
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 19, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

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

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��് മ�ി

നാളിേകര�ിെ� ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തി

*241.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െജയിംസ് മാത�

,, ബി.സത��

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

(എ) നാളിേകര�ിെ� ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തിക�േ�ാ;  േകര വ�ഷാചരണ�ിെ�

ഭാഗമായി നട�ാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) നടീ� വ��� �ത� �ല� വ��ിത ഉ�പ���െട വിപണനം വെര�� �വ��ന�ളി�

നാളിേകര മിഷെ� ഇടെപട�ക�  അറിയി�ാേമാ;  നാളിേകര പാ��ക�

�ാപി�ാ�േ�ശി��േ�ാ; അവ�െട ല��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െവളിെ���െട വിപണന�ി�  ഉ�പാദകെര�ം ഉപേഭാ�ാ�െള�ം വ�ി�െകാ�്

വ�ാപകമായി മായം കല��ി വി��� �ിതി അവസാനി�ി�ാനായി േകരെഫഡിെ�

�വ��നം ശാ�ീകരി�ാ� നടപടിെയ��േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ആ�നിക െപാ��ശാനം

*242.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) സം�ാനെ� ��വ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം മലിനീകരണേതാത് �റ�തരം

ആ�നിക െപാ��ശാനം �വ��ി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇ�രം െപാ��ശാനം എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം �ാപി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  വ�േശഷം ഈയിന�ി�  സാ��ിക സഹായ�ിനായി �ക

വകയി��ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ �ക െചലവഴി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി,  േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�് ആ�നിക �ശാനം �ാപി�വാ�

സഹായം ലഭി��തിന് എെ�ാെ� മാനദ��ളാണ് നിലവി��ത്;  ഇതിന് ആവശ�മായ

�ലം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െജ�ഡ� �� േഫാ� േലാ�� ഗേവണ�സ്

*243.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, എസ്.രാേജ��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ജനകീയാ��ണ�ിെ� വിജയ�ിന് അനിവാര� ഘടക�ളായ ആ��ണ�ി�ം ക��േശഷി

വികസന�ി�ം കില�െട ഇടെപട�  എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാ��െ��് അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട നയ�പീകരണ�ി�ം പ�തി നി�വഹണ�ി�ം ലിംഗ നീതി

ഉറ�ാ��തിനായി ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്; െജ�ഡ� �� േഫാ� േലാ��

ഗേവണ�സ് �പീ�തമായി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിെ� �വ��നം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�േവഷ�  ആ�് ഇ��േബഷ�  ഹബ് േഫാ�  േലാ��  ഗവ�െമ�്സ് �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ഡി) േദശീയ,അ��  േദശീയ �ാപന��മായി സഹകരി�െകാ�് േനാളജ് ഹ�ക�  �ട�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  ന��� േസവന��െട �ണേമ� വ��ി�ി�ാ�

എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക�

*244.�ീ.സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലക� എ��െകാ�് ഉേ�ശി��െതെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) െന�ിെ� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലകളായി ഏെതാെ� േമഖലകെളയാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െച�ധാന����� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി അ��ാടിെയ �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ശീതകാല പ��റിക��� �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി കാ���,വ�വട േമഖലകെള

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; അവിെട നട�ിയി�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വ��്േഷാ�കളി� ബസ് േബാഡി നി��ാണം

*245.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വ��്േഷാ�കളി�  ബസ് േബാഡി നി��ാണ�ിന് േക�ാ�മതി

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി�� പ�ം േകാ��േറഷെ� ബ�ക��് �റെമ സ�കാര� ബ�ക�െട േബാഡി

നി��ി��തി�ം ഉേ�ശ��േ�ാ;

(സി) ഇതി�െട �തീ�ി�� വ�മാനം എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ?

��ംബ�ീ നട�ിവ�� �വ��ന��

*246.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.പി.വി. അ�വ�

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

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

(എ) ��ംബ�ീ�െട ഇ�പതാം വാ�ഷികേ�ാട�ബ�ി�് 200 േകാടി �പ വകയി��ിയ ഇ�പത്

ഇന പരിപാടി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക,�ഗസംര�ണ േമഖലകളിൽ ��ംബ�ീ നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) പി.എം.എ.ൈവ പ�തി �കാര�� ഭവന നി��ാണ�ിൽ ��ംബ�ീ�െട പ�ാളി�ം

എ��െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) അയൽ�� വാരാചരണ�ിെ� ഭാഗമായി ��ാനെ� ശാ�ീകരി�ാൻ നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?



നഗരസഭക��് പരസ�നി�തി പിരി��തി�� അവകാശം

*247.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) നഗരസഭക�െട �ധാന വ�മാന മാ���� ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) നഗരസഭകളി� അ�മതിയി�ാെത�ം പരസ�നി�തി അട�ാെത�ം പരസ�േബാ��ക� വ��

സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) നഗരസഭക� ��് ഇൗടാ�ിയി�� പരസ� നി�തി ഇേ�ാ� ഇൗടാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ൻപ് നഗരസഭക� പരസ�നി�തി ഈടാ�ിയി�� വ�വ� േകരള ജി.എസ്.ടി. ആ�് 2017

�കാരം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; അറിയി�േമാ ;

(ഇ) �രിഭാഗം നഗരസഭക�െട�ം സാ��ിക പരാധീനതക�  കണ�ിെല��് പരസ�നി�തി

പിരി��തി�� അവകാശം നഗരസഭക��് തിരിെക ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�ക�െട അന�ാധീനെ�� �മി

*248.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, 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) പ�ായ�ക�െട കീഴി� ൈകമാ�ം വഴിേയാ അ�ാെതേയാ അന�ാധീനെ��കിട�� �റേ�ാ�്

�മി തിരി�് പിടി�വാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�ായ�ിന് കീഴി�� ആ�ിക�  സംര�ി�ാ� �ാമപ�ായ�് ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) പ �ായ�ിെ� നിയ�ണ�ി�� ഏെത�ി�ം �മി പ�ായ�ിെ� ����ി�� അ�മതി

�ടാെത ആെര�ി�ം ൈകവശം വ��ത് കേ��മായി കണ�ാ�ി പിഴ ഈടാ�വാ�

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ��ിന് കീഴി�� വ�,  ആ�ി ഇവ സംബ�ി� രജി��ക�  ���മാ�ം കാലികമാ�ം

��ി��തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ; ഇതാ�െട ഉ�രവാദി�മാണ്; ഇതി�

വീ� വ��� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



പ��റി ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത

*249.�ീ.പി. ഉ�ി

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, ഒ. ആ�. േക�

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

(എ) പ��റി ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത എ� ല��േ�ാെട നട�ിവ�� �വ��ന��െട

�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയി� ��ി�ാ� കഴി� �േരാഗതി ��ിരമാ��തിനായി ക�ഷക��് ന�ായവില

ലഭ�മാ�ാ� ശീതീകരണ സൗകര��� സംഭരണ േക���ം വി�ലമായ വിപണന സൗകര���ം

ഏ�െ���ാ� നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ഷി�� െചലവ് കണ�ിെല��് പ��റിക��് താ�വില നി�യി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ക�ഷക��് സാേ�തിക പി�ണ ന���തി�ം �ണനിലവാര�� ൈതക�ം വി�ക�ം വള�ം

ലഭ�മാ�ക, കീട നിയ�ണം, െച�യ���െട വ�ാപനം �ട�ിയ �വ��ന���മായി �ഷി

വ��് നട�ിവ�� ഇടെപട�ക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േകരള മാരിെെടം േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*250.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ. �ദീ��മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മാരിെെടം േബാ�ഡ് നട�ിവ�� �വ��ന��  വിശദമാ�ാേമാ;  �റ�ഖ

വികസന�ി�ം ചര� ക��കെള ആക�ഷി�ാ�ം നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) േറാഡി� ചര� വാഹന��െട ആധിക��ിെ� ഫലമാ��ാ�� അപകട�� �റ��തി�ം

അപായകരമായ ചര�ക�  �ര�ിതമായി കട��തി�ം ക��  ഗതാഗതം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകരള�ിെല �റ�ഖ�െള ത�ി�  ബ�ി�ി�െകാ�് യാ�ാക��ക�ം അതിേവഗ

യാ�ാേബാ�ക�ം സ��ീസ് ആരംഭി�ാ�ളള പ�തി �ാവ��ികമാ�ാനായി െെകെ�ാ�

നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

ൈജവ കാ�ഷിക നയം



*251.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.എം. സ�രാജ്

,, കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി �ഖ�ാപി�ി�� ൈജവകാ�ഷിക നയ�ിെ�

അടി�ാന�ി�  ഉ�ാദന േമഖലയി�ം വിപണനേമഖലയി�ം നട�ി വ�� �വ��ന��

എെ��ാമാണ്;  െവജി�ബി�  ആ�് ��് െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�  േകരള നട��

�വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈജവ കാ�ഷിേകാ�പ���െട വിപണന�ിനായി ഇേ�ാ േഷാ�ക�  ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ഇവ�െട �വ��ന രീതി അറിയി�ാേമാ;  ഇവ ��ത�  �ല�ളിേല�് വ�ാപി�ി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) െച�കിട ക�ഷക�െട ഉ���� ന�ായവില�് വി���തി�ം ഉപേഭാ�ാ���് ��മ��

ഉ����  വിശ�സി� വാ�ാ�ം കഴി�� തര�ി�  �ാമച�ക�  ആരംഭി�ാ�� പ�തി

�ാവ��ികമായി�േ�ാ;

(ഡി) വിപണിയിെല മാ���  ക�ഷകെര അറിയി�് ഉചിതമായ വിപണന ത���  സ�ീകരി�ാ�

ഉേ�ശി�െകാ�� ഇ-വിപണി ആരംഭി�ി�േ�ാ?

�നരാവി�ത ജനകീയാ��ണം

*252.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) താെഴ��ി�� വികസന��ിയെയ കാര��മമാ�ാ�  �നരാവി�ത ജനകീയാ��ണം

എ�മാ�ം ഫല�ദമായി��്;പ�തി നി��ഹണ�ിന് ഒ� വ�ഷം ലഭി��� വിധം ആ��ണ

��ിയ കാര��മമാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) എ�ാവ��ം വീ�ം ��മായ �ടിെവ��ം �ചിത��� നാ�ം ആേരാഗ��ം വിദ�ാഭ�ാസ���

ജനത�ം എ� ല���ാ�ി�ായി �ാേദശിക സ��ാ�ക�  നട�ിവ�� ഇടെപട�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ��റി,  പാ�  എ�ിവ�െട ഉ�ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തി�ം തരി��മി

�ഷിേയാഗ�മാ�ി ഭ��വിളകളി� ഇതര സം�ാന��െട േമ�� ആ�ിതത�ം �റ�കെയ�

ല��േ�ാെട തേ�ശസ�യംഭരണ �ാന��  നട�ിവ�� �വ��ന��െട ഫല�ാ�ി

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന ശാ�ീകരണ�ിനാ�� ഏകീ�ത വ��് എ� ല��േ�ാെട

നട�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ടി��ിെല െപ�ഷ� െസ�്

*253.�ീ.സി.മ��ി

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ടി��ി�  ഏ�െ���ിയ െപ�ഷ�  െസ�് ഒഴിവാ�ണെമ�

നി�േ�ശം മാേനെ��് സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ നി�േ�ശ�ിേ�� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) യാ�ാ നിര�് �റ��തി�െട ��ത�  യാ��ാെര ആക�ഷി�് വ�മാന വ��നവ്

ഉ�ാ�വാൻ സാധി�െമ�തിനാൽ ഇ�ാര��ി� അടിയ�രമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക ഇന���് ഭൗമ �ചികാ പദവി േനടിെയ���തിന് നടപടി

*254.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. അ�റഹിമാ�

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

(എ) സം�ാനെ� ��ത� തനത് കാ�ഷിക ഇന���് ഭൗമ �ചികാ പദവി േനടിെയ���തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം ഇന�െളയാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം കാ�ഷിക ഇന���ാണ് ഭൗമ �ചികാ പദവി

ലഭി�ി��ത്;

(ഡി) കാ�ഷിക ഇന���് ഭൗമ �ചികാ പദവി ലഭി��ത് �ല�� �േയാജന��

എെ�ാെ�യാെണ�ം ഇവ�് അ�ാരാ� വിപണിയി� വി��ന സാ��ത വ��ി�ി��തിന്

ഇത് എ�കാരം സഹായകരമാ�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ിെന ക�ഷകമി�മാ�ാ� നടപടി

*255.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ���ര ര�ാകര�

,, െക. രാജ�

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

ന��േമാ:



(എ) �ഷി വ��് അഴിമതിരഹിത�ം �താര��മാ��തിന് ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ിെ� �വ��ന�� ��ത� ജന�ളിേലെ��ി��തി�ം ജനസൗ�ദമാ��തി�ം

സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(സി) �ഷി�െട വിവിധ ഘ��ളി� ക�ഷകന് േവ� സാേ�തിക�ം മ�മായ സഹായ�� ന��ക�ം

��തി േ�ാഭ��ാ�േ�ാ�  സത�രമായ വിലയി���  നട�ക�ം െച�� ഒ� ക�ഷക

മി�മായി �ഷി വ��ിെന പരിവ��നം െച��തിന് സാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷിെയ സാ��ിക ലാഭം ഉറ���ം �ിരത�ം അ��ം അഭിമാന��� ഒ�

ഉപജീവനമാ��മാ�ി മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ ൈമേ�ാ �ണി�ക�

*256.�ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

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

(എ) ��ംബ�ീ ൈമേ�ാ �ണി�ക�  വി�ലീകരി�വാ�  സ��ാ�  ന��� സഹായ��

എെ�ാെ�യാണ്; ഈ സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി എ�് �കയാണ് വകയി��ിയി�ളളത് ;

(ബി) സമാന സ�ഭാവ�ളള ൈമേ�ാ �ണി�് സംരംഭ�െള ���  സംവിധാന�ിേല�്

െകാ�വ��തി�ം ഉ�ാദക ക�നിക� ആരംഭി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജീവനം എ� േപരി�ളള ക�ാ�യി� വിജയ�ദമാേണാ;

(ഡി) വ�മാനദായക�ളായ �തിയ �വ��ന��  ഏെ����തിന് ��ംബ�ീ �ണി�ക��്

എ�മാ�ം സാധി�െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) സംരംഭ��  �ിരമായി സ��ശി�് �വ��നം െമ�െ����തി�ം മാ��നി�േ�ശം

ന���തി�ം നിലവി�ളള സംവിധാനെമ�ാണ്;  ��ത സംവിധാനം ��ത�  െമ�െ���ി

��ംബ�ീ ൈമേ�ാ �ണി�കെള വി�ലീകരി��തിന് �ട�നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�േവാര��വട�ാെര �നരധിവസി�ി�ാൻ പ�തി

*257.�ീ.പി.െക. ശശി

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.���

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

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



(എ) േക� സ��ാരിെ� വഴിേയാര ക�വട(ഉപജീവന)സംര�ണ നിയ�ണ നിയമം സം�ാന�്

െത�േവാര��വട�ി� ഏ�െ��ിരി�� കാ� ല�േ�ാളം ആ�ക�െട ഉപജീവേനാപാധി�്

ഭീഷണിയാകാനിട�െ�� ആശ� �രീകരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  ഈ നിയമ�ിെ�

അടി�ാന�ി� സം�ാന�് ച�ം ത�ാറായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�വട�ാെര �നരധിവസി�ി�ാ�ം �ന�വിന�സി�ി�ാ�ം പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) െത�േവാരക�വട�ാ��് ൈന�ണ� വികസന�ി�ം �ാ�ഡിംഗി�ം ��ംബ�ീ വഴി

നട�ിവ�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തി

*258.�ീ.ബി.സത��

,, െക.െജ. മാ�ി

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

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

(എ) സം�ാന�് നഗര�േദശ�ളിെല ജന��െട െതാഴിലി�ാ� പരിഹരി��തിനായി

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ�് പ�തിയിൻകീഴിൽ ഏെത�ാം

���ികെളയാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിൽ വ� േശഷം ��ത പ�തിയിെല െതാഴിലാളിക��� േവതനം

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) ��തൽ ���ിക� ഈ പ�തിയിൽ ഉ�െ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  ��ത പ�തി �േഖന ��തൽ െതാഴിൽ ദിന��  ��ി�ി�േ�ാ എ�ം

നട�സാ��ിക വ�ഷം ഇതിനായി എ� �ക വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല പ�തിക�െട നട�ി�്

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷ�� ബജ�കളി� കാ�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��്

�ഖ�ാപി�െ�� പ�തിക�െട നട�ി�് സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഖ�ാപി�െ�� പ�തികളി�  നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാ�വ ഏെത�ാമാെണ�ം

നട�ിലാ�വാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

മാലിന� സം�രണ�ിന് ഹരിത ക��േസന



*260.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, 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) സം�ാന�് �െ�ാരി��ം കാണാ� വിധ�ി�  �തിയ േരാഗ��  �ത��െ���തി�ം

വ�ാപി��തി�ം കാരണം മാലിന� സം�രണ�ി� ന���ായ വീ��ം അ���മാെണ�ത്

പരിഗണി�് അതിന് ഒ� ശാശ�തപരിഹാരം കെ���തി�� �മ�� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തി വിജയ�ദമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തേ�ശതല�ി�  ഹരിത ക��േസന �പീകരി��തി�� നടപടിക�

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ അവ� നട�� �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി� തേ�ശഭരണ �ാപന��െട �ാ� ഫ�ി� എ� ശതമാനം �ക മാലിന� സം�രണ

േ�ാജ�ക��ായി വകയി��ിയി��്;  ആയത് വ��ി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഇൗടാ�� വിേനാദ നി�തി

*261.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : 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��  ഇൗടാ�ിയി�� വിേനാദ നി�തി ജി.  എസ്.  ടി.  നിലവി�

വ�തിന് േശഷം ഇൗടാ��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജി.  എസ്.  ടി.  നിയമ�ി�  വിേനാദ നി�തി ഇൗടാ��ത് സംബ�ി� വ�വ�ക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക പരാധീനതക�  കണ�ിെല��് വിേനാദ

നി�തി പിരി��തി�� അവകാശം തിരിെക ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�� അഴിമതിരഹിത�ം ജനസൗ�ദ�മാ�ാൻ നടപടി

*262.�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

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



(എ) സം�ാനെ� �ാമ��ായ�് ഓഫീ�ക�ം നഗരകാര� ഓഫീ�ക�ം അഴിമതിരഹിത�ം

ജനസൗ�ദ�മാ�ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന��തി� അനാവശ�മായ കാലതാമസം വ��ി ജന�െള

��ി��ി��െവ� പരാതി പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശഭരണ �ാപന ഓഫീ�കളി� േസവനാവകാശ നിയമം, പൗരാവകാശ��, വിവരാവകാശ

നിയമം എ�ിവ ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം നട�ാ�� എ�റ�വ��ാ�  സ�ീകരി��

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉേദ�ാഗ��െട െപ�മാ�ം സഭ��ം മാന��ം ആേണാെയ�് പരിേശാധി��തിന്

സംവിധാന�േ�ാ;

(ഇ) െപാ�ജന���് ആവശ�മായ വിവര��ം സഹായ��ം ജീവന�ാ� യഥാസമയം ന��െവ�്

ഉറ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ാ�ി വ�� ജലസംര�ണ �വ��ന��

*263.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.െക. ബാ� : 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��് �േഖന നട�ാ�ി വ�� ജലസംര�ണ

�വ��ന�� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ജലസംര�ണ�ിനായി െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ി�ം ��ംബ�ീ �േഖന�ം നട�ി

വ�� ���ിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വലിയ െക�ിട��ം �ാ�ക�ം നി��ി�േ�ാ�  അേതാെടാ�ം മഴെവളള സംഭരണിക�ം

നി�ബ�മായി നി��ി�ണെമ� വ�വ� നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  സം�ാന�് �ട��യായി േവന��ാല�ളി�  ഉ�ാ�� ജല�ാമം പരിഗണി�്

��ത നിയമം �ത�മായി പാലി�െ����് എ�് ഉറ�വ��ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക രംഗെ� �വ��ന��

*264.�ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, ��ഷ� കട��ി

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

(എ) �ല�വ��ിത ഉ����െട വ�ാപന�ി�െട മാന�മായ വ�മാനം ഉറ�ാ�ി ��തല�റെയ

കാ�ഷിക ��ിയിേല�് ആക�ഷി�ാനായി വിവിധ വിളകെള അടി�ാനമാ�ി



അേ�ാപാ��ക� �പീകരി�ാ�ളള പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷി സംബ�മായ �തന ആശയ��ം സാേ�തിക വിദ�ക�ം െചല� �റ� �ഷിരീതിക�ം

ക�ഷകരിെല�ി�ാനായി വി�ാന വ�ാപന പരിപാടി ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ഉ�തി�ാ�ളള ഗേവഷണ രംഗ�് േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�ം

അതിെ�യടി�ാന�ി�ളള �ഷി വി�ാനം ജന�ളിെല�ി��തിന് �ഷി ഭവ�ക�ം

നട�� �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ; �ഷി ഭവ�ക�െട �വ��ന�െള�റി�് േസാഷ��

ഒാഡി�് നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

*265.�ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, 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�് �ാ�ിക് നിേരാധി��തിെന�റി�് േകരള ൈഹേ�ാടതി സം�ാന സ��ാരി�

നി�ം അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  �ാ�ിക് ���മാ�ം നിേരാധി�ാ�  സാധി�ി� എ� നിലപാടാേണാ സ��ാ�

ൈഹേ�ാടതിയി�  സ�ീകരി�ി��ത്;  എ�ി�  ഇതി�� കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ

വിഷയ�ി�� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� അഭി�ായം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യി�  പതിെനേ�ാളം സം�ാന��  �ാ�ിക് നിേരാധി�ി�ം രാജ��് വിദ�ാഭ�ാസ

നിലവാര�ി�  ഒ�ാമതായ േകരളം എ�െകാ�ാണ് �ാ�ിക് നിേരാധി�ാ�

ത�ാറാകാ�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െഷഡ��ക�െട ശാ�ീയമായ പരി�രണം

*266.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ��വ�  െഷഡ��ക�െട�ം ഡ��ി പാേ��  ഏകീകരി��തി�ം

െഷഡ��ക�  ശാ�ീയമായി പരി�രി�് ജീവന�ാ�െട വിഭവേശഷി ���മാ�ം

ഉപേയാഗെ����തി�ം ആവി�രി� പ�തി വിജയ�ദമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പതിനായിരം �പയി� താെഴ വ�മാന�ളള സ��ീ�ക� �ന�മീകരി�� പ�തി ���മാ�ം

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  അതി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട വ�മാന�ി� ഉ�ായ വ��നവ്

എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;



(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട �ളീ�് ��ിൈലേസഷ�  നിലവിെല�യാണ്;  അത് േദശീയ

ശരാശരിയിേല�് വ��ി�ി��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.നട�ിലാ�ിയ പരി�രണം �ലം

സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) പഴ�ം െച� ��� �ാ�് ബ�ക� മാ��തി�ം �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി��തി�മായി

900  ബ�ക�  വാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;  ഇതിന് കി�ബിയി�  നി�ം എെ��ി�ം

ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

�േത�ക കാ�ഷികേമഖലക�

*267.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) സം�ാന�് ഓേരാ കാ�ഷിക ഇന�ി�ം ഏ��ം അ�േയാജ�മായ �േദശ��

െതരെ���് അ�കാര�ളള വിളക�െട ഉ�ാദനം ഏ��ം ഫല�ദമായി നട��തിന് �േത�ക

കാ�ഷികേമഖല ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാര�ളള �േത�ക കാ�ഷികേമഖല െതരെ����തി�ളള മാനദ���

നി�യി��ത് എ�െനെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ഏെത�ാം �േദശ�െളയാണ് �േത�ക കാ�ഷികേമഖലയായി �ഖ�ാപി�ി�ളളത്;

(ഡി) ഓേരാ േമഖലയി�ം ഉ�ാദനം, വിപണനം, സം�രണം, �ല�വ��നവ്, സംഭരണം, ജലേസചനം

എ�ിവ�ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ�പ���െട �ണനിലവാരം

*268.�ീ.സജി െചറിയാ�

,, െക.��ിരാമ�

,, െക. ബാ�

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

(എ) കാ�ഷിേകാ�പ���െട �ണനിലവാര�ിെ� വിശ�ാസ�ത�ം അ�വഴി ന�ായവില

ലഭ�മാ��തി�മായി ഉ�പ����് �ാ�ഡിംഗ് ന�കാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ൈജേവതര �ഷിയി�െട ഉ�പാദി�ി� വി���

ഉ�പ��ളി�  ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരമായ രാസവ���െട അംശമി�ാ�വയാെണ�്

ഉറ�വ���തി�ം ൈകെ�ാ�ി�ളള നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ല�വ��ിത ഉ�പ���െട നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ളള പ�തി�െട വിശദാംശം

ന��േമാ;



(ഡി) ഭ��സം�രണ�ിന് �ഷിവ��ിന് കീഴി� �ാപന�� ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

നഗര��െട സമ� വികസന�ിനാ�� പ�തികൾ

*269.�ീ.എസ്.ശർ�

,, സി.���

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നഗര��െട സമ� വികസന�ിനാ�� അ�ത് പ�തി�െട സം�ാനെ� �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െകാ�ി �ാ��്സി�ി പ�തി�് എ� േക� സഹായം ലഭി�;  പ�തി�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ;

(സി) തല�ാനം വികസിത നഗരമാ�ാ� ആ��ണം െച�ി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;പ�തി

ര�് വ�ഷ�ി��ി�  ���ിയാ�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി ഏ�െ���ിയി��

�മീകരണ��  എെ��ാമാണ്;�ാരംഭ �വ��ന��  ആരംഭി�ി�േ�ാ;  േക� സ��ാരി�

നി�� വിഹിതെമ�യാണ്;ഇത് ലഭി�ി�േ�ാ?

ന�നപ� മ�ാലയ�ിെ� മ��ി െസ�റ� െഡവല�െമ�് േ�ാ�ാം

*270.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േക�ന�നപ� മ�ാലയ�ിെ� മ��ി െസ�റ�  െഡവല�െമ�് േ�ാ�ാമി�  േകരള�ി�

നി�് െതരെ���െ�� �േദശ�� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) എെ��ാം വികസന പ�തികളാണ് ഇതി�െട നട�ിലാ��െത�് വിശദീകരി�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-06-2018



�േ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)].


