാണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ഓേരാ പ �ായ�ി�ം �തിവ�ഷം എ� �കയാണ്

അ�വദി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2014  �ത�  2018  വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി��് എ� �ക

അ�വദി�െവ�് പ�ായ�ടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പ �ായ�കെള�ാം ,��ത ആവശ��ിനായി അ�വദി� �ക ���മാ�ം െചലവഴി�ി�േ�ാ ;

ഇെ��ി� �ക െചലവഴി�ാ� പ�ായ�ക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ആവശ��ിനായി ന�കിയ �ക പ �ായ�ക�  വകമാ�ി െചലവഴി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

ഏെതാെ� പ�ായ�ക� മേ�താവശ����ാണ് വകമാ�ി െചലവഴി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഭി�േശഷി�ാ�െട �നരധിവാസ�ിനായി ന��� �ക മ�് ആവശ����ായി

ഉപേയാഗി��െത� ച�ം പ�ായ�ക� ലംഘി�ി�െ��ി� ��ത പ�ായ�ക�െ�തിെര

സ�ീകരി�� നടപടികെളെ��് വ��മാ�ാേമാ?

പിഴ അട�് അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം �മവ��രി��

3022. �ീ.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) അനധി�ത െക�ിട നി��ാണം പിഴ അട�് �മവ��രി�ാ�� സ��ാ� ഉ�രവ് എ�ാണ്

നിലവി� വ�ത്; ആയതിെ� േകാ�ി�ം മ�� വിശദാംശ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� �ത�  എ�വെര പണിത െക�ിട���ാണ് ��ത ഉ�ര�െകാ�് �േയാജനം

ലഭി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് നിലവി� വ�േശഷം നാളി�വെര പിഴ അട�് എ� െക�ിട�� (വാസ�ഹം/

െകാേമ���) �മവ��രി�ി��്; ജി� തിരി�് വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഡി) അതി�  ഏ��ം ��ത�  വി�തി ഉ� െക�ിട�ളി�  (വീട്/െകാേമ���  െക�ിടം)  പിഴ അട�്

�മവ��രി�  50  ആ�ക�െട േപര്(  അ��്,  �ലം സഹിതം  )വിശദാംശ��

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) നാളി�വെര ഈയിന�ി� എ� േകാടി �പ ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

തീര പരിപാലന നിയമം

3023. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തീരേദശ േമഖലയി�ം,  കായ� �േദശ�ളി�ം വീട് വ�ുവാ�ം,  അ���പണിക� നട�വാ�ം

തേ�ശഭരണ �ാപന���് �തിയ മാ��നി�േ�ശ�� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ��് നി��ി� വീ�ക�  ���ി പണിയാൻ തീരപരിപാലന നിയമ�മായി ബ�െ��് അ�മതി

ന��േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം

3024. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

േകരള െന�വയ� ത�ീ�തട സംര�ണ നിയമം 2008 നിലവി� വ� 12-8-2008 � �േ�

നിക�െ���ം 1967 െല േകരള �വിനിേയാഗ ഉ�രവിെല വ�വ�ക� �കാരം ബ�െ��

ആർ ഡി ഓ മാ� നിക��മി  (Reclaimed land) എ�് ഉ�രവാ�ക�ം െച� �മിയി�,

റവന� േരഖകളി�  അെ��ി�  BTR  �കാരം ഇേ�ാ�ം നിലം,  വയ�, ന� എ�്

േരഖെ���ിെയ� കാരണ�ളാ�  സം�ാനെ� തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന���്

ഏെത�ി�ം ൈകവശ ഗണ�ി�െപ� െക�ിട നി��ാണാ�മതി ന���തിന് തട���േ�ാ?

വിശദാംശം ന��േമാ?

സ�ാ�് ഷാ�ക�

3025. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട ആഭി�ഖ��ി�  സ�ാ�് ഷാ�ക�  �ാപി�� പ�തി

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ിരം സ�ാ�് േഷാ�് സംവിധാനം നിലവി�  എ� തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി��്  ;  അത്

��ത� �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ� പ�തി�േ�ാ?

പ��ി�റ േകാളനിയി� പണിതി�� ക�വ��ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ്

3026. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇടെ�ാ�ി വിേ�ജി� പ�ികജാതി ��ംബ�� താമസി�� പ��ി�റ

േകാളനിയി� പണിതി�� ക�വ��ിെ� അേ�ാ�് േറാഡ് നി��ി��തിെല കാലതാമസ�ിന്

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� െട�� നടപടിക� ���ിയായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�േ��് പണിക� ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ക�വ��് �ന�നി��ി�േ�ാ�  ഒറിജിന�  എ�ിേമ�ി�  ഇതിനാ�� �ക

വകയി��ാതി��തിന് കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ വര��െയ േനരി��തിനായി െെകെ�ാ� നടപടിക�

3027. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല വിവിധ തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� വര��െയ �തിേരാധി�ാ�

ഇതിനകം സ�ീകരി�ി�� �െ�ാ����  എെ��ാെമ�്

പ�ായ�്,�നിസി�ാലി�ി,േകാ��േറഷ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ം നട�ിലാ�� പ�തി,  �േയാജനം ലഭി�� �േദശം,  അ�വദി� �ക

എ�ിവയട�� പ�ിക ന�കാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� േന�ത��ി� ബ�സ് ��ക�

3028. �ീ.െക. ദാസ� : 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��ിെ� േന�ത��ി�  നാളി�വെരയായി അ�വദി�ി��

ബ�സ് ��ക� എ�െയ�ം അവ�െട േപര്, വിലാസം, ലഭ�മായ അടി�ാന സൗകര���,

ജിവന�ാ�െട എ�ം,  ത�ിക എ�ിവ എെ��ാെമ�ം ഉ� വിവര��  ജി� തിരി�്

ലഭ�മാ�ാേമാ;



(ബി) ബ�സ് ��  ജീവന�ാരായ െ�ഷ��  എഡ�േ���മാ��് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ�

േന�ത��ി�  പരിശീലനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  പരിശീലന��െട ഉ�ട�ം,

പരിശീലനം ന�കിയ ഏജ�സി, എ� ദിവസെ� പരിശീലനം; എ� െ�ഷ�� എഡ�േ���മാ�

പെ��� �ട�ിയ വിവര�� ജി�തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �� ജന�തിനിധിക��് േ�മനിധി�ം, ചികി�ാ പ�തി�ം

3029. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : 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 ��  ജന�തിനിധിക��് േ�മനിധി�ം,  ചികി�ാ

പ�തി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� േപ��് ഈ പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി��െവ�ം,  എ� �ക

ഇ�ാര��ിനായി െചലവഴി��െവ�ം െവളിെ���േമാ?

തി�വന��രെ� ���ഴിയി� ആ�നിക അറ�ശാല

3030. �ീ.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��രെ� ���ഴിയി�  ആ�നിക അറ�ശാല �ാപി��തിന് തി�വന��രം

നഗരസഭ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനായി എ� േകാടി �പ നീ�ിവ�ി��്;

(സി) അറ�ശാല�െട നി��ാണ �വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

�ീരക�ഷക��് ഇൻെസ�ീവ്

3031. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ീരക�ഷക��്,  ഉ�ാദി�ി�� പാലിെ� അളവ�സരി�് തേ�ശസ�യംഭരണ

വ��്ഇൻെസ�ീവ് ന���േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� �പാ വീതമാണ് ന���ത് ;

(സി) ടി ഇൻെസ�ീവ് കാലാ��തമായി പരി�രി�ാ�േ�ാ ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ ;

(ഡി) ഇൻെസ�ീവിൽ �റവ് വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി� പഴയ നിര�് �നഃ�ാപി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

�ാമ സഡക് േയാജന പ�തി



3032. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2014- 15 �ത� 2017-18 വെര �ധാനമ�ി�െട �ാമസഡക് പ�തി �കാരം എ� േക�

വിഹിതം ലഭി�;

(ബി) എ� ഫ�് െചലവഴി�; ��വ� ഫ�ം െചലവഴി�േവാ;

(സി) െചലവഴി�ിെ��ി� എ� െകാ�്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി� �വ��ി�� ഖാദി �ാമ വ�വസായ �ാപന��

3033. �ീ.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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട  2017-18  വാ�ഷിക പ�തിയി�  അ�വദനീയമായ

സ�ിഡി നിര�ക�ം,  അ�ബ� വിഷയ��ം വിശദീകരി�െകാ�്  3.04.2017  �

�റ�ിറ�ിയ മാ��േരഖ �കാരം,  തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട പരിധിയി�

�വ��ി�� ഖാദി �ാമ വ�വസായ �ാപന���് ന�കാ�� ധനസഹായ��  ഖാദി

േബാ�ഡ് െസ��റി രജി�� െച� സഹകരണ സംഘ���ം, ഖാദി േബാ�ഡ് േനരി�് നട��

�ണി�ക��ം മാ�മായി പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം പരിമിതെ���ിയി�െ��ി�, ഖാദി േമഖലയിൽ ധ���ാപന ആ�് അ�സരി�്

രജി��  െച�് ഖാദി �ാമ വ�വസായ ക�ീഷെ� അംഗീകാരേ�ാ��ടി �വ��ി��

�ാപന�െള �ടി ഉ�െ���ി  3.4.2017  െല ഉ�രവിെല അപാകത പരിഹരി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വന സംര�ണ സമിതി�ം അെ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�െട ലി�ം

3034. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�്,  അതിര�ി�ി �ാമപ�ായ�ിെല പ�ികവ�� േകാളനികളിെല

�ീക�െട ഉ�മന�ിനായി�� അ�വീട് പ�തി,  ഷീ േടാ�ല�് പ�തി എ�ിവ

നട�ാ��തിനാ�� അെ�ഡി�ഡ് ഏജ�സിക�െട ലി�ി�  നി�ം വന സംര�ണ

സമിതിെയ (വി.എസ്.എസ്) ഒഴിവാ�ിയിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� പ�തിക� വന�േദശ�ളി� നട�ാ�േ�ാ� വന സംര�ണ സമിതിെയ�ടി

(വി.എസ്.എസ്) ഉ�െ����തിന് സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�്,  േകാഡിേനഷ�  ക��ി� സമ��ി�ി��

അേപ�യി� ധനകാര� വ��ി� നി�ം അ�മതി ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

���റയി� വികലാംഗേകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി �ാ�ക�



3035. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല ���റയി�  വികലാംഗേകാളനി നിവാസിക�െട

�നരധിവാസ�ിനായി കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് നഗരകാര�വ��ിന് ൈകമാറിയ

രേ��� �ല�് �ാ�ക� നി��ി� ന��� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി എ��ം േവഗം യാഥാ���മാ��തിന് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന സ��ാരിെ� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ��ത പ�തി

യാഥാ���മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

കില�െട �വ��ന��

3036. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

കില�െട �വ��ന��  െമ�െ���ാ�  ഏെതാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;

വിശദമാ�ാേമാ ?

ന�നപ� േ�മം

3037. �ീ.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) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ന�നപ� േ�മ�ിന് േവ�ി നീ�ിെവ�ി�� �ക, െചലവഴി�

�ക എ�ിവ വിവിധ പ�തിക�െട �മ�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം ന�നപ�േ�മ�ിന് േവ�ി േക� സ��ാരി� നി�് ഫ�ക�

ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� എ� �പ ഏെത�ാം പ�തിക�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം ലഭി� േക� ഫ�ി�  നി�് െചലവഴി� �ക എ�െയ�ം,

���മാ�ം െചലവഴി�ാ� സാധി�ാ�തിെ� കാരണ��ം വിശദീകരി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� �േരാഗതി

3038. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� സ��പ�തിയായി വിേശഷി�ി�� വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� നിലവിെല

�േരാഗതി അറിയി�േമാ ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖം എേ�ാ� യാഥാ���മാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(സി) നി��ാണ ക�നി സമയബ�ിതമായി ���ിക�  െച��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ



;വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) വിഴി�ം �റ�ഖ േ�ാജ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�ളള എ� േപ��് െതാഴി�

ലഭി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(ഇ) ഭാവിയിെല ലാഭം സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ���ി

3039. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം

�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ �വ��ന���ാവശ�മായ സാധന സാമ�ിക� ലഭി��ിെ��

പരാതി ഉേ�ാ;

(ബി) ആവശ�മായ സാധന സാമ�ിക� ലഭ�മ�ാ�തിനാ� നി��ാണ���ി നി��ിെവ�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നി��ാണ �വ��നം നില�േപായാ� സം�ാന സ��ാരിന് ന�ം സംഭവി�െമ�

ആശ� ബ�െ�� അധികാരിക� അറിയി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖെ� േദശീയ െറയി� പാത�മായി ബ�ി�ി�� ലി�് പാത

3040. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖെ� േദശീയ െറയി� പാത�മായി ബ�ി�ി�� ലി�് പാത�െട

നി��ാണ�ിന് അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�വ��നം ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�പി�ി��െത�ം എ� േകാടി

�പയാണ് അട�� �കയായി നി�യി�ി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിന് പ�തി

3041. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

വിവരി�േമാ;

(ബി) ആയതി� എെ��ാം അടി�ാനസൗകര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നവീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക�  ഇ�വെര സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��

ന�ാേമാ?

െച�കിട ഇട�രം �റ�ഖ��െട നവീകരണം



3042. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, എം. �േകഷ്

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട ഇട�രം �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�മായി

നട�ാ�ിയി�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ�ളിെല ചര�ഗതാഗതം വി�ലെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��ത്;

(സി) വ�കിേടതര �റ�ഖ�െള െപാ�-സ�കാര� േമഖലാ പ�ാളി�േ�ാെട വികസി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഏെത�ാം �റ�ഖ�െളയാണ് ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ഗതാഗത�ിനായി െച�കിട �റ�ഖ��െട വികസനം

3043. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. �ദീ��മാ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��  ചര�ഗതാഗത�ി�ം യാ��ാ�െട സ�ാര�ി�ം

സ�മാ��തിനായി നട�ി വ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വട�� േകരള�ി� ചര�ഗതാഗത�ിെ� േക�മായി മാ�ാ� ഉേ�ശി�� അഴീ�� �റ�ഖ

നി��ാണ�ിന് കി�ബി വഴി ഫ�് ലഭ�മായി�േ�ാ; നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ�ാര�ിനായി വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി�� െപാ�ാനി, ആല�ഴ, തലേ�രി, കാസ�േഗാഡ്,

വലിയ�റ �റ�ഖ��െട നി��ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡിെ� �വർ�നം

3044. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാരിൈടം േമഖലയിെല വിവിധ പ�തിക�െട ഫല�ദമായ നട�ി�ി�ം തീരസംര�ണ

സംവിധാനം ഉറ�ാ��തി�ം മാരിൈടം േബാ�ഡിെ� �പീകരണം എ� മാ�ം സഹായകമായി

എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) തീരേദശ �ര� ഉ�െ�െട�� എ�ാ �റ�ഖ �വ��ന��ം ഒ� ഏജ�സി�െട കീഴി�



ഏേകാപി�ി�വാ�  മാരിൈടം േബാ�ഡിെ� �പീകരണം െകാ�് സാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��ലം ഈ േമഖലയി� ഉ�ായി�� േന��� വിശദമാ�േമാ?

മാരിൈടം ഡവല�്െമ�് േബാ�ഡ്

3045. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം

�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന മാരിൈടം ഡവല�്െമ�് േബാ�ഡിെ� �വ��ന�� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡി�കീഴി�  നിലവി�  എ� ജീവന�ാ��്;  ഇവ�െട േസവന േവതന വ�വ�ക�

നി�യി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി� എ� �റ�ഖ��െട േമ�േനാ�ം േബാ�ഡി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല നിയമാ��ത കട�ക�

3046. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �റ�ഖ വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ നിയമാ��തമായി �വ��ി��

എ� കട�ക� ഉെ��് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കട�ം നട��തി�� ഒ� മാസെ� െചല�ം ഇതി�  നി�് കി�� വ�മാന�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മി�ം �ക വ��െ��ി� ജി�യി� ഏെത�ി�ം ജേനാപകാര�ദമായ ���ിേ�ാ പ�തിേ�ാ

അ�പേയാഗി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� ഈ സ��ാ� അ�ര�ി� െചലവഴി� �ക�ം അ�പേയാഗി�് നട�ിയ പ�തിക�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നിയമാ��തമ�ാ� കട�ക�  ജി�യി�  �വ��ി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ി�

അ�രം കട�ക�െ�തിെര എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) അ�രം കട�കളി� നി�് പിടി�െ��� മണ� എ�ാണ് െച��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ജി�ി�െട ലഭി�� മണൽ ഉപേയാഗെ���ാ �� നി�േ�ശം

3047. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പാറ�� അ��

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) �റ�ഖ��െട ആഴം ���തിനായി ��ജ് െച�േ�ാ� ലഭി�� മണ� ��ീകരി�് െക�ിട

നി��ാണ�ിന് ഉപേയാഗി�ാ�� നി�േ�ശം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം �റ�ഖ�ളി�  നി�് ലഭി�� മണലാണ് ഇ�കാരം ഉപേയാഗെ���ാ�

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) ഈ ��ിയ ആെര ഏ��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ഇ��ലം സ��ാരിന് ലഭി�െമ�് �തീ�ി�� വ�മാനം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�ഗശാലക� ആരംഭി��തിന് നടപടി

3048. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  �തിയ �ഗശാലക�  ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം

ന��േമാ;

(ബി) �ല�ം മ�് അ�ബ� സൗകര���ം ഒ��ി ന��� പ�ം േകാ�ാട് മ�ല�ി� ഒ�

�ഗശാല ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം മ�സിയ�ിെല �േ�ാ�സംര�ണം

3049. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം

�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം മ�സിയം ഗാ�ഡ�  സംര�ണ�ി�  അപാകത��തായി പരാതിക�

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��തി രമണീയത നശി�ി�� തര�ി� ബ�ക�, േടായ് െല�ക� എ�ിവ �ാപി��ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) മ�സിയം േകാ�ൗ�് സംര�ി��തിന് �േത�കം ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ൈപ�ക �ല��ം �ാപന��ം

3050. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ഏെതാെ� �ല��ം െക�ിട��മാണ് ൈപ�ക �ല��ം

�ാപന��മായി �രാവ�വ��് നി��യി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആയത് സംര�ി��തിന് ഈ സ��ാ�  എ� �പ�െട ഫ�് അ�വദി�ി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇെ��ി�  സംര�ിത �ല��ം െക�ിട��ം സംര�ി��തിന് ആവശ�മായ ഫ�്



അ�വദി�േമാെയ�റിയി�േമാ?

സംര�ിത �ാരക��െട പരിപാലനം

3051. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� വ��ിക�െട ൈകവശ�ി�ം ഉടമ�തയി��� സംര�ിത �ാരക��െട

പരിപാലന�ി�ം അ���പണിക��ം േവ�ി ഫ�്/�ാ�് എ�ിവ ന�����െ�െട �രാവ�

വ��് എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സംര�ിത �ാരക���് നിലവി� ന�കിവ�� ഇള�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ�് െക�ിട നി�തിയി� ഇള�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇെ��ി� അതിനായി �രാവ�

വ��് ബ�െ�� അധി�തേരാട് ആവശ�െ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

�രാവ� വ��ിെ� േചല�ര മ�ല�ിെല സംര�ിത �ാപന��

3052. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി� �രാവ� വ��ിെ� എ� സംര�ിത �ാപന��ം �ല��ം ഉ�്

എ�് വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട േപ�വിവര��ം ചരി� �ാധാന��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ അ���പണി നട�ി സംര�ി��തിന് ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം

�രാവ� വ��് �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

േച�മ�് �ീ മഹാേദവ േ�� ലിഖിത�ിെ� സംര�ണം

3053. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാ���  �ാമപ�ായ�ിെല മാ��ി��ം എ� �ല�� േച�മ�് �ീ മഹാേദവ

േ�� ലിഖിതം  (മാ��ി ശാസനം)  സം�ാന �രാവ� സംര�ണ വ��ിെ�

സംര�ണ�ി� ഉ�െ��ി�� ലിഖിതമാേണാ എ�ം ആെണ�ി� ��ത േ�� ലിഖിത�ിെ�

സംര�ണ�ിന് �രാവ� വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േ���ിെ� �ീേകാവി�ം േ�� സേ�ത�ം �രാവ� വ��ിെ� സംര�ണയിലാേണാ

എ�ം ആെണ�ി�  �തിയ നി��ാണ �വ��ന���് �രാവ� വ��ിെ� അ�മതി

ആവശ��േ�ാ എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

വാഹന ഗതാഗത നിയ�ണ സംവിധാനം



3054. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്,  േപാലീസ്,  തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  എ�ീ ഏജ�സിക�

നി�വഹി� വ�� വാഹന ഗതാഗത നിയ�ണ സംവിധാനം ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട

സഹായേ�ാെട ഏേകാപി�ി�� പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ; പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) അപകട�ിെ� �ഖ�കാരണ�ളായ അമിതേവഗത�ം,  മദ�പി�� െെ�വിം�ം അനധി�ത

പാ��ിം�ം തടയാ� നട�� �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) വലിയ വാഹന�ളി�ം ഇട�രം ചര�വാഹന�ളി�ം നി�ബ�മാ�ിയ �ീഡ് നിയ�ണ

ഉപകരണ�� �വ��ന�മമാേണാ എ� പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട�ം ജി�ാതല�ി�� കൗ�സി�ക�െട�ം �വ��നം

ശാ�ീകരി�് അപകട നിയ�ണം സാധ�മാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ;

(ഇ) അേതാറി�ി�ം കൗ�സി�ക�ം നിലവി� നട�ിവ�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ന:��ാരണ നടപടികൾ

3055. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  വ�ഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -�െട �ന:��ാരണ വ�ഷമായി സ��ാ�

�ഖ�ാപി�ക�ം അതിനായി �വായിരം േകാടി �പ�െട ര�ാ പാേ�ജ് �ഖ�ാപി�തിെ��ം

ഭാഗമായി എെ��ാം ���ിക� നാളി�വെര നട�ി എ�ം �ട����ിക� എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�് ആയിരം സി.എ�.ജി. ബ�ക� വാ��തി�� �ട� �വ��ന��

എെ��ാം; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -യിെല ഇര� ഡ��ി സ�ദായം പരി�രി�ി�േ�ാ;  ഇ��ലം സാ��ിക

േന��� ഉ�ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ന��ിേലാ�� സ��ീ�ക� നി��ലാ�ാെത ഫല�ദമായി ��ക� �മീകരി�� പ�തി�െട

�വ��ന �േരാഗതി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ജ�റം ബ�ക� ലാഭ�ിലാേണാ �വ��ി��ത്; എ�ി� �ട�ിയത് �ത� നാളി�വെര��

ലാഭം എ� �പയാണ്; വ�ഷം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -െപ�ഷ�

3056. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) എ� ആ�ക��ാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ� െകാ���ത്;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടി �പ െപ�ഷ� �ടി�ിക��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�് വിവിധ ബാ�ക�, മ�് �ാപന�� എ�ിവിട�ളി� നി�്

വാ� എ����കാരം എ� േകാടി�പ�െട ബാധ�ത ഉെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െപ�ഷ�  കി�ാെത എ� േപ�  ജീവെനാ��ി;

വിശദാംശ�� േപര് സഹിതം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�

3057. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�കാ�െട ഏ� മാസം വെര�� െപ�ഷനാണ് ഇേ�ാ�

െകാ��െകാ�ിരി��ത്;

(ബി) െപ�ഷ�  സഹകരണ ബാ�ക�വഴി െകാ��ാ�  �ട�ിയതി�േശഷം എ� ശതമാനം

െപ�ഷ�കാ��് �േയാജനെ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െപ�ഷ� �ടി�ിക

3058. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ��് എ� മാസെ�

െപ�ഷ� �ടി�ിക ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആെക എ� �ക�െട െപ�ഷ� �ടി�ിക ഉ�ായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

സി�ി േകാ��േസ�റി അലവ�സ് കിഴിവ് െച��തിന് നടപടി

3059. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��ര�് േജാലി െച�� സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം സി�ി

േകാ��േസ�റി അലവ�സ്(CCA)  കിഴിവ് െച�് ��ത �ക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�്

ന�കണെമ�് ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  ഉ�രവ് ഇറ��തിന് സം�ാന മ�ിസഭാേയാഗം അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മാേയാ �തിനിധിക�മാേയാ ച�� നട�ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

3060. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�െട സ��ീസ് ഓ�േറഷ�ം മാേനെ��് സംവിധാന�ം

കാര��മമാ�ാ�ം വ�മാനം വ��ി�ി�ാ��� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിദിന വ�മാനം

3061. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക എസ് ആ� ടി സി- �െട �തിദിന വ�മാനം ഇേ�ാ� ശരാശരി എ� �പയാണ് ;

െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.�െട ടി��് െമഷീ�ക�

3062. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ടി�ിക പണം ന�കാ�തിനാ� െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.�െട ടി��് െമഷീ�ക� കരാ�കാരായ

ക�നി ഓഫാ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളിെല ടി��് െമഷീ�കളാണ് ഇ�െന നില�ത്;  ഇ�വഴി സ��ീ�ക�

�ട�� സാഹചര���ായി�േ�ാ;  വിശദാംശം ന��േമാ;  ഇ�വഴി െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി.  �്

ഉ�ായ ന�ം എ�യാണ്;

(സി) സ��� �ന:�ാപി��തിന് മാേനെ��് ഇടെപ�് എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�ി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

�ന�� -�വാ��ഴ സം�ാന പാതയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീസ്

3063. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ന�� -�വാ��ഴ സം�ാന പാത ബിഎം&ബിസി നിലവാര�ി� �ന:��ാരണ�ിനിരി��

സാഹചര��ി�  ഇ�വഴി ��ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  സ��ീസ് ആരംഭി�വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മലേയാരേമഖലയി�  രാ�ികാല�ളി�  ബസ് സ��ീസ് ഇ�ാ�തിനാ�  ജന��  ഏെറ

��ി���ഭവി��ത് കണ�ിെല��്,  എം.സി.  േറാഡി�െട േപാ�� ബസ് സ��ീ�കളി�



ചിലത് �ന��-റാ�ി വഴി �വാ��ഴ�് തിരി� വിടാ�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക��ായി ആഡംബര ബ�ക�

3064. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, എ�. ഷം��ീ�

,, പി.െക.ബഷീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സം�ാനാ�ര ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക��ായി ആഡംബര ബ�ക�

ഒാടി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആഡംബര വാഹന�� വാടക�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം ക�നി�മായി കരാ�  ഒ�െവ�ി�േ�ാ;എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാേ�ശം

3065. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

വിദ�ാ��ിക�െട യാ�ാേ�ശം പരിഹരി�ാ�  രാവിെല�ം ൈവ�േ�ര�ം �ാമ�േദശ�ളി�

നി�് ജി�ാ ആ�ാന�ളിേല�ം �ധാന പ�ണ�ളിേല�ം ��ത�

െക.എസ്.ആ�.ടി..സി.ബ�ക� ഓടി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക എസ് ആ� ടി സി ബസ് ജീവന�ാ�െട െപ�മാ�ം

3066. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െക എസ് ആ� ടി സി െല ൈ�വ�, ക��� ഉ�െ�െട��വ�െട െപ�മാ�ം

സംബ�ി�് നിരവധി പരാതിക� ഉയ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉയ�� സാം�ാരിക നിലവാരമ�സരി�് സംയമനേ�ാ�ം േസവന മേനാഭാവേ�ാ�ം �ടി

ജീവന�ാ� യാ��ാേരാട് െപ�മാ��തിനായി �േത�ക പരിശീലനേമാ മാേനെ��് െ�യിനിംേഗാ

ജീവന�ാ��് ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) യാ��ാേരാ�� േമാശം െപ�മാ��ിന് ലഭി�� പരാതിക� പരിേശാധി�് ���ാ�െ�തിെര

ക�ശന നടപടി സ�ീകരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ ജനസൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. ജീവന�ാ��് ലഭിേ��ിയി�� സ�ാഭാവിക നീതി

3067. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. െഹഡ് ഓഫീസിെല VLE2/012707/16 ന�� ഫയലി� നാളി�വെര

സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഫയ�  ആരംഭി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം അസാധാരണമായ കാലതാമസം

ഉ�ായത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  കാലതാമസം േനരി���ലം ജീവന�ാ��് ലഭിേ��ിയി�� സ�ാഭാവിക നീതി

ന�െ���ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് പരിഹരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ ഫയ�  ഏത് വ�ഷ�ിലാണ് ആരംഭിേ��ിയി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

ൈ�വ�,ക��� ത�ികളിെല ജീവന�ാ�െട �ലം മാ�ം

3068. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  ൈ�വ�,ക���  ത�ികളി�  േജാലിെച��വെര �ലം

മാ��തി�� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പണി�ട�� െതാഴിലാളികെള �ലംമാ�ിയത് ��ത മാനദ���  പാലി�ാേണാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ���ി അ�പ�ി ആറ് േപെര �ലം മാ�ിയതി� പണി�ട�ി� പെ���ാ� എ� ജീവന�ാ�

ഉെ��് ഡിേ�ാ തിരി�് കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

മാേനെ��് െതാഴി�പരമായി പീഡി�ി��തായി റിേ�ാ��ക�

3069. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് വ�മാനം േനടിെ�ാ��� ൈ�വ�മാെര�ം ക���മാെര�ം

മാേനെ��് െതാഴി�പരമായി പീഡി�ി��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം നടപടിക�  ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാെര മാനസികാസ�ാ���ിേല�് എ�ി�ാ�

മാ�േമ ഉപകരി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഭാഗം ജീവന�ാെര വിശ�ാസ�ിെല��ാെത വ�മാനം വ��ി�ി�ാനാ�െമ�്

ക���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;



(ഡി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാെര എ�ാ മാനദ���ം ലംഘി�് െത�് നി�ം വടേ�ാ�ം തിരി�ം

�ാ���  െച��� �ലം ��മായ ശ�ളം പ�� ഇ�ര�ാ��് ഉ�ാ�� മാനസിക

സംഘ�ഷ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �വ��നെ� ബാധി�െമ� വിവരം

��യി�െപ�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.വ��് അസി��മാ�െട നിയമനം

3070. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നിയമന നിേരാധന ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വ��് അസി��് ത�ികയിെല എ�.സി.എ.  ഒഴി�കളിേല�് ധീവര,

അദ� �ി��� സംവരണ വിഭാഗ���േവ�ി  226/14, 227/14 കാ�ഗറി ന��കളിലായി

18.06.2014  -ന് വി�ാപന�ം �ട��്  18.09.2017-ന്  24  േപ��് അൈഡ�സ്

െമേ�ാ�ം ന�കിെയ�ി�ം നാളി�വെര നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ത�ികയി�  നിലവി�  193  ഒഴി�ക�െ��ം  338  താ��ാലിക ജീവന�ാ�  േജാലി

െച��െ��ം ശാ�� സാ�വ�  എ� വ��ി�്  18.09.2017ന് വിവരാവകാശ

നിയമ�കാരം മ�പടി ന�കിയി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� നിലവി� ഒഴി�ക� ഉ� ത�ികയിേല�് അൈഡ�സ് ലഭി�ി�� ഉേദ�ാഗാ��ിക��്

ഉട� നിയമനം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ��ത നിയമനം നട�ിയിെ��ി�  നിലവി�� വ��് അസി��മാ�െട നിയമനം േവ��

സംവരണ �ാതിനിധ�ം ഇ�ാ� കാരണ�ാ� അസാ�വാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) ൈഹേ�ാടതിയി�  ഇത് സംബ�ി��  INPC-  38007/2017  ന��  േകസ്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ േകസി�  ൈഹേ�ാടതി ആവശ�െ�� വിവര��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ന�കാതിരി��താ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) 2013-14 �ത� 2017-18 വെര�� സാ��ിക വ�ഷ�ളിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട

�ാ���റി ബ�ജ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;ഈ കാലയളവിെല ബാല�സ് ഷീ�ിെ�

പക��ം ഓഡി�് റിേ�ാ��ക�ം ഓഡിേ��ിെ� േപ� സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

റിസ�വ് ക���

3071. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് ക��� ത�ികയി� (െക.എസ്.ആ�.ടി.സി) നിലവി� എ� ഒഴി�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� ��വ� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാ ?



റിസ�വ് ക��� നിയമനം

3072. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പി.എസ്.സി അൈഡ�സ് െമേ�ാ അയ� റിസ�വ് ക���  റാ�് ലി�ി�  ഉ�െ��

ഉേദ�ാഗാ��ിക��് നിയമനം ന���ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ; എ�ി� നിയമനം എേ�ാൾ

ന��ം എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഇ�നം വാ�ിയ ഇന�ിെല �ടി�ിക

3073. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�േ�ാ�, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഇ�നം വാ�ിയ ഇന�ി�

വിവിധ ഓയി�ക�നിക��് എ� �കവീതം ബാധ�തയാണ് ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓയി�ക�നിക�െട പ�� നി�് ഇ�നം വാ�ിയ ഇന�ിെല �ടി�ിക തീ��വാ�ം �ടി�ിക

ഇ�ാെത �േ�ാ�േപാ�വാ�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

അ�� സം�ാന ബസ് ��ക�ം �തിയ ബ�ക�ം

3074. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം എ� �തിയ ബ�ക�  നിര�ിലിറ��തിന്

കഴി�ി��്;

(ബി) എ� അ��  സം�ാന ബസ് ��ക�  �തിയതായി ആരംഭി��തിന് കഴി�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

പാല�ാട് നി�ം �ാനിയ അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�

3075. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�ം ��തായി ഊ�ി,  ൈമ��, െചെെ�

എ�ിവിട�ളിേല�് �ാനിയ അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�  ആരംഭി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

അ��സം�ാന ബസ് സ��ീസ്



3076. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  -  �് എ� അ��സം�ാന ബ�് സ��ീസ് നിലവി��് എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇവ�െട വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െട�മിന�-കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��്

3077. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് െട�മിന�-കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��ിെ� നി��ാണ

�വ��ന��െട വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട വാണിജ� േക�ം

3078. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ചാല�ടിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട വക �ല�് �റി�ക��് �േയാജനകരമായ

തര�ി�  �റി�് േഹാ�ം വാണിജ� േക��ം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

േകാതമംഗലെ� ഒ�െ�� �േദശ�ളിേല�്ബസ് സ��ീസ്

3079. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം സബ് ഡിേ�ായി�  �ാ�് െച� ബ�ക��് പകരം �തിയ ബ�ക�

അ�വദി�� നടപടി�െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല പതിനായിരേ�ാളം വ�� ആദിവാസി വിഭാഗ�ിന് ഉപകാരെ��ം

വിധം ഒ�െ�� �േദശ�ളിേല�് ��ത�  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിേല�് �തിയ ബ�ക�  അ�വദി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

റാ�ിയിൽ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട �റവ്

3080. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) റാ�ിയി�  െക എസ് ആ�  ടി സി  -  �െട ഏ� സ��ീ�കളാണ് ഉ�ത്;  ഇവിെട എ�

ജീവന�ാ� ഉെ��് ത�ിക തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ; എ� ജീവന�ാ�െട �റവാണ്

ഇേ�ാ��ത് എ�് ത�ിക തിരി�് പറയാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട �റവ് സ��ീ�കെള ബാധി�ാ�േ�ാ; ജീവന�ാ�െട �റ��ലം ദിവേസന എ�

സ��ീ�ക� �ട�ാ��്;

(സി) മ� ഡിേ�ാകളി�  നി�ം എ� ജീവന�ാെരയാണ് റാ�ിയിേല�് �ലം മാ�ിയത്;  ഇതി�

എ�േപ� ഇേ�ാ� റാ�ിയി� എ���്;  �ലം മാ�ിയ ഡിേ�ാകളി� നി�ം ജീവന�ാെര

വിടാതിരി��തിനാ�  റാ�ി ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റിെ� �വ��നം തട�െ���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇ� പരിഹരി�ാ� �ലം മാ�ിയ ��വ� ജീവന�ാേര�ം റീലീവ് െച�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

എം.എ.സി.ടി.േക�കളിേ��ളള ന�പരിഹാര �ക

T 3081.�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  �േഖന അപകടമരണം സംഭവി��

എം.എ.സി.ടി.േക�കളിേ��  േകാടതി വിധി�� ന�പരിഹാര �ക അ�വദി��തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ�ീകരി�വ��ത്;

(ബി) ഇ�ര�ി�  േകാടതി അ�ിമ വിധി ന�കിയതി�േശഷ�ം ന�പരിഹാര�ക അ�വദി�ാ�

സാധി�ാ� എ� േക�ക� നിലവി��്;

(സി) േകാടതി വിധി വ�ി�ം �ക സമയ�ിന് അ�വദി�ാെത പലിശ ഉ�െ�െട പി�ീട് ന��േ�ാ�

ഉ�ാ�� സാ��ിക ന�ം കണ�ിെല��് നി�ിത സമയ�ി��ി� ന�പരിഹാര �ക

അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�ക�െട േബാഡി നി�മാണം

3082. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തായി വാ�� ബ�ക�െട േബാഡി നി�മാണം സ�കാര� ക�നികെള ഏ�ി��തിന് പകരം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഏെ���വാ� ആേലാചന�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വ��് േഷാ�ക��് നിലവി�� സൗകര��� ഉപേയാഗി�് ലാഭകരമായി

ബസ് േബാഡി നി��ി��തിന് കഴി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) നിലവി� ഒ� ബസ് േബാഡി നി��ി��തിന് എ� െതാഴിലാളിക�െട അ��ാനമാണ് േവ�ത് ;

അത് �ന:�മീകരി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

പ�ാ�ിയിെല െഫയ� േ�ജ് അപാകത



3083. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താെഴ പ�ാ�ി ബസ് �ാ�ഡി�നി�ം േകവലം 700 മീ�� മാ�ം �െര�� േമെല പ�ാ�ിയി�

ദീ�ഘ�ര യാ��ാ�  െതാ��� െഫയ�േ�ജ് ആയ അ�് കിേലാ മീ��  �ര��

െകാ��ിേല�� ചാ�ജ് ന�േക�ി വ��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േമെല പ�ാ�ി�ം താെഴ പ�ാ�ി�ം ഒേര െഫയ�  േ�ജ് ആയി പരിഗണി�് ഒേര ചാ�ജ്

സ�ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്ആ�.ടി.സി - െഷഡ��ക� െവ�ി�റ��ത് പരിഹരി�ാ� നടപടി

3084. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

ടയറിെ��ം,  െ�യ�  പാ���ക�െട�ം ദൗ�ലഭ�ം �ലം െക.എസ്ആ�.ടി.സി.  െഷഡ��ക�

െവ�ി�റ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യിെല ഡ��ി പരി�രണം

3085. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-യി�  സാ��ിക �തിസ�ി�മായി ബ�െ��് നട�ിയ ഡ��ി

പരി�രണ�ി�െട േകാ��േറഷന് നാളി�വെര എ� �പ ലാഭി�ാ�  കഴി� എ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഡ��ി പരി�രണം നട�ിലാ�ിയ േശഷം ശ�ള െചലവി�  എ� �പ �റ� വ�ി��്;

താ��ാലിക ജീവന�ാ�െട ശ�ളം,  മ�് അലവ��ക�  എ�ിവയി�  എ� �ക�െട

ലാഭ��ാ�ാ� കഴി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡ��ി പരി�രണം നട�ിലാ�ിയതി�െട േകാ��േറഷ��ായ േന��� വിശദമാ�ാേമാ?

ഡ��ി �ന:�മീകരി��തിന് സ�ീകരി� മാനദ���

3086. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ക���മാ�െട�ം

ൈ�വ�മാ�െട�ം ഡ��ി �ന:�മീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഡ��ി �ന:�മീകരി��തിന് സ�ീകരി� മാനദ��� എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ?



േലാ േ�ാ� ബസ് സ��ീസ് സംര�ി�ാ� നടപടി

3087. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േലാ േ�ാ�  ബസ് സ��ീ�ക�  ന��ിലായിെ�ാ�ിരി��

സാഹചര�ം പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പല ഡിേ�ാകളി�ം എ�ജി�  തകരാ��ലം ക��റ�ായ ബ�ക�  �ത�സമയ�് റി�യ�

െച�ാ�ത് �ലം ��െ���് നശി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� അടിയ�രമായി േലാ േ�ാ�  ബസ് സ��ീസ് സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ

എ�് അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ആെക കടം

3088. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ആെക കടം

എ�യായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം �ാപന���് എ� �ക വീതം കടെ��ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�് എ� �ക

വീതം കടം എ��ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വാ�ാ ബാധ�ത

3089. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ� ബ�കളാണ് ദിവേസന ഓടി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

േകാ��േറഷെ� ഇേ�ാഴെ� കടം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ബ�് ഓടി�ാ� ഒ� ദിവസെ� െചലവ് എ�യാെണ�ം ഒ� ബ�് ഓടി��തി�െട ഒ�

ദിവസെ� വരവ് എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വാ�ാ ബാധ�ത

എ�യാെണ�ം ഏെതാെ� േകാ��േറഷ�കളി�  നി�ം ബാ�കളി�  നി�ം വാ�

എ��ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം,  സഹകരണ േമഖലാ ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ�ം

എ�ിവയി� നി�ം വാ� എ��ാ� �മി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� എ� േകാടി

�പ വീതം വാ� എ��ാനാ�േ�ശി��െത�ം �മം ൈവ��ത് എ�െകാ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം �ാപന�ളി�നി�ം എ� േകാടി �പ വീതം



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാ� എ��ി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഏെത�ാം �ാപന�ളി� നി�ം എ� േകാടി �പ വീതം വാ�

എ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഈ വാ�കളി� എ� തിരി�ട�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േഗാവി�ാ�രം - ��� െമഡി�� േകാേളജ് �തിയ സ��ീസ്

3090. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല േഗാവി��ര�് നി�ം ���  െമഡി��  േകാേളജിേല�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി -�െട �തിയ സ��ീസ് നട�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) പാവെ�� േരാഗിക��് ഏെറ �േയാജനം ലഭി�� ഈ സ��ീസ് എ�് �ട�ാ� കഴി�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായിെല അ�� സം�ാന സർവീ�ക�ം ഡീസ� പ�ം

3091. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആ�  ടി സി െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി�  നി�ം �തിയതായി ആരംഭി��

അ��സം�ാന ബ�ക� ഏെതാെ� ആണ്; അതിെ� ��ം സമയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�� സം�ാന സ��ീസ് �ട��തിന് െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ാ�് എ� �തിയ ബസ് ആണ്

അ�വദി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇതിെ� നടപടി�മ��  ഏ�വെരയായി എ�്

വ��മാ�ാേമാ; ഇത് ഇം�ിെമ�് െച��ത് ആെര�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ��സം�ാന ബസ് സ��ീസ് ആരംഭി��ത് ഏ� മാസ�ി� ആെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായിെല ഡീസ�  പ�് �ന:�ാപി��തി��

നടപടി�മ�� എ�ായി എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��രി�രി� നി�ം െെമ��, ബാം�ർ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സർവീസ്

3092. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

കാസ�േകാട് ജി�യിെല ��രി�രി�  നി�ം െെമ��, ബാം��കളിേല�് നിരവധി െെ�വ�്

ബ�ക� വ�ഷ�ളായി വിജയകരമായി ഓടി��െവ�ി�ം നാളി�വെരയാ�ം ഇവിെട നി�ം ഒ�

െക.  എസ്.  ആ�  .ടി.  സി  -ബ�ം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാെത വ�െത�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളിെല നിര�ം മിനിമം ചാ��ം

3093. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക�െട നിര�ം മിനിമം ചാ��ം ബ�ക�െട ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി വ��ി�ി� നിര�് എ�യാെണ�് പറയാേമാ;  നിര�് വ��ി�ി��തിെ�

ഭാഗമായിഎെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എെ�ാെ� അടി�ാന�ിലാണ് നിര�്

വ��ി�ി��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) തമി�നാട്,  ക��ാടക എ�ിവിട�ളി� സ��ാ�  ബ�ക� േകരള�ിേലതിേന�ാ� �റ�

നിര�ിലാണ് സ��ീസ് നട��ത് എ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇവിട�ളിെല കിേലാമീ��

ചാ��ം മിനിമം നിര�ം എ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മട�റ-ക�റ-കാേര�് വഴി�� െസ�േ�റിയ�് ഫാ�് പാസ�� സർവീസ്

3094. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട കിളിമാ��  ഡിേ�ായി�  നി�ം സ��ീസ് നട�ിയി�� ഡ��ി

ന�� 72, മട�റ-ക�റ-കാേര�് വഴി�� െസ�േ�റിയ�് ഫാ�് പാസ�� ബസ് സ��ീസ്

ഇേ�ാ� നി��ിവ�ാ� എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സർവീസിെ� കഴി� ആ�മാസെ� കള�െ� വിവര�� ന�കാേമാ;

(സി) െസ�േ�റിയ�് ജീവന�ാ��ം മ�് ഉേദ�ാഗ���ം വളെര സൗകര��ദമായി�� ഈ സ��ീസ്

�ന:രാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� നി��ലാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.സർവീ�കൾ

3095. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി�  ��തല വഴി സ��ീസ് നട�ിയി�� പ�ാ�ി-��തല-  വളാേ�രി,

പാല�ാട് ��തല കാടാ�ഴ, ��വാ�� ��തല കാടാ�ഴ ബസ് ��ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി

നി��ലാ�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് കാരണ�ാലാണ് ��ത സ��ീ�ക�  നി��ലാ�ിയെത�്

വിശദമാ�ാേമാ;നി��ലാ�ിയ ബസ് ��് �ന:�ാപി��തിനായി നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?



കാസ�േകാട് ജി�യിെല �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

3096. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. കാസ�േകാട് ജി�യി� എ�

സ��ീ�ക� ��തായി ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി�ി�ം ഇനി�ം സ��ീസ് ആരംഭി�ാ� ��ക�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) എ�ി�  ��ത ��കളി�  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാെയ മാ�ക ഡിേ�ാ ആ��തിന് നടപടി

3097. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാെയ മാ�ക ഡിേ�ാ ആ��തിന് എെ�ാെ�

നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാെയ മിക� ഡിേ�ാ ആ��തിന് ഏെതാെ� തര�ി�� പ�തിക�  ആണ്

ആവി�രി��ത്;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി�  നി�ം �തിയ ���  ഫാ�് സ��ീ�ക�  ആരംഭി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ��ത� കള�� ലഭി�ാ� സാധ�ത��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) മാ�ക ഡിേ�ായായി മാ��തി�� നടപടി�മ�� 2018 ഏ�ി� മാസ�ി� ���ീകരി�ാ�

കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആ�ി�� സബ് ആ�.�ി.ഒ. യിൽ നി�് െപ�മി�് ന�കിയ ൈ�വ�് ബ�ക�

3098. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�ി�� സബ് ആ�.�ി.ഒ.യി� കഴി� ��് വ�ഷ�ി��ി� എ� ൈ�വ�് ബ�ക��്

�തിയ െപ�മി�് ന�കിയി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െപ�മി�് ന�കിയി�െ��ി�  അത് ആ�െ��ാം  (േമ�വിലാസം ഉ�െ�െട)എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത െപ�മി�ക�ം അ�വദി�ി�� ��ക�ം സമയ�മ�ം വ��മാ�ാേമാ?

സമാ�ര സ��ീ�ക�െ�തിെര നടപടി



3099. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമാ�ര സ��ീ�ക�  �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് കന� ന�ം

സംഭവി��േ�ാെയ�റിയി�േമാ;

(ബി) സമാ�ര സ��ീ�ക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) സമയ�മം െത�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് േ�ഷ�ക��് ��ി�  നി�ം സ��ീസ്

നട�� േ��കാര��  വാഹന��െ�തിെര േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം അ�സരി�് ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� �വ��ന�� ഊ��ിതെ����തി�� പ�തിക�

3100. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� �വ��ന�� ഊ��ിതെ����തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  ഇടനില�ാ�െട ഇടെപട�  �റ��തി�ം േറാഡ് �ര�

ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ല��ം നിറേവ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് ഒ��ിയി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

വ��ി�വ�� വാഹന��െട എ�ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

3101. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹന��െട എ�ം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മതിയായ േരഖക�  ഇ�ാെത ഓ�� വാഹന�െള കെ���തിന് നിലവി�  എെ��ാം

സംവിധാന�ളാണ് ഉ�െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വാഹന��െട അമിത േവഗത നിയ�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സാരഥി പ�തി

3102. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഇ��െയാ�ാെക ഏകീ�ത ൈലസ�സ് െകാ�വ��തിനായി േക�സ��ാ�  നി�േ�ശി�

സാരഥി പ�തി �കാരം േകരള�ി�  ൈലസ�സ് �പം മാ�ി ന���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പരി�രി� ൈലസ�സി� ഉ� �േത�കതക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി�� എ�ാ ൈലസ��ക�ം പരി�രി�േമാെയ�ം ഇതി�� െചലവ് എ�െയ�ം ഇത്

എ�െന നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ;ഈ പ�തി എ�േ��്

���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

ഗതാഗത വ��് െച�് േപാ�ക�െട �വ��ന��

3103. �ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.െക. ഹരീ��

,, െക.��ിരാമ�

,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത വ��് െച�് േപാ�ക�െട �വ��ന��  കാേലാചിതമായി മാ��തിനാ��

ആ�നികവ��രണ �വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �വ��നം കാര��മമാ�ക വഴി വാഹനസ�ാര�ം നിരീ�ണ�ം

ശ�ിെ����തി�ം റവന� വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം കഴി�െമ� വിലയി���

നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വികസന �വ��ന���ായി െച�് േപാ�ക�െട �ലസൗകര���

വ��ി�ി��തി�ം േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ��തി�ത�� െവയിംഗ് �ി��ക�

�ാപി��തി�ം തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന േഭദഗതി ബി�ിെല വ�വ�ക�

3104. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

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

ന��േമാ:

(എ) േലാക് സഭ പാ�ാ�ി രാജ�സഭ�െട പരിഗണനയിലിരി�� 2016-െല േക� േമാേ�ാ� വാഹന

േഭദഗതി ബി�ിെല വ�വ�ക� സ��ാ� ഉടമ�തയി�� െപാ� ഗതാഗത സംവിധാനെ�

തക���താെണ� െതാഴിലാളിക�െട ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ �കാര�� ചില �വ��ന�� നട�ിലാ�ാ�� േക� സം�ാന

സ��ാ�ക�െട അധികാരം സ�കാര� വ��ിക��ം �ാപന���ം ന�കാ�  നി��ി�

നിയമ�ി� വ�വ� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(സി) സംഘടനാ േഭദമേന� േമാേ�ാ� വാഹനെ�ാഴിലാളിക� ഉയ��� �തിേഷധം കണ�ിെല��്

നി��ി� േഭദഗതി നിയമ�ിെല െതാഴിലാളിക�െട താ�പര�ം ഹനി���ം േമാേ�ാ�  വാഹന

വ��ിെന�െ� അ�സ�മാ���ം സ�കാര�വ��രണം അടിേ��ി���മായ ഇ�രം

വ�വ�ക� ഒഴിവാ�ാ� േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ?

ച�ലംഘനം നട�ി ��േ�രിയി� രജി�� െച� വാഹന�ൾ

3105. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ച�ലംഘനം നട�ി ��േ�രിയി�  വാഹനം രജി��  െച�വ�െട വിവര��  േമാേ�ാ�

വാഹനവ��് കെ��ിയി�േ�ാ;  ഇവ�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം രജി��  െച�വ��് േകരള�ിേല�് രജിേ�ഷ�  മാ�ാ�  നി�ിത സമയം

അ�വദി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ:

(സി) ഇ�കാര�� രജിേ�ഷ�  േകരള�ിേല�് മാ�ിയ� കാരണം സ��ാരി��ായ നി�തി

വ�മാനം എ�െയ�് െവളിെ���േമാ?

േറാഡ് �ര� െമ�െ����തിന് പ�തി

3106. �ീ.എസ്.ശർ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.��ഷ� കട��ി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��  കണ�ിെല��് േറാഡ് �ര�

െമ�െ����തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) േദശീയ,സം�ാന പാതകളി�  ��ത�  അപകട��  ഉ�ാ�� �ല�ളി�  നിരീ�ണ

ക�ാമറക� �ാപി�് ഗതാഗതലംഘനം ക�പിടി��തിന് റഡാ� സ�ൈവല�സ് സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഗതാഗത നിയമം ലംഘി��വെര െപാ�ജന പ�ാളി�േ�ാെട പിടി���തി�ം അ�കാരം

അപകട��  �റ��തി�ം േത�ഡ് ഐ എ�േഫാ�്െമ�് േ�ാജ�് നട�ാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി

3107. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം േകരള േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട േന�ത��ി�

സം�ാന�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �ക െചലവഴി�െവ�് െവളിെ���േമാ?

ല�ിടി ��പാത ജം�ഷനിെല �ാഫിക് സി�� ൈല�്

3108. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട്  -  �ള��ി സം�ാന പാതയി�  ��മായ ഗതാഗത ���് അ�ഭവെ���

ജം�ഷനാണ് ല�ിടി ��പാത ജം�ഷ� എ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അപകടസാധ�ത�� ഈ ജം�ഷനി�  ഒ� �ാഫിക് സി��  ൈല�് സംവിധാനം

�ാപി��തി�� െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാഫി�് സി��  ൈല�് സംവിധാനം എ�് ഏ�െ���വാ�  കഴി�ം എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

എ�േഫാ�്െമ�് ��ാ�ക�

3109. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹനാപകട�� വ��ി� വ��ത് �റ��തിനായി ഓേരാ മ�ല�ി�ം എ�േഫാ�്െമ�്

��ാ�ക� �പീകരി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�.എ�്,  േ��് ൈഹേവക�  �ട�ി അപകടസാധ�ത�ളള �ല�ളി�  �ാഫിക്

ഇ�ഡിേ���ക�, �ി��ക�, സി��  ൈല�ക�  എ�ിവ �ാപി�വാ�  േറാഡ് േസ�ി

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

അപകട��ാ�� വാഹന�െള�റി�� വിവരം

3110. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി -

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിര�രമായി അപകട���് കാരണമാ�� വാഹന�െള�റി�് വ��മായ

വിവരം ഗതാഗത വ��ി� ലഭ�മാേണാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഒ�ിലധികം തവണ അപകട���് കാരണമാ�� സ�കാര� സ��ീസ് ബ�ക�, ഓേ�ാ

റി�ക�  എ�ിവ�െട െെ�വ�മാ��് ആവശ�മായ േബാധവ��രണം ന��വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ബ�് േ�ാ�കളി�  യാ��ാ��് ഇറ�വാ�  സമയം ന�കാെത �േ�ാ� േപാ��

ബ�ക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് തി�വന��രം ആ�. ടി.

ഓഫീസി� 2016 ജ�വരി ഒ� �ത� ലഭി� പരാതിക� എ�;  നടപടിക� എ��ത് എ�



ബ�ക�െ�തിെര; ഏെത�ാം;

(ഡി) ഓേ�ാ റി�ാ െെ�വ�മാ�  യാ��ാേരാട് േമാശമായി െപ�മാ�� കാര�ം ഗതാഗത വ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഏെത�ാം ഓേ�ാ റി�ക�െ�തിെര 2016 ജ�വരി ഒ� �ത� തി�വന��രം ആ�. ടി. ഒ.

നടപടി എ��ി��്; വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) ആ�. ടി.  ഓഫീ�കളി�  ലഭി�� പരാതികളി�  നടപടി സ�ീകരി��ിെ�� കാര�ം വ��്

പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന നി�തി�െട വിനിേയാഗം

3111. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന നി�തിയിന�ി�  പിരിെ���� �ക ഏെത�ാം ആവശ����്

വിനിേയാഗി�ണെമ�ാണ് വ�വ�െച�ി��ത്;

(ബി) ഇൗ �ക േറാഡ് വികസന�ിനായി വിനിേയാഗി�ണെമ�ത് സംബ�ി�് നിയമസഭ എ�ിേമ�്

ക�ി�ി സ��ാരിന് ശിപാ�ശ ന�കിയതായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത്

പാലി�െ���േ�ാ;

(സി) നി�തി �ക വകമാ�ി െചവഴി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  േറാ�ക�െട

േശാചനീയാവ��് കാരണം ഇൗ �ക ശരിയായ രീതിയി�  വിനിേയാഗി�ാ�താെണ�്

ക���േ�ാ;

(ഡി) ��ത നി�തിയിന�ി�  പിരി�� �ക ��വ�  േറാ�ക�െട വികസന�ിന് േവ�ി

വിനിേയാഗി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനനി�തിെവ�ി�്

3112. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േ�രി രജിേ�ഷനി�െട നി�തിെവ�ി�് നട�ി വാഹന��  േകരള�ി�  എ�ി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജേരഖ ഹാജരാ�ി നി�തി ത�ി�് നട�ി വാഹന രജിേ�ഷ� നട��വ�െ�തിെര എ�്

നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി� േകരള�ി� എ�േ�ാളം വാഹന�� ഉെ��് കെ��ിയി��്;

(ഡി) േകരള�ിെല നി�തി അട�് നടപടികളി�  നി�് ഒഴിവാ�ാ�  അവസരം ന��െമ�



ധനമ�ി�െട ബ�ജ�് �ഖ�ാപന�ി�േശഷം ഇതി� �രിപ�ം േപ�ം നി�തി അട�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇതി�േശഷ�ം നി�തി അട�ാ�വ�െ�തിെര എ�് ശി�ാനടപടി സ�ീകരി�െമ�്

വ��മാ�േമാ?

സബ് ആ�.ടി.ഒാഫി�ക� ആരംഭി��തി�� നടപടി

3113. �ീ.സി.���

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിന് കീഴി�� ആ�.ടി.  ഓഫീ�ക�െട�ം സബ്

ആ�.ടി.ഒ.ക�െട�ം �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം ആ�.ടി.  ഓഫീ�ക�െട �വ��ന��

കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ആ�. ടി.  ഓഫീ�ക� ഇ�ാ� താ��കളി� സബ് ആ�.ടി.ഒാഫി�ക� ആരംഭി��തി��

�വ��ന��െട �േരാഗതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എവിെടെയ�ാമാണ് ��തായി സബ് ആ�. ടി.  ഓഫീ�ക� ആരംഭി��െത�ം അവ എ�്

�വ��ന സ�മാ�ാ� കഴി�െമ�ം അറിയി�േമാ?

�റ� ആ�.ടി. ഓഫീ�ക�

3114. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി� �റ� ആ�.ടി. ഓഫീ�ക� ഇ�ാ� �ല�� എവിെടെയാെ�യാണ്;

(ബി) �റ� ആ�.ടി. ഓഫീ�ക� �ാപി��ത് സംബ�ി�് ഗതാഗത വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) െകാ�ാര�ര ആ�ാനമായി �റ� ആ�.ടി. ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�ക�

3115. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�കെള ഏജ�മാ�െട സ�ാധീന�ി�  നി�ം

േമാചി�ി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;



(ബി) ഗതാഗത വ��ിെ� േസവന�െള�ാം ���മാ�ം െവബ് അധി�ിതമാ��തി�� നടപടി

ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�രി�� ആ�.�ി.  ഓഫീ�ക�  �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ചാ��രി� േമാേ�ാർ വാഹന വ��് ഓഫീ�കൾ

3116. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചാ���  ആ�ാനമായി ഒ� സബ് റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ആഫീസ് �ട��ത്

സംബ�ി�് ദ�ിണ േമഖലാ െഡപ��ി �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�  സാധ�താ പഠനം നട�ി

റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി�, സാധ�താ പഠനം ഏ�ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ചാ��രി�  �തിയ േജായി�് ആ�.ടി.  ആഫീസ് ആരംഭി��തിന് താമസം േനരി��

സാഹചര��ി�, ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് േന��തിന് െകാ�ം ജി�യിെല ജന�� േനരി��

��ി��് പരിഗണി�് ചാ���  ആ�ാനമായി ൈ�വിംഗ് െട�് നട��തി�� ഒ�

െസ�� അ�വദി��കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല �ാഫ് പാേ��

3117. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  അവസാനമായി �ാഫ് പാേ��  പരി�രി�ത് എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) അസി��് േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�  ഇ�െ���  ത�ികയി�  സം�ാന�് ആെക എ�

േപരാ�ളളത്;

(സി) വ��ി�വ�� േറാഡപകട��  കണ�ിെല��് എ�േഫാ�്െമ�് ��ാഡ്

വി�ലെ����തി�ം അപകടനിര�് �റ��തി�ം �ാഫ് പാേ��  ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

ന�കാേമാ?

മാേവലി�രയിൽ സി.സി.ടി.വി ക�ാമറക� �ാപി�വാ� നടപടി

3118. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� േറാഡപകട�� �റ��തിനായി �ധാന ജം�ഷ�കളി�

സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �ാപി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  ആവശ�മായ �ക



അ�വദി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ം നഗര�ി� െെ�വാ�് സംവിധാനം

3119. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െകാ�ം നഗര �ദയ�ി� ര�് േദശീയ പാതക� കട� േപാ���ം, അ�് �ധാന േറാ�ക�

സംഗമി���ം ഗതാഗത ��േ�റിയ�മായ െകാ�ം ചി��ട റൗ�ി� േറാഡ് േസ�ി ഫ�ി�

ഉ�െ���ി െെ� വാ�് സംവിധാനം �ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതിനാ��

െ�ാേ�ാസ� ഇേ�ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക��ലം ജം�ഷനിെല സി�� സംവിധാനം

3120. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ��ല മ�ല�ിെല ക��ലം ജം�ഷനി� ദിനം�തി��ാ�� അപകട�� �റ��തിന്

സി��  സംവിധാനം ഏ�െ����തിനായി എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ിയി�  എെ��ി�ം ശിപാ�ശക�  ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� സി�� സംവിധാനം ഏ�െ����തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്

3121. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� ൈക�് സ�ാധീനം �റ��വ��് കാ� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ന���തിന് നിലവി��

നിയമ�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ� ൈക�് സ�ാധീനമി�ാ�വ��്,  അവ�  േമാേ�ാ�  വാഹന��  ൈ�വ് െച��തിന്

�ാ�രാെണ� െമഡി�� സ��ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ി� കാ� ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്

ന���തിന് തട��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അേപ�ക��് ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ം - ആല�ഴ േബാ�് സ�വീസ്

3122. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി - സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െകാ��് നി�ം ആല�ഴയിേല�് ജലഗതാഗത വ��ിെ� േബാ�് സ��ീസ് നിലവി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��ിെല േബാ�് സ��ീസ് നി��ിവ��തി�� കാരണെമ�ാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

05-03-2018

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

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

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


