
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 08, െവ�ി

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--359]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 1588 �ത� 1702 വെര

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

: 1703 �ത� 1827 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 1828 �ത� 1849 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 1850 �ത� 1946 വെര

റ�ർവില �ിരതാ ഫ�്

1588. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് റ�റിന് �ഖ�ാപി�ി�� വില�ിരതാ ഫ�്
സംബ�ി� വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി�  നി�ം ക�ഷക��് നാളി�വെര എ� �ക അ�വദി�്
വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

എ.ആ�.റ�ാ� േഷാ നട�ാ� വയ� നിക��

1589. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിെല ഇ��ന�് എ.ആ�.റ�ാ� േഷാേയാട�ബ�ി�്
വയ�  നിക�ിയതായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം വയ�
നിക��തിന് അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� അ�മതി ന�ിയതിെ� അടി�ാനെമെ��് അറിയി�േമാ?

തിന , ഞവര �ട�ിയ വിഭവ�� �ഷിവ��് േനരി�് േശഖരി��തിന് പ�തി

1590. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ക�ഷക� ഉ�പാദി�ി�� തിന , ഞവര �ട�ിയ വിഭവ��
�ഷിവ��് േനരി�് േശഖരി��തിന് പ�തി�േ�ാെയ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ആ��േവദ മ��ക�  നി��ി��തിനാവശ�മായ വ�ത��യിനം
ഔഷധസസ���െട�ം മ�് കാ�ഷിക വിളക�െട�ം �ഷി�് േ�ാ�ാഹനം
ന���തി�� പ�തിക� നിലവി�േ�ാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക�െട വ�മാനം വ��ി�ി��തി�േവ�ി അ�ബ� വിളയായി �ഷി
െച�� ഔഷധ സസ���  േശഖരി�് വിപണനം നട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

കീട നാശിനിക�െട വ�ാപകമായ ��പേയാഗം

1591. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കീട നാശിനിക�െട വ�ാപകമായ ��പേയാഗം െച���തിന് �ഷി വ��ി�
എ�േഫാ�്െമ�് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� �വ��ന രീതി എെ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) കീട നാശിനിക�െട ��പേയാഗം െച���തിനായി വ��ി�  ഇതര
സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

�ഷി വ��ിെല റീ-ഓ�ഗൈനേസഷ� ക�ി�ി

1592. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെല റീ-ഓ�ഗൈനേസഷ�  സംബ�ി�് ക�ി�ി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ി�ി അതിെ� �പാ�ശക� സ��ാരിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;
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(സി) എ�ി� ��ത �പാ�ശക� നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക േ�മ നിധി േബാ�ഡ്

1593. �ീ.സി. ദിവാകര�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡ് ആരംഭി��തിന് സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� ഘടന�ം �വ��ന രീതി�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�ഡ് നിലവി� വ�ാ� ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� ആ��ല���
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക േ�മനിധി േബാ�ഡിെല അംഗത�ം യഥാ�ഥ ക�ഷക��് മാ�ം
ലഭ�മാ�� എ�റ�വ���തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

വയനാട് ജി�യിെല മ�് സംര�ണ പ�തിക�

1594. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യി�  �വ��ി� വ�� മ�് സംര�ണ അസി��്
ഡയറ��െട കീഴി� നട�ാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) വയനാ�ിെല വര���െട പ�ാ�ല�ി�  േസായി�  ക�സ�േവഷ�
ക�നി െ�ാജ�ി� കീഴി�  �തിയ പ�തിക�  ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഏെത�ാമാണ് പ�തികെള�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േസായി�  ക�സ�േവഷ�  ക�നി െ�ാജ�ി� കീഴി�  നിലവി�
നട�ാ�ിെകാ�ിരി�� പ�തിക�െട �ിതി വ��മാ�ാേമാ?
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��� ജി�യിെല െപാ��ള��െട �ന��ാരണം

1595. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല െപാ��ള��െട �ന��ാരണ പ�തിയിേല�്
െതരെ��� �ള��െട എ�ം �ാമ പ�ായ�്,  നഗരസഭ തിരി�്
െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി വകയി��ിയ െമാ�ം �ക എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വട�ാേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ��ള�ളാണ് ഈ
പ�തി�ായി െതരെ���ി��െത�ം ഓേരാ �ള���ം
വകയി��ിയി�� �ക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട �വ��നം എ�് ആരംഭി�വാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

ൈഹെട�് �ഷി രീതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി

1596. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ൈഹെട�്
�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഏെത�ാം ൈഹെട�് �ഷി രീതികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ൈഹെട�് �ഷി രീതി സ�ീകരി�� �തിയ സംരംഭക��ായി എെ��ാം
സഹായ��ം സൗകര���മാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1597. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� കാലാവധി എേ�ാ�
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അവസാനി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� അേപ�ക�  ഇനി�ം തീ��ക��ി�ാ�  ബാ�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ീഷെ� കാലാവധി തീ�ം �ൻപ് അേപ�ക�  ��വ�  തീ��ാ�ാ�
കഴി�േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�വ�ഷം െകാ�് തീ��്ക��ി�ാനാണ് ��ത ക�ീഷ�
�പീ�തമായെത�ം ക�ീഷെ� കാലാവധി എ� തവണ,എ�
വ�ഷേ���ടി നീ�ിയി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) കടാശ�ാസം ന���തിനായി അ�� സാ��ിക വ�ഷേ��് എ�
�പയാണ് സ��ാ� അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ക�ീഷെ� കാലാവധി ഇനി�ം നീ�ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല േന���

1598. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2015-16  കാലയളവിെല െന�  �ഷി,  കാ�ഷിക വിളക�,
പ��റിക�, �ഗ�വ��ന�� നാണ�വിളക� എ�ിവ�െട വി�തി�ം
ഉ�ാദന�ം എ�യായി��്; വ��മാ�ാേമാ

(ബി) ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  ഇവ�െട
വി�തി�ം ഉ�ാദന�ം എ�യാെണ�ം ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖല വികസന�ം ഉ�ാദന�ം ല��മാ�ി ഇൗ സ��ാ� ��ത
േമഖലയി�  2016-17,2017-18  വ�ഷ�ളി�  െച�വ�� ���ിക�
എെ��ാം എ�ം ആയതിന് എ� �ക വകയി��ി, എ� �ക െചലവാ�ി,
എ� �ക�െട േക�സഹായം ലഭ�മായി എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�രം �വ��ന�ളി�െട സം�ാന കാ�ഷിക േമഖല െെകവരി�
േന��� എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ ?

ച��െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

1599. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
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,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�െയ സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഫലമായി �ഖ�ാപി�തി�േശഷം
ച��െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അത��ാദനേശഷി�ം കാലതാമസമി�ാെത ഫലം ന����മായ
�ാവി�ൈതക� ക�ഷക��് ന���തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ധാരാളം െതാഴി� സാധ�ത�� ഈ േമഖലയി� ച� െകാ�� ഉ����
കയ�മതി െച��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�

1600. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�  �ാപി��തിെ� ഉേ�ശ�ല����
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാന�് എ� �ാ�്
െഹ��് �ിനി�ക� �ാപി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാ�് െഹ��് �ിനി�ക�  ക�ഷക��് സഹായകരമാേണാെയ�്
പരിേശാധന നട�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ?

പ��റി �ഷി വ��ി�ി�വാ� നടപടി

1601. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015-16,  2017-18  വ�ഷ�ളി� സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�്
വീതം പ��റി �ഷി െച�ി�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16,2017-18  വ�ഷ�ളി� പ��റി ഉ�ാദനം എ� ട� ആയി��
എ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് �ഷി വ��്
സ�ീകരി� വ��ത്; വിശദമാ�േമാ?

പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് പ�തി

1602. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റി�െട ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ക എ� ല��മി�് ���  ജി�യിെല
പഴയ�രിെന �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി �ഖ�ാപി�തി�െട എെ��ാം
പ�തികളാണ് �ഷിവ��് അവിെട നട�ിലാ�ിവ��ത്;

(ബി) പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;  ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

പാ��ഷി േ�ാ�ാഹനം

1603. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പാ��ഷി േ�ാ�ാഹന�ിനായി ആവി�രി�ി��
പ�തിക� എെ��ാം;

(ബി) �മി പാ��ിെന��് �ഷി െച�� ക�ഷക��് ന�കി വ��
സഹായ�� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� അേ�ാസ��ീസ് െസ��ക�

1604. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് �േഖന അ�വദി� അേ�ാസ��ീസ് െസ��ക�െട ഉേ�ശ��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ��തായി എ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�
ആരംഭി�ി�െ��ം ഇവ ഏെതാെ� നിയമസഭ മ�ല�ളിലാെണ�ം
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി�  അേ�ാസ��ീസ് െസ��  അ�വദി�ാ��
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നിേവദനം സർ�ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ അേപ�യി�
സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

1605. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി�  �ഷി വ��മായി ബ�െ��്
ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.  21�  ഉ�െ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�
ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ിക��് വകയി��ിയ �ക എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ?

െന�വയ� നിക��തിന് േവ�ി സമ��ി�� അേപ�കളിേ�� നടപടി

1606. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� ആവശ����ായി െന�വയ� നിക��തിന് േവ�ി സ��ാരിന്
സമ��ി�� അേപ�കളി�േ��  �ഷിവ��് പരിേശാധന�ായി
നിയമി�� ഉേദ�ാഗ�ർ നി��രവാദപരമായ റിേ�ാ��കളാണ്
സമ��ി��െത� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �േദശ�ിെ� സാഹചര�േമാ അവ�േയാ പഠി�ാെത നിലവി�
�ഷിേയാഗ�മ�ാ� �ല�ളി�  േറാഡ്,  ആ�പ�ിക�  എ�ിവ�െട
നി��ാണ�ിനായി സമ��ി�� അേപ�ക�  പരിേശാധി�ാെത
നിരസി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ഇതിനായി �മതലെ���� ഉേദ�ാഗ��  �ത�മായി പരിേശാധി�ാ�
സാഹചര��ി�  അവെര ആ �മതലയിൽ നി�് മാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േയാഗ�ത�െട അടി�ാന�ി�  �ഷിവ��ിെല ഉേദ�ാഗ�െര
പരിേശാധന�് അയ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇരി�ിളിയം പ�ായ�ിെല തി�െനലം-േവ���  േറാഡി�ം േകാ���
സഹകരണ ആ�പ�ി�ം അ�മതി ലഭ�മാ�ണെമ� അേപ�
പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഈ ര�് ഫയ�ക�െട�ം ഇേ�ാഴെ� അവ��ം �ഷിവ��് സ�ീകരി�
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നടപടിക�ം വ��മാ�േമാ?

�ഷിയി��ായ വ��നവ്

1607. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം സം�ാനെ� െന��ഷി,
പ��റി �ഷി എ�ിവയി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  വിശദവിവര��
ന�കാേമാ;

(ബി) മ��ാവ് �ഷി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള േ�ാ�ാഹനം ന���തി�ളള
പ�തിക� �ഷി വ��് ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഫലം

1608. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ഔേദ�ാഗിക ഫലമായി ച�െയ �ഖ�ാപിെ��ി�ം
ച��െട �ല�മ�സരി�� വിപണി ��ി�ാൻ കഴി�ി�ിെ�� വ�ത
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് �ലഭമായി ലഭി���ം േപാഷക�ല�ം ഏറിയ�മായ ച�
േശഖരി�് വ�ാവസായികാടി�ാന�ിൽ വിവിധ ഉ���ളാ�ി കയ�മതി�ം
വിപണന�ം നട��തിന് നിലവിൽ �ഷിവ��് എെ��ി�ം പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിൽ ഉ�ാദി�ി�െ��� ച��െട വിപണി�ല�ം സംബ�ി�്
എെ��ി�ം കണ�ക� വ��് േശഖരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ച��െട വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�� ഉ�� നി��ാണ�ിൽ
��ംബ�ീ അംഗ���് �ടി െതാഴിൽ ലഭി�� വിധ�ിൽ പ�തി
ത�ാറാ�േമാ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി

1609. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി�ായി  2016-2017  �ത�  ഡി.പി.ആ�
േക��ിന് സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ� േകാടി �പ�െട പ�തികളാണ്
ത�ാറാ�ിയി�ളളത്;

(ബി) ��ത ഡി.പി.ആറിെ� അടി�ാന�ി�  ഓേരാ വ��ും എെ�ാെ�
പ�തികളാണ്  2016-2017  �ത� ത�ാറാ�ി എസ്.  എ�.എസ് സി �്
സമ��ി�ി��ത്;  ഓേരാ പ�തി�െട�ം വ��ിെ��ം േപര് ലഭ�മാ�ാേമാ;

ഇതി� ഏെതാെ� പ�തി�് എസ്.എ�. എസ്.സി അംഗീകാരം ന�കി
എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2016-17 �ത� ഇ�വെര ��ത പ�തി�ായി േക��ി� നി�ം ലഭി��ം
വിനിേയാഗി��മായ �ക�െട വിവര�� ജി�ാടി�ാന�ി� വ��് തിരി�്
ന��േമാ?

�ഷി വ��് �ഖാ�ിര�ളള പ�തിക�

1610. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല
ഒ�പത് �ാമപ�ായ�ക�െട പരിധി�ളളി�  �ഷി വ��് �ഖാ�ിരം
നട�ിയി�ളള പ�തിക� ഏെതാെ�;

(ബി) ഓേരാ�ിെ��ം വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

�ഷി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

1611. �ീ.എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

�ഷി വ��് നിേയാജകമ�ലം അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��െ��ി�  ആയതിെ� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി സംബ�ി� �തനാശയ��

1612. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ പ�ായ�കളിെല�ം തരി��മി കെ��ി �ഷിേയാഗ�മാ��തിന്
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ര�ി�  കെ��� �മിയി�  െെജവ�ഷി ഉ�െ�െട
നട��തിന് ത�ാറാ�� ക�ഷക��് േവ�� സാ��ിക സാേ�തിക
സഹായ�� ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െപാ�ജന���് �ഷി സംബ�ി� �തനാശയ�� പരിചയെ���തി�ം
വി�ാന�ി�മായി ആരംഭി�വാ�േ�ശി�� ക��ണി�ി േറഡിേയാ പ�തി
എ�ാ ജി�കളി�ം നട�ാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േനമം മ�ല�ിെല കാ�ഷിക പ�തിക�

1613. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�
�ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ�് അ�വദി� �ക�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി

1614. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� ഓണ�ിന് പ��റി �ലഭമായി ലഭ�മാ�വാ�, 'ഓണ�ിന്
ഒ� �റം പ��റി 'എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം സഹകരണേ�ാെടയാണ് ഈ പ�തി ആവി�രി�ി�ളളത്;

(സി) കഴി� വ�ഷം ഈ പ�തി �കാരം നടീ�  വ���  ന���തിന്
കാലതാമസം വ�തിനാ�  ഓണ�ാല�് പ��റി വിളെവ��വാ�
സാധി�ാെത വ�തായ വ�ത പരിഗണി�് ഈ വ�ഷം േനരെ�തെ�
നടീ� വ��� വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം മിക� നിലയി� �ഷി െച�� ��ക��് എെ�ാെ�
േ�ാ�ാഹന�ളാണ് ന��വാ� തീ�മാനി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ?
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േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കതി� േ�ാജ�്

1615. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല കതി� േ�ാജ�ിെ� നിലവിെല അവ�
സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ േ�ാജ�ിന് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ��തി�� തട���
എെ��ാമാണ്;

(സി) ഇ�ാര��ി�  വ��ി��ായി�� കാലതാമസ�ിെ� കാരണ��
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� �ഷി വ��് ഡയറ��െട നി�േ�ശ�� നട�ിലാ��തി�
പാല�ാട് �ി�സി�� അ�ി���റ� ഓഫീസ� ��തരമായ കാലതാമസം
വ��ിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) എ��ത�  ��ത േ�ാജ�് ആരംഭി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വ��മാ�േമാ?

ക�ഷകസഭക�

1616. �ീ.െക.എം.ഷാജി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ വാ��കളി�ം ക�ഷകസഭക�  സംഘടി�ി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) �ഷി വ��് �ന:  സംഘടി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി� വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ ?

�ധാനമ�ി �ഷി സി�ജായി േയാജന

1617. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2016  �ത�  നാളി�വെര പി.എം.െക.എസ്.ൈവ ഡി�ിക് െലവ�
ക�ി�ിക� എ� തവണ ഏെത�ാം ജി�കളി� �ടിയി�െ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവി� പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി �ഷിവ��ിന് കീഴി�ളള
ആ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി�െട കീഴി� 2016 �ത� നാളി�വെര എ�
പ�തിക� സമ��ി�ി��്; ജി� തിരി�് വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ഷക േ�മനിധി �കാര�ളള ആ��ല���

1618. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് െപ�ഷ�  ഉ�െ�െട�ളള ആ��ല���  ന���തിന്
നിയമം വഴി േ�മനിധി �പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) േ�മനിധിയി�  അംഗ�ളാ�� ക�ഷക�  �തിമാസം എ�് �ക
അംശദായം അട�േ��ി വ�െമ�ാണ് കണ�ാ��ത്;

(സി) മേ�െത�ി�ം േ�മനിധിയി�  അംഗമായി െപ�ഷ�ം ആ��ല���ം
ലഭി��വ�  ക�ഷക േ�മനിധി �കാര�ളള ആ��ല����്
അ�ഹരാേണാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� ബി� എ�േ��് െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത്?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� നട�ാ� ഉേ�ശി�� പ�തിക�

1619. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണാ�കര വികസന ഏജ�സി�െട സഹായേ�ാെട ഏെത�ാം �തിയ
പ�തികളാണ് മാേവലി�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  നട�ാ�
ഉേ�ശി��െത�ം വകയി��ിയ �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം,ബ�ക�െട നി��ാണം
�ട�ിയ കാര����് ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

പാലാഴിേ�ാട് പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണം
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1620. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  �ിതി െച�� െചാ�ി
�ാമപ�ായ�ിെല പാലാഴിേ�ാട് പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണ�ിന് േകരളാ
േ��് ലാ�് െഡെവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  (KLDC)  �ഖാ�രം ഫ�്
അ�വദി��തിന് േവ�ി സ��ാരിേല�് സമ��ി� അേപ��െട
നിലവി�� അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പാ�ശ�ഭി�ി നി��ാണ�ിന് നബാ�ഡ് �ഖാ�രം ഫ�്
ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ി�
അത് എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിവ��ിനായി ബജ�ി� വകയി��ിയ �ക

1621. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിനായി 2016-2017, 2017-2018 വർഷ�ളിൽ എ� �ക ബജ�ി�
വകയി��ി  ;  എ� �പ െചലവഴി�;  െചലവഴി�ാ� �ക എ�;

വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) 2017-2018  വ�ഷ�ി�  അഡീഷണ�  ഓതെെറേസഷ�  വഴി എ�
�പ�െട െ�ാേ�ാസ� സ��ാരി� ന�കി;  എ� �ക ലഭി�;  എ� �ക
െചലവഴി�ാതി��; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സ�ളിെമ�റി �ാ�ി�േവ�ി എ� �ക െ�ാേ�ാസ� ന�കി;  എ� �ക
ലഭി�; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ലഭി� െ�ാേ�ാസൽ ഏെത�ാം; ലഭി� �ക എ�; വ��മാ�േമാ?

ൈജവ കീടനാശിനി ഉ�പാദനം

1622. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ കീടനാശിനി ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  ഈ സ��ാ�
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ൈജവകീടനാശിനി ഉ�പാദനെ� �റി�് ജന�െള േബാധവ��രി�ാ�
�തിയ പ�തിക� സ��ാ� നട�ിലാ�േമാ?
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െെജവ പ��റി �ഷി

1623. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെജവ പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെജവ പ��റി �ഷി നട�� ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി
നിലവി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ഉളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

പഴം -പ��റികളിെല അമിത കീടനാശിനി �േയാഗം

1624. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� പഴവ���ളി�ം
പ��റികളി�ം കീടനാശിനിക�െട സാ�ി��ം �മാതീതമായ േതാതി�
കെ��ിയത് സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�െട അടി�ാന�ി�  ഇത്
നിയ�ി��തി�ം പരിേശാധി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

�ഷി വ��ിെ� ഒ� �റം പ��റി പ�തി

1625. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി എ� �ഷി വ��ിെ� പ�തി�മായി
ബ�െ��് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി�  വ���ത്;
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�ളി�  റസിഡ�്സ്
അേസാസിേയഷ�കെള ഏേകാപി�ി�് �വ��നം നട�വാ�  �ഷി
ഓഫീസ�മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ന��േമാ?

പ��റി/പഴവ���� എ�ിവ �റ� നിര�ി� വിപണനം നട�ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക�
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1626. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ദിവേസന ആവശ�മായ പ��റി/പഴ വ���� എ�ിവ�െട
അളവ് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ  ;  സം�ാന�് �ഷിവ��ിെ�
അധീനതയി� ൈദനംദിനം ലഭ�മാ�� പ��റി/പഴ വ���� എ�ിവ�െട
അളവ് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ ; ഇതര സം�ാന�നി�ം ഇ�മായി
ബ�െ��് എ� ഉ���� വാ��; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റി/പഴവ���� എ�ിവ �റ� നിര�ി� വിപണനം നട�ാ� ഈ
സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ?

പ��റികളിെല വിഷാംശം

1627. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റികളിെല വിഷാംശം കെ���തിന് എെ��ാം സംവിധാന��
സം�ാന�് നട�ാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ��റികളിെല വിഷാംശം കെ���തിന് എ�ാ ജി�കളി�ം ഇ�രം
സംവിധാനം ഒ��ാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�ിനക�് പ��റി
ഉ�പാദനം വ��ി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിഷാംശമി�ാ� പ��റി

1628. �ീ.ആ�. രാമച��
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�� ഓണ�ാല�് വിഷാംശമി�ാ� പ��റി വിതരണം െച��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മാ���് ഡിമാ��സരി�് ഉ�ാദനം �മീകരി��തിനായി ഒ� േ�ാ�്
കല�� ത�ാറാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) പ��റി �ഷി െച�� ക�ഷക��് ന�ായവില ന�കി പ��റിക�
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സംഭരി��തിന് ഏ�െ���ിയ സൗകര��� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ���മാ�ം ൈജവരീതിയി�  ഉ�ാദി�ി� പ��റിക�  �േത�ക �ാ�്
നാമ�ി� വിതരണം െച�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇതരസം�ാന�ളി� നി�ം വ�� പഴം, പ��റികളിെല കീടനാശിനി സാ�ി��ം

1629. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതരസം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� പഴം,  പ��റികളി�
കീടനാശിനി�െട�ം മ�ം സാ�ി��ം ഉേ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന്
നിലവി�  എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് അതിർ�ികളിെല
െച�്േപാ�കളിൽ സ�ീകരി�ി��ത്; ഇതിനാ�� പരിേശാധനാ ലാ�ക�
ഏെതാെ� െച�് േപാ�കളിലാണ് സ�മാ�ിയി��ത്;

(ബി) ഇ�രം പരിേശാധനകെള�ട��് എവിെടെയ�ി�ം േകസ് എ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഏെത�ാം െച�് േപാ�കളി�, എ� േകസ് വീതം എ�� എ�്
പറയാേമാ;

(സി) വിഷരഹിത പ��റിക�ം ഫലവ����ം സം�ാന�് എ�ി��തിന്
മെ�െ��ി�ം സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െകാേ�ാ�ിയി� േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഔ�് െല�്

1630. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഔ�് ൈല�ക�െട �വ��നം െമ�െ����തിന്
േവ�ി ഈ സ��ാ� െച� കാര��� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം ��തായി േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഔ�്
െല�കൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) താ��ാ�ാനം എ� നിലയി� െകാേ�ാ�ിയി� േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഒ�
ഔ�് െല�് �ട��തിെന �റി�് പരിഗണി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െന��ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല
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1631. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.�. ആ�. �ദീപ്
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിെല�േ�ാ�  സം�ാനാവശ��ിെ�
പ�ശതമാന�ി� താെഴ മാ�ം െനല്� ഉ�പാദി�ി�ി�� ആപ��രമായ
�ിതി�ം �ടിെവ� ലഭ�ത,  ആേരാഗ�കരമായ ഭ���മം എ�ിവ�ം �ടി
കണ�ിെല��് െനല്� ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി�ാ�
സ��ാ�  നട�ിയ ഇടെപടലിെ� ഫലമായി ��ി�ാനായ േന�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി ആക�ഷകമ�ാതായിരി��തിെ� കാരണ��  വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; �� പരിഹാര�ിനായി പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) െന��ഷി�ായി �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല െകാ�് ല��മാ�� േന��ം
അതിനായി നട�ി വ�� �വ��ന��ം വിശദമാ�ാേമാ?

േനമം മ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1632. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന ���ിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ� പാടേശഖര��െട വികസനമാണ് പ�തിയി�െട ല��മി��െത�ം
അവ ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഓേരാ പാടേശഖര�ിെ��ം വികസന�ിനാ�� എ�ിേമ�് �ക�ം
ഇതിനകം െചലവഴി� �ക�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ിേമ�് �കാരം ഓേരാ പാടേശഖര�ി�ം ഇനി�ം ���ിയാ�ാ��
���ിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ���ിയാ�ാ�� ���ിക�  എ�േ��് ���ിയാ�ാനാ�ം;
അെ��ി�  ���ീകരണ�ി�� തട���ം അതി�� പരിഹാര�ം
എെ��് വ��മാ�ാേമാ?
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കരെനൽ �ഷി

1633. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരെനൽ �ഷി േ�ാൽസാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം �ഷിഭവെ� േന�ത��ിൽ കരെനൽ�ഷി െച��തിനായി
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിയത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�� െന��ഷി

1634. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി�  ശ�മായ േവന�മഴയി�  എ� ഏ��  ��െന�
�ഷി നശി�ക��ായി;  ഏെത�ാം �േദശ�ളിലാണ് നാശം ഉ�ായത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�� േവന�  മഴയി�  �� െന��ഷി നശി� ക�ഷക��് എ�്
ന�പരിഹാരം ന��വാനാണ് ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി

1635. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തിന് േശഷം െനൽ�ഷി
വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് എ� ഏ��  �ല�് െനൽ�ഷി വ�ാപി�ി�ാൻ
കഴി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െന��ഷി വ�ാപി�ി��തി�� നടപടിക�

1636. �ീ.���ര ര�ാകര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
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,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി.
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വ�ാപി�ി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി�െട ഉ�പാദന�മത വ��ി�ിേ��ത് അനിവാര�മായതിനാ�
ആയതിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) കരെന��ഷി വ�ാപി�ി��ത് ഫല�ദമാേണാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വ�ഷ�ളായി തരിശ് കിട�ി�� �മിയി�  ഇൗ സ��ാ�  നിലവി�
വ�തി� േശഷം �ഷി ആരംഭി�ത് സംബ�ി� വിവര��ം അതിെ�
ഫല�ാ�ി�ം വ��മാ�േമാ?

മെ�ാ�് െന� ഗേവഷണ േക��ി� വികസി�ി� െന�വി�ിന��

1637. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

മെ�ാ�് െന� ഗേവഷണ േക��ി� വികസി�ി� െന�വി�് ഇന��
ഏെത�ാെമ�ം അവ ��നാ�ി� വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��േ�ാെയ�ം
അറിയി�േമാ;എ�ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ?

െന��ഷി വികസന�ം കരെന��ഷി�ം

1638. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി വികസന�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത പ�തിക� വിജയ�ദമാേണാ;  ഇതി�െട െനല്�
ഉ�ാദന�ി�  എ�് വ��നവാണ് ഉ�ാ�വാ�  സാധി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത� ആ��ല��� ന�കിയി�ം ക�ഷക� െന��ഷി ഉേപ�ി���ം
െന�വയ�ക�െട വി�തി വ�ഷം േതാ�ം �റ���ം എ�െകാ�ാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) കരെന��ഷി വികസന�ിന് ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
2017-18  �  ല��മി�  2500  െഹ��  കരെന��ഷി ല��ം േന�വാ�
സാധി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) െന�  വ�ഷേ�ാട�ബ�ി�് െന��ഷിയി�  എെ�ാെ� �തന
ആശയ�ളാണ് നട�ിലാ�ിയത്;

(ഇ) മിനി ൈറസ് മി�ക� �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

1639. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം പരി�ിതി
സ�ലന�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െന�ിന് സംഭരണ വില ലഭ�മാ��തിെല കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െനല്� സംഭരണ�ിനായി
വകയി��ിയ �കയി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം െചലവാ�ിയ �ക എ�
ശതമാനമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ിെ� ഉ�ാദന �മത വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി� പ�തിക�

1640. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ിെ� ഉ�ാദന �മത വ��ി�ി��തി�ം �ഷിെചലവ് �റ��തി�ം
ആവി�രി� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െന��ഷി ��് ഫാമിംഗ് അടി�ാന�ി�  നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  നിലവി�  ഏെതാെ� �ല�ളിലാണ് ഇത്
വിജയ�ദമായെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) െന��ഷി ���മാ�ം യ�വ��രി��തിന് ക�ഷക��് എെ�ാെ�
സഹായ�ളാണ് നിലവി� ന���െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക ക��േസനെയ ഉപേയാഗെ���ി സൗജന�മായി �ാ��
ഉപേയാഗി�് നിലം ഉ�ത് ന��� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

��നാട� പാടേശഖര�ളിെല ഉ��ാദന�മത

resource://app/res/html5.html

21 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



1641. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

��നാട� പാടേശഖര�ളിെല ഉ��ാദന�മത വ��ി�ി��തി�് മെ�ാ�്
െന� ഗേവഷണ േക��മായി േച��് പ�തിക�
ആവി�രി�േമാ;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

െന��ഷി�െട വി�തിയി��ായ വ��നവ്

1642. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�് െന��ഷി�െട
വി�തിയി��ായ വ��നവ് എ�യാണ്;

(ബി) പ��റി ഉ�പാദന�ി� സം�ാനെ� സ�യം പര�ാ�മാ�ാ� സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്; വ��മാ�ാേമാ?

െന��ാദനം വ��ി�ി��തിന് ക�ഷക��് സഹായം

1643. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം തരിശായി കിട�ി�� എ�
ഏ��  �ല�് �തിയതായി െന��ഷി ഇറ�ാ�  കഴി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2017-18 വ�ഷം െമാ�ം എ� ഏ�� �ല�്െന��ഷി െച�ി�െ��്
വ�കതമാ�േമാ;

(സി) ഇതി�െട എ� ട�  െനല്� ഉ�ാദി�ി�ാ�  കഴി�ി��്;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െന��ാദനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ക�ഷക��് എെ��ാം
സഹായ�ളാണ് ന�കിവ��െത� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന��ഷിയിട�� തരി�ായി ഇ��ത് ഒഴിവാ��തിന് നടപടി

1644. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന��ഷിയിട��  തരി�ായി ഇ��ത് ഒഴിവാ��തിന് �തിയ
സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി� വ��് ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� �ലം
എ� െഹ��  �മിയി�  അധികമായി െന��ഷി െച�ാ�  സാധി�ി��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

�േ�രി സീഡ് ഗാ�ഡ� േകാം��ി� നാളിേകര പാ��്

1645. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �േ�രി സീഡ് ഗാ�ഡ� േകാം��ി�
നാളിേകര പാ��് �ാപി�� പ�തി�െട നിലവിെല അവ�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര പാ��ിന് എ� �ലമാണ് ആവശ�മായി��ത് എ�റിയി�ാേമാ
;

(സി) പാ��ി�  സ�കാര� സംരംഭക��് �മി ലഭ�മാ�േമാ  ;  ഇേതാട�ബ�ി�്
ഗേവഷണ േക�ം ആരംഭി��േ�ാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തി കി�ബി വഴിയാേണാ നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�ം ഡി.  പി.
ആ�. ത�ാറാ�ിയത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) പ�തി�് �തീ�ി�� െചലവ് എ�യാെണ�ം ഇത് �ലം ക�ഷക��്
ലഭി�� �േയാജനം എെ��ാെമ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

നായര�ലം �ാമപ�ായ�ിെന േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ�����ി�
നടപടി

1646. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ിെല നായര�ലം �ാമപ�ായ�ിെന
േകര�ാമം പ�തിയി� ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി�
വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� എെ��ാം കാര��ളാണ് വിഭാവനം െച�ിരി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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���ാടി േത��െട വിലയിടിവ്

1647. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിലയി�ം �ണേമ�യി�ം മിക� ���ാടി േത��െട വിലയിടി��തിനായി
തമി� നാ�ി�  നി�ം ക�ണാടകയി�  നി�ം മ�ം വില �റ� േത�
ഇറ�മതി െച�് ���ാടി േത��മായി ഇടകല��ി വി���
സംഘ�െള��ി�ളള റിേ�ാ��ക� പരിേശാധി�ക��ാേയാ;

(ബി) െകാ� ഉ�ാദന�ി�ം െവളിെ�� ഉ�ാദന�ി�ം മിക� ���ാടി
േത��മായി വില�റ� േത� ഇടകല�����ലം ക�ഷ��് വളെര
�റ� വില മാ�ം ലഭി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തി�ം ഇ�രം സംഘ�െള നിയ�ി��തി�ം
സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാവ് ക�ഷകെര സഹായി��തി�� പ�തിക�

1648. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് ജി�യിെല �തലമടപ�ായ�ിേല�ം സമീപ പ�ായ�ിേല�ം
മാവ് ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി നട�ിലാ�ാ�  േപാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ഷക െപ�ഷ� പ�തി

1649. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിവ�� ക�ഷക െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ആെക
എ� ക�ഷക� അംഗ�ളായി��്; ജി� തിരി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ ജി�യി�ം �തിമാസ െപ�ഷന് അ�ഹരായ എ� ക�ഷക�െ��ം
�തിമാസ െപ�ഷ�  �ടി�ികയി�ാെത വിതരണം നട��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് �റെ��വി�ി�� എ�ാ ഉ�ര�ക�െട�ം
പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ?
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ക�ഷക െപ�ഷ� വിവര��

1650. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  എ� മാസെ� ക�ഷക
െപ�ഷ� �ടി�ിക��ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� ആെക എ� േകാടി �പ ക�ഷക െപ�ഷ� ആയി വിതരണം
െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� എ� േപ� ക�ഷക െപ�ഷ� വാ���്; �തിമാസ െപ�ഷ�
നിലവി� എ� �പയാണ്;

(ഡി) ക�ഷക െപ�ഷ�  ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

വിരമി� ജീവന�ാ�െട �ാ�വി�ി�ം ആ��ല���ം

1651. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി� നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�െട �ാ�വി�ി�ം മ�ാ��ല���ം
സംബ�ി�� ഫയ�ക�  യഥാസമയം തീ��ാ�ാെത ജി�ാ �ി�സി��
അ�ിക��റ� ഓഫീ�കളി� െക�ി�ിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�� എ� ഫയ�ക�  ഉ�്;  എ��ത���താണ്
എ�തിെ� ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫയ�കളി�  അടിയ�രമായി തീ��് ക�ി�വാ�  ബ�െ��
ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� തീ��ാ�ിയ അേപ�ക�

1652. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  ഇതിനകം എ� അേപ�ക�
തീ��ാ�ിെയ�ം എ� േകാടി �പ�െട കടാശ�ാസം ന�കിെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഇനി എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ാ�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ അേപ� സ�ീകരി��തി�� സമയപരിധി
വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  എ�ി� ആയതിേ��
അ��ല തീ�മാനം സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

വര���ലം �ഷിനാശം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം

1653. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര���ലം �ഷിനാശം സംഭവി�കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ� െവളിെ���േമാ;

(ബി) മല�റം ജി�യി�  അ�കാരം െന��ഷി നശി�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  എ� െഹ��
െന��ഷി നശി�ി��്; വ��മാ�േമാ ;

(സി) വര���ലം മ�് ഏെത�ാം വിളക�  നശി�ി��്;  േകാ���
നിേയാജകമ��ി�  അ�കാരം നശി�തിെ� കണ�്
േശഖരി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ഷിനാശം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം കാരണ��ായ കാ�ഷിക സാ��ിക ന�ം

1654. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2016-17,  2017-18  കാലയളവി� കാലാവ� വ�തിയാനം
കാരണ��ായ വര��,  ജലദൗ�ഭ�ം,  കാലവ�ഷം,  ഓഖി�ഴലി�ാ�്
എ�ിവ�ം മ�് �ര���ം �ലം എ� െഹ��  �മിയി�  �ഷിനാശം
സംഭവി�െവ�ം ഏെത�ാം േമഖലകളിെല ക�ഷകെര ഇത് ബാധി�െവ�ം
ഇ��ലം ക�ഷക���ായ സാ��ിക ന�ം എ�െയ��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �രിതമ�ഭവി� ക�ഷകെര സഹായി�ാനായി േക�-

സം�ാന സ��ാ�ക� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം;  ഇനം തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇവെര സഹായി�ാനായി എ� �ക�െട േക�സഹായം അഭ���ി�;

resource://app/res/html5.html

26 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



��ത കാലയളവി�  ലഭ�മായ �ക എ�;  സം�ാനസ��ാ�  ഇവെര
സഹായി�ാനായി എ� �ക െചലവാ�ി;  ഇനം തിരി�് വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഷിനാശം

1655. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018 മാ��്,ഏ�ി�,െമയ് മാസ�ളിലായി േവന� മഴയി�ം കാ�ി�ം െപ�്
കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  എ� േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം
സംഭവി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� പ�ായ�് തിരി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നാശന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് സാ��ിക സഹായം ന���തി��
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� നൽകാേമാ ?

േനമം മ�ല�ി� തരിശ് �മിയിെല �ഷി

1656. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം മ�ല�ിെല �ഷിേയാഗ�മായ�ം എ�ാ�  നിലവി�  തരിശായി
കിട���മായ �മി�െട വിവര��  േശഖരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� വിവരേശഖരണ�ി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) ��ത �മിയി� �ഷി ആരംഭി��തിന് �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തരിശ് രഹിത മ�ലം പ�തി

1657. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജകമ�ല�ി� വിവിധ പ�ായ�കളിലായി എ� തരിശ്
�മി��് എ�ളള കണ�് ലഭ�മായി�േ�ാ;  പ�ായ�ടി�ാന�ി�ളള
വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;
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(ബി) തരിശ് രഹിത മ�ലം പ�തി നട�ിലാ��തിനായി സ��ാ� തല�ി�
ഏെതാെ� പ�തികളാണ് നിലവി�ളളത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

തരി� �ഷി�ായി സാ��ിക സഹായം

1658. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരി� �ഷി�ായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തരി��ഷി�ായി ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� സാ��ിക സഹായം
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല തരിശ് പാട�ൾ

1659. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരിശ് പാട�ളി� �ഷി ഇറ��തി�� പ�തിക� പല��ായി�ം അവ
�േയാഗ�ിലാവാ�തിെ� കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) നാദാ�രം മ�ല�ി�  തരിശി�ി�� പാടേശഖര��െട�ം
െന�വയ�ക�െട�ം �ിതി വിവര കണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ�െട വി�തി മ�ല�ിെല പ�ായ�് അടി�ാന�ി�
ലഭ�മാ�ാേമാ ?

തരി�രഹിത �ഷിയിട �ാമപ�ായ�്

1660. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ� േ�ാ�ി�  ഒ� പ�ായെ��ി�ം തരി�രഹിത �ഷിയിട
�ാമപ�ായ�ാ��തിന് ഏെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇേ�ാ� സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�് െന��ഷി െച���്;
അത് വ��ി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്?
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തരി��മി �ഷി�മിയാ�ാനാ�� നടപടിക�

1661. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ആവശ�മായ കാ�ഷികവിളകളായ െനല്�,  പ��റിക�,
നാണ�വിളക� എ�ിവ�െട 2015-16 കാലയളവിെല ഉ�ാദനം എ� എ�ം
നിലവിേലത് എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട സം�ാന ആവശ�കത എ�െയ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��സ��ാ�  അധികാരെമാഴി�േ�ാ�  കാ�ഷികേമഖലയി��ായി��
തരി��മി എ�യായി��െവ�് ജി�തിരി�� വിവര�ം അവെയ
�ഷി�മിയാ�വാനായി ഈ സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക�െട ഫലമായി
എ� തരി��മി �ഷി�മിയാ�ി എ�� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തരി��മി �ഷി�മിയാ�ാനാ�� �ഷി വ��ിെ� നടപടികളി� നാളി�വെര
ഉ�ായ േന��� എെ��ാെമ�ം ��ത �വ��ന�ളി� ഉേദ�ാഗ�
അഴിമതിക�  കെ��ിയി�േ�ാ എ�ം ആയ� പരിഹരി�ാ�  എ�
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�േമാ?

െന���ഷക��് �ണനിലവാര�� െന�വി�്

1662. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

��നാ�ിെല െന���ഷക��് �ണനിലവാര�� െന�വി�്
ലഭ�മാ��തി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  െന�വി�് ഉ�പാദന�ി�
സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1663. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി ക�ഷക��് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമാെയ�ം
ഓഖി െകാ��ാ�ി�  വിളകൾ നശി� ക�ഷക��് സമയബ�ിതമായി
ആ��ല���  ന���തിന് ഈ ഇ��റ�സ് സഹായകമാേയാെയ�ം
അറിയി�ാേമാ ;
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(ബി) ഏെതാെ� കാ�ഷിക വിളക��ാണ് ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല�ം ലഭി��ത്;

(സി) വിളക��് ഉ�ാ�� ��� നാശ�ിന് മാ�േമ ന�പരിഹാര�ിന്
അ�ഹത��െവ� വ�വ� ക�ഷക��് ��ി���ാ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) കാലാവ� വ�തിയാന�ം കാ�ഷിേകാ�പ���െട ഉ�ാദന�ം �റ��
സാഹചര��ിൽ ഇവെര ര�ി��തിന് ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക�
ആവി�രി�വാ� സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

1664. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ിയ വിള ഇ��റ�സ് പ�തിയി� എ� ക�ഷക�
ഉ�െ��ി��്;വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�പ���  �ല�വ��ിത ഉ�പ��ളാ�ി മാ��തിന്
ക�ഷകെര സഹായി��തിനാവശ�മായ �തിയ പ�തിക�
നട�ിലാ�േമാ;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1665. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, സി. െക. ശശീ��
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിലവി�ളള വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �കാരം ഏെത�ാം
വിളക��ാണ് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം തര�ി�ളള �ഷിനാശെ�യാണ് ഈ പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െന�ി�ം പ��റിക��ം
�ഗ�വിളക���ളള ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  ഏെത�ാം ഇന�െളയാണ് �തിയതായി ഇ�ഷ�റ�സ്
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പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

1666. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  സം�ാനെ� ഏെത�ാം കാ�ഷിക വിളകെളയാണ് വിള
ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട പരിധിയിൽെ���ിയി��െത�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ കാ�ഷിക വിള�േട�ം വാ�ഷിക �ീമിയം �ക എ�െയ�ം ലഭി��
ഇ�ഷ�റ�സ് ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� എ� ക�ഷക� അംഗ�ളായി�െ��് ഓേരാ കാ�ഷിക
വിളയിനം തിരി�് വ��മാ�േമാ?

അമിത കീടനാശിനി �േയാഗം

1667. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� പ��റികളി�ം പഴവ���ളി�ം അമിതമായ
കീടനാശിനി �േയാഗം ഉ�ാ��േ�ാ;  ഉെ��ി� ഇത് നിയ�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം അമിതമായ േതാതി�  കീടനാശിനി
�േയാഗി� പ��റിക�ം പഴവ����ം േകരള�ിേല�് െകാ� വ��ത്
നിയ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�

1668. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� കാലവധി അവസാനി��ത്
സ��ാറിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെന �ന :സംഘടി�ി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(സി) ��ത ക�ീഷെ� പരിധിയി�െ��� കടാശ�ാസം ലഭ�മാ��തിന്
േയാഗ�മായ വാ�ക�െട കാലാവധി  18.1.2007-�  നി�ം  2014  ആയി
���ി നി�യി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നീര �തിസ�ി മറികട��തിന് നടപടി

1669. �ീ.അ�� �കാശ്
,, െക.�രളീധര�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര ക�ഷക��് ഏെറ �തീ� ന�കിയ നീര വ�വസായം അതീവ
�തിസ�ി േനരി�� കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�  നീര ക�ഷക�  േനരി�� �തിസ�ിക�  എെ�ാെ�യാണ്;
��ത �തിസ�ി മറികട��തി�ം നീര�െട നി��ാണ�ി�ളള
സാേ�തിക വിദ�ക�  ഏേകാപി�ി��തി�ം വിപണി കെ���തി�ം
സ��ാ� തല�ി� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) നീര�െട നിലവാരം െമ�െ����തിെന �റി�് പഠി�് റിേ�ാ��്
സമ��ി��തിന് കാ�ഷിക സ��കലാശാലെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

എ�ി� അവ�െട റിേ�ാ��ിെല ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) നീര െട�ാ പാ�ിൽ ന���തി�ളള �ണി�് �ഷി വ��് തെ�
�ാപി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ക�� �തിസ�ി േനരി�� നീര സംഘ�െള ര�ി��തി�ം േകര
ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തി�ം അടിയ�ിര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നീര ഉ��ാദനം

1670. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� നീര ഉ��ാദനം ലാഭകരമാേണാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� ക�നിക� എ� േപ�കളി� നീര ഇറ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നീര െപാ� �ാ�ഡി�  വിപണിയി�  ഇറ�ാ�  ഉേ�ശ�േ�ാ  ;  എ�ി�
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വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) നീര െച�ിനായി ഉപേയാഗി�� സാേ�തിക വിദ� ഏതാെണ�ം ഇതി�
മാ�ം വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നീര എ�കാലം േക��ടാെത ��ി�ാനാ�െമ�ം ദീ�ഘകാലം േക��ടാെത
��ി�� രീതിെയ�റി� ആേലാചി�ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

നീര ഉ�ാദന�ിെല �തിസ�ി

1671. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നാളിേകര ക�ഷക��് വളെരേയെറ �ണം െച�െമ�്
�തീ�ി�ി�� നീര ഉ�ാദനം ക�� �തിസ�ിയിലായത് ക�ഷകെര
��ി��ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി േനരി�� നീര വ�വസായെ� ര�െ����തിന് എെ�ാെ�
ഇടെപട�കളാണ് നട��ത്;

(സി) മ�് സം�ാന�ളി� ഉ�ാദി�ി�� നീര കേ�ാള�ിൽ ഇറ��ത് ന�െട
വ�വസായെ� എ� മാ�ം ബാധി�െമ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
�റ� �ലി െചലവ് മാ��� തമി� നാട് േപാ�� സം�ാന��മായി
മ�രി��തിന് ഉത�� വിധ�ിൽ സം�ാനെ� നീര ക�ഷക��്
ആവശ�മായ സഹായ�� നൽ�േമാ?

�ഷി വ��ിന് േക�വിഹിതമായി ലഭി� �ക

1672. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന �ഷി വ��ിന്  2017-18  കാലയളവി�  എ�േകാടി �പ
േക�വിഹിതമായി ലഭി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ലഭി� ഫ�ക�െട അേലാ�്െമ�്, എ�്െപ�ീ�� എ�ീ �മ�ി�
വിശദമായ േ��്െമ�് ഇനം തിരി�്  31.03.2018  െ� അടി�ാന�ി�
ന��േമാ;

(സി) പാല�ാട് �ി�സി��  അ�ിക���  ഒഫീസ�െട അേലാേ�ഷ�ം
എ�്െപ�ീ��ം എ�യായി�െ��് ഇനം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ
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?

ൈവ�ി� മ�ല�ിൽ �ീ� ഹ�് ഇേ�ാേഷാ�്

1673. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം പ�ായ�കളിലാണ് �ീ�
ഹ�് ഇേ�ാേഷാ�്  ,  വിള ആേരാഗ�പരിപാലന േക�ം എ�ിവ
ആരംഭി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�  �കാരം ഏെത�ാം തര�ി�� േസവന�ളാണ്
ക�ഷക��് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഇ��നാഷണ� റിസ��് ആ�് െ�യിനിംഗ് െസ�� േഫാ� ബിേലാ സീ െലവ�
ഫാമിംഗ്

1674. �ീ.േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ��നാഷണ�  റിസ��് ആ�് െ�യിനിംഗ് െസ��  േഫാ�  ബിേലാ സീ
െലവ�  ഫാമിംഗ് എ� �ാപന�ിെ� �വ��ന��െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ ��നം വ�ാപി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇതിെ�
ഒ� ശാഖ ��നാ�ി� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��ാ�ര മ�ല�ി� കാ�ഷിക േമാണി�റി�് ക��ി �നസംഘടി�ി��തിന്
നടപടി

1675. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിഭവ�ക� േക�ീകരി�് �പീകരിേ�� കാ�ഷിക വികസന സമിതി�ം
േലാ��  െലവ�  േമാണി�റി�് ക��ി�ം ��ാ�ര നിേയാജക
മ�ല�ി�െ�� ൈവ�ില,  കാ�നാട് �ഷിഭവ�കളി�
�നസംഘടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇതി�� കാലതാമസം എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ൈവ�ില,  കാ�നാട് �ഷിഭവ�കളി�  കാ�ഷിക വികസന സമിതി�ം
േലാ��  െലവ�  േമാനി�റിംഗ് ക��ി�ം അടിയ�രമായി
�നസംഘടി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ി� പി.എസ്.സി �േഖന നിയമനം

1676. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ഷി വ��ി�  എ� േപെര
പി.എസ്.സി �േഖന നിയമി�ി��്;  ത�ിക തിരി�� വിശദവിവര��
ന��േമാ?

�ഷി അസി��് നിയമന�ിന് േവ� േയാഗ�തക�

1677. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�  �ഷി അസി��് നിയമന�ിനാ�� േയാഗ�തയി�
കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയി�  നി�ം ഡിേ�ാമ പാസായവ�െട
അഭാവ�ി�  മാ�ം മ�േയാഗ�ത��വെര പരിഗണി�ാ�  മതി എ��
നിയമ�ി�  എെ��ി�ം മാ���  വ��ിയി�േ�ാ;ഉെ��ി�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി അസി��റ് നിയമന�ി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലായി എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഈ നിയമന�ിന് പി.എസ്.സി.  അേപ� �ണി�േ�ാ�  കാണി�ി��
നിയമന േയാഗ�തയിൽ നി�് എെ��ി�ം വ�ത�ാസ��
വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഗേവഷണ േക��ിെല�ം കാ�ഷിക േകാേളജിെല�ം ഒഴി�ക�
നിക�ാ� നടപടി

1678. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല പീലിേ�ാട് കാ�ഷിക ഗേവഷണ േക��ിെല�ം
പട��ാട് കാ�ഷിക േകാേളജിെല�ം ഒഴി�ക� നിക�ാ�� നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ഷ�ളായി നിരവധി ഒഴി�ക�  നിക�ാ�തിനാ�  േകാേളജി�ം
ഗേവഷണ േക��ി��� �തിസ�ി ശാശ�തമായി പരിഹരി�ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഏലാപ�് ഹൗസ് പ�തി

1679. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല പര�ന�ാടിയി�െ�� ഏലാപ�്
ഹൗസ് പ�തി�െട നിലവിെല അവ� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നവീകരണ�ിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1680. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ആല��
നിേയാജകമ�ല�ി�  �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം
അവ�് അ�വദി� �ക�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

െകായിലാ�ി �ീ.പിഷാരികാവ് േദവസ��ിെ� ചിറ സംര�ണം

1681. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി �ീ.പിഷാരികാവ് േദവസ��ിെ� അധീനതയി� വ�� ചിറ
സംര�ണ�ിന് എ� �പ ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�ി�  സം�ാന,  നബാ�ഡ് വിഹിതം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നബാ�ഡ് വാ� തിരി�ടേ��താേണാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തിരി�ടേ��താെണ�ി� എ� ശതമാനം പലിശയാണ് ഇൗടാ��െത�ം
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ഏത് വ�ഷം �തലാണ് തിരി�ടവ് ആരംഭി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� സ��ാരി� നിേ�ാ, േക� ധനകാര��ാപന�ളി� നിേ�ാ ��ത
പ�തി�ായി തിരി�ടേ��തി�ാ� മ�് ഏെത�ി�ം ഫ�് ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� എ� �പെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ച� വിപണന സാ��ത

1682. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ച� വിപണന സാ��ത പരിഗണി�് എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഷി വ��്
ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

ച��ം ച������ം േലാക വിപണിയി� എ�ി��തിന് പ�തി

1683. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച�െയ സം�ാന ഫലമായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ�
അടി�ാന�ി� േകരള ജാ�് ��് എ� േപരി� ച��ം ച������ം
േലാക വിപണിയി�  എ�ി��തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ
വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�;

വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി

1684. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി �നരാരംഭി��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി എ�േ��് �നരാരംഭി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിപാ ൈവറസ് ബാധ�െട േപരി� കാ�ഷിക രംഗ�് �തിസ�ി
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1685. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
,, ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ�
,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിപാ ൈവറസ് ബാധ ��ി�ാണി�് െകാ�് േകരള�ി�  നി��
പ��റി,  പഴവ����  എ�ിവ�െട ഇറ�മതി ഗ�ഫ് രാജ��ളി�
നിേരാധി�് ഉ�ര��ായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ബി) റംസാ� കാല�് േകരള�ി� നി�� പഴം, പ��റി എ�ിവ�െട വലിയ
വിപണിയായ ഗ�ഫ് േമഖലയി�  നിേരാധനം വ��ത് സം�ാനെ�
എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) നിപാ ൈവറസ് ബാധ�െട േപരി�  കാ�ഷിക രംഗ�് �തിസ�ി
ഉ�ാകാതിരി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) നിപാ ഭീതിെയ�ട��് വാഴ�ളെ� ൈകത�� വിപണിയി� സംജാതമായ
�തിസ�ി പരിഹരി��തിന് നട�� �മ�� വ��മാ�േമാ?

അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

1686. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, പി. ഉ�ി
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�വ�� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�െട
�വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ക�ഷക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�രം െസ��കളി�  നി�്
ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം �തിയതായി എ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക� ആരംഭി�ി��്;

(ഡി) കാ�ഷിക സം�രണം ല��മാ�ി �ാപി�� അേ�ാ പാ��് എ�േ��്
�വ��നം ആരംഭി�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

അേ�ാ പാ��ക�
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1687. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേ�ാ പാ��ക� ആരംഭി��തിെ� നടപടി�മ�� ഏ�
ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ��ത അേ�ാപാ��ക� ആരംഭി��െത�ം
ഇവ�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�ം അവ എവിെടെയ�ാമാണ്
ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

േക� ഗവ�െമ�ിെ� വിള കയ�മതി േ�ാ�ാഹന പ�ിക

1688. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

േക� ഗവ�െമ�ിെ� വിള കയ�മതി േ�ാ�ാഹന�ി�� പ�ികയി�
ജാതി�െയ ഉ�െ����തി�ം,  ആയതിെ� ��റി�  ഏ��ം ��ത�
ജാതി� ഉ�പാദി�ി�� എറണാ�ളം,���  എ�ീ ജി�കെള
ഉ�െ����തിനാവശ�മായ നടപടിക�ം ഇടെപട�ക�ം സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിെല സ�യം പര�ാ�ത

1689. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  ല��മാ�ിയ പ��റി േമഖലയിെല സ�യം പര�ാ�ത,

തരി�രഹിത വയ�ക�, സമ� നാളിേകര �രയിട�ഷി,  കാ�ഷിക
�ല�വ��ിത ഉ���േരാഗതി,  പ��റി �ഷി വികസനം,
െന��ഷിവികസനം,  നാളിേകരവികസന പ�തി എ�ീ ���ിക�െട ഈ
സ��ാ�  കാലയളവി�  ഉ�ായ �വ��ന��, അ�മായി��ായ
േന���, േകാ���, ഓേരാ വിഭാഗ ���ിക��ം ചിലവാ�ിയ �ക
എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

(ബി) ഇ�ാര��ളിലായി കാ�ഷിക േമഖലാവികസനം ��ക�് കഴി� സ��ാ�
കാലയളവിെല ���ിക�ം നിലവിെല സ��ാ� ആയതി� വ��ിയ മാ�ം
�ല��ായ േന���ം എ�് എ�ം വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷനിെല അേപ�ക�
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1690. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ� സം�ാന കാ�ഷിക കടാശ�ാസ
ക�ീഷനി�  എ� അേപ�ക�  തീ��ക��ി�വാ��ായി��െവ�ം
എ� �ക�െട കാ�ഷിക കടാശ�ാസ�ി�ളള
അേപ�ക��ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ര� വ�ഷ�ാലയളവി�ളളി� എ� അേപ�ക� തീ��ാ�ിെയ�ം എ�
�ക�െട കാ�ഷിക കടാശ�ാസം അ�വദി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� �ക�െട  ,എ� അേപ�ക� തീർ�ാ�വാൻ അവേശഷി��െ��
വ��മാ�േമാ?

െമ�ൈനേസഷ� മിഷെ� �വ��നം

1691. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി� നട�ാ�ാ� േപാ�� െമ�ൈനേസഷ� മിഷെ�
�വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഈ മിഷെ� �വ��ന�ിന് കാ�ഷിക എ�ിനീയറിംഗ് കഴി�
ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട േസവനം �േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ ?

ക�ഷക��� വിവിധ പ�തിക�

1692. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
�ീമതി �. �തിഭ ഹരി
�ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി സംബ�മായ �തനാശയ��  പരിചയെ����തി�ം വി�ാന
വ�ാപന�ി�മായി ക��ണി�ി േറഡിേയാ ആരംഭി�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് �റ� പലിശ നിര�ിൽ വാ� ലഭ�മാ��തിനായി േകരള
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�ാമീൺ ബാ�മായി േച��് �റ�ിറ�ിയി�� ഹരിത കാ�ഡ്-െ�
വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ഉ�� സം�രണ�ി�െട�ം �ല� വ��നവി�െട�ം വ�മാന
വ��നവ് േന�ക എ� ല��േ�ാെട നട�ിയ ൈവഗ അ�ാരാ�
ശി�ശാല ��തൽ ജി�കളിൽ സംഘടി�ി�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േസായി� സ�െ� �വ��ന��

1693. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േസായി� സ�െ� �വ��ന�� ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിയി�ളള േസായി�  സ�െ�
ഫല�ിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി േയാഗ�മാ�ിയ തരി�നിലം

1694. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നാളി�വെരയായി എ� െഹ��
തരി�നിലം �ഷി േയാഗ�മാ�ിയി�െ��് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തരി�നിലം �ഷി േയാഗ�മാ�ിയതി�െട സം�ാന�് െനല്� ഉ�പാദനം
2016-17വ�ഷെ��ാ� വ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വ��നവ് ഉ�ായി�ിെ��ി�  അതി�� കാരണ��  എെ��ാം എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ��തി�ളള സഹായ��

1695. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല  6  പ�ായ�കളിലാ�ളള തരി��മി
എ�യാെണ�് പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ�
ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?
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�ഷിേയാഗ�മാ�ിയ തരി��മി

1696. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�തിൽപിെ� എ� െഹ��  തരി��മി
�ഷിേയാഗ�മാ�ിയി��്;

(ബി) ഓേരാ ജി�കളി�ം ഇ�ര�ിൽ എ� െഹ��  �മി �ഷിെച�ാെത
കിട��തായി കെ��ിയി��്;വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) കാ�ഷിക ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�ം �ഷി�മി�െട വ�ാ�ി വ��ി�ി��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം?

േഡ�ാ ബാ�ി� െത�ായി ഉ�െ���െ�� വിവരം തി���തിന് നടപടി

1697. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2008-െല െന�വയ�  ത�ീ��ട സംര�ണ ച���  �കാരം
ത�റാ�ിയ േഡ�ാ ബാ�ി�  വിവര�ൾ െത�ായി ഉ�െ���െ��ത്
തി���തിനായി ഒ��  നിേയാജക മ�ല�ിെല പാണേ�രി,  ���,
മാട��റ,  നട�റ എ�ീ �ാമപ�ായ�കളി�  നി�ം ��ത
മ�ല�ി�  ഉ�െ�� ���  േകാ��േറഷെ� വിവിധ ഡിവിഷ�കളി�
നി�ം �ാേദശിക നിരീ�ണ സമിതികൾ ��ാെക എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�ക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�് അറിയി�േമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം

1698. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമന
നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;  നിയമനം
നട��തി� എെ��ി�ം തട��േ�ാ; ഉെ��ി� വ�കതമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിൽ സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട എ� ഒഴി�ക�  റിേ�ാ��്
െച�; കാ�ഗറി തരം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?
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കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�

1699. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ�പതാം ശ�ള പരി�രണ�ി�  കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല
സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�  സാ��തക�
അന�ായമായി റ�്െച�തിെനതിെര േകാടതിെയ സമീപി� ജീവന�ാ��്
അ��ലമായ വിധി ലഭി�് ര� വ�ഷം കഴി�ി�ം വിധി
നട�ിലാ�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ല���  ലഭി�ാ�  സ�വീസി�  നി�ം വിരമി� ജീവന�ാ�  ബ�.

േകാടതിയി�  നി�ം അ��ല ഉ�രവ് വാേ��ി വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇത് പരിഹരി�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വാഴ�ളം െെപനാ�ി� ഗേവഷണ േക�ം

1700. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല�െട കീഴി�ളള �വാ��ഴ വാഴ�ളം
െെപനാ�ി�  ഗേവഷണ േക��ി�  നിലവി�  നട�വ��
ഗേവഷണ�വ��ന��ം അ�ബ� �വ��ന��ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിന് ഗേവഷണ ആവശ��ിനായി സ��മായി �മിയി�
എ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത �ാപനെ� ��് േ�ാ�് റിസ��് േ�ഷ�  (FCRS)  എ�
നിലയി�  ഉയ���തി�ളള നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െവയ� ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ� േഗാഡൗ� നി��ി��തിന് �ഷിവ��ിെ�
�ലം
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1701. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  താ��ി�  െവയ�  ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ�  േഗാഡൗ�
നി��ി��തിന് �ഷി വ��ിെ� �ലം വി�് ന���തിനായി അേപ�
ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആയതി�േമ�  നാളി�വെര എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

േകാ�ി െവയ� ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷ� േഗാഡൗ� നി�മമാണം

1702. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നംതി� ജി�യിെല േകാ�ി താ��ി�  േകരള സം�ാന െവയ�
ഹൗസിംഗ് േകാ��േറഷന് േഗാഡൗ�  നി��ി��തിന് �ഷി വ��ിെ�
െെകവശ�� �ലം വി�ന���തിെന സംബ�ി�് െവയ�  ഹൗസിംഗ്
േകാ��േറഷ� അേപ� ന�കിയി�േ�ാ  ; എ�ി� എ�ാണ് ന�ിയെത�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ആയതിേ�� നാളി�വെര െെകെ�ാ�ി�� �ട� നടപടി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ��ത �ലം എ�േ��് വി�ന��െമ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ആയ� സംബ�ി� ഫയ�, തീ�മാനം െെകെ�ാ�ാെത അന�മായി
താമസി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അത്
പരിഹരി��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ ?

േകരള അ �ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലി� ഫയ� െച�ി�� േക�ക�

1703. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം പ�ായ�് ഡയറ�െറ
എതി�  ക�ിയാ�ി േകരള അ �ിനിേ��ീവ് ൈ�ബ�ണലി�  എ� േകസ്
ഫയ� െച�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സമാനരീതിയി�  വിവിധ ൈ�ബ�ണ�കളി�ം ക�ീഷ�കളി�ം പ�ായ�്
ഡയറ�െറ എതി� ക�ിയാ�ി എ� േകസ് ഫയ� െച�ി��്;  അതിെ�
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വിശദാംശം ന�േമാ;

(സി) പ�ായ�് ഡയറ�െറ എതി�  ക�ിയാ�ി എ� േകാടതിയല��
േക�ക� ഫയ� െച�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

1704. �ീ.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) വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നട�ാ�� െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം
പ�തി�് സഹായകരമായ വിധ�ി�  തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��്
�റ�ിറ�ിയ ഉ�ര�ക�ം സ��ല�ക�ം ഏെതാെ�യാണ്;  പക��്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ
അ�മതിക�  നിേഷധി�വാ�  തേ�ശ �ാപന���് അധികാര�േ�ാ;

രാ�ീയ േ�രിതമായി ഇ�ര�ി�  അ�മതി നിേഷധി�ാ�  സമയ
ബ�ിതമായി അ�മതി ലഭി�വാ�  എ�ാണ് െചേ��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി �തിയ െക�ിട��
നി��ി��തിന് പഴയ െക�ിട��  െപാളി�് മാേ�� സാഹചര��ി�
ബദ�  സംവിധാന��  ഒ���തിന് തേ�ശ �ാപന��െട വിഹിതം
ഉപേയാഗി�വാ�  തട��േ�ാ;  െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�  താ��ാലിക
�ാ�് �റി നി��ിേ��ത് ആ�െട ഉ�രവാദി�മാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് വി�കി�ിയ െപാ� വിദ�ാലയ�ളി�
തേ�ശ �ാപന���� അധികാര�ം ഉ�രവാദി��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) വിദ�ാലയ�ളിെല ഏെതാെ� േരഖക�  പരിേശാധി�വാ�  തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന���് നിയമപരമായി അധികാര��്;
വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശ ഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധിക��� േ�മ പ�തിക�

1705. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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�ാമപ�ായ�് അംഗ��, �ൻസി�ൽ കൗൺസില�മാ�, േകാ��േറഷൻ
കൗൺസില�മാ�, �ൻ അംഗ��  എ�ിവ��ായി എെ��ി�ം േ�മ
പ�തിക� ആവി�രി��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� ന�� വീ�ക�

1706. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ആ��ല��ി�െട വീട് ലഭി��വ�
ഇട�ാല�ി�േശഷം വീ�ം �ല�ം വി��കേയാ അവകാശിക��് പതി�്
ന��കേയാ െച��ത് �ലം ഭവനരഹിത�  �ടി�ടി വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട ആ��ല��ി�െട ലഭി�� വീ�ക�
അവ�െട കാലേശഷം മാ�ം ൈകമാ�ം അ�വദി�് വ�വ� െച�േമാ;

(സി) അനിയ�ിതമായ ൈകമാ��ി�െട ഭവനരഹിത�  ഉ�ാ��ത്
നിയ�ി��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�ളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� വഴി ലഭി�� വീ�ക�െട വലി��ം മ�്
സംവിധാന��ം ച���  പാലി�് നി��ാണം ���ിയാ�ി എ�്
ഉറ�ാ��തിന് ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ േമഖലയിെല �തിയ പ�തിക�

1707. �ീ.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) തേ�ശ സ�യംഭരണ േമഖലയി� ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം
നട�ിലാ�ി �ട�ിയ �തിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് േക� സഹായം ലഭി��േ�ാ;  എ�ി� ഏെതാെ�
പ�തിക��ാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�� �റേമ കഴി�  2  വ�ഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ
േമഖലയി� േക� സ��ാരി� നി�ം എ� �ക ധനസഹായം ലഭി�ി��്;

resource://app/res/html5.html

46 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



ഏെതാെ� പ�തിക��്, വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സ�വീസ്

1708. �ീ.െക. ബാ� : 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 െപാ�സ�വീസ് യാഥാ���മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത് എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ െപാ�സ�വീസ് എ�് നിലവി�  വ�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

െകാ�ി നഗരസഭയിെല സ�ിവേറജ് �ീ�്െമ�് �ാ�് നി��ാണം

1709. �ീ.േ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) 2016-2017  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
െകാ�ി നഗരസഭയിെല  15,16,17  ഡിവിഷ�കളി� ഉ�െ��� �േദശ�്
സ�ീവേറജ്  &  െസ�േ�ജ് മാേനെ��് െസ�റി�  ഡിെസ��ൈല�ഡ്
സ�ിവേറജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിനായി അ�വദി�  30.78  േകാടി �പ�െട
നി��ാണ �വ��ന�ിെ� വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ��ത പഠന
റിേ�ാ��ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�േ��് ഈ ���ി ആരംഭി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ി� ഓവ� പ�തി

1710. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന���് ��വ�ഷ�ളിെല
�ി�  ഓവ�  പ�തിക�െട �ക പി�വലി�െകാ�് സ��ാ�
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ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം ജി�യി�  വിവിധ വികസന പ�തിക�  ���ീകരി�ാ�
സാധി�ാ� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സീസ�  അടി�ാന�ിൽ െചേ�� ���ിക�  ���ീകരി�ാ�
സ�ാഭാവികമാ�ം കാലതാമസ��ാ�െമ�ിരിെ� �ി�  ഓവ�  �ക
പി�വലി�് സ��ാ� ഇറ�ിയ ഉ�രവ് �ന:പരിേശാധി�വാ� അടിയ�ിര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷനിെല വാ��ക� െറഡ് േസാണി� ഉ�െ���ിയ
നടപടി

1711. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ര�ാ കാരണ�ളാ�  വിമാന�ാവള അേതാറി�ി തി�വന��രം
േകാ��േറഷനിെല ഇ�പത് വാ��ക�  െറഡ് േസാണി�  ഉ�െ���ിയ
നടപടി �ന:പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���ിയ നിബ�ന�കാരം എ� വാ��കെളയാണ് െറഡ് േസാണി�
ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(സി) മ� േസാണി�  ഉ�െ���ിയ വാ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
അറിയി�േമാ;  ��ത വാ��കളി�  േകാ��േറഷന് വിമാന�ാവള
അേതാറി�ി�െട അ�മതി �ടാെത സ��ം നില�് െക�ിട നി��ാണ അ�മതി
ന��വാ� സാധി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  െറഡ് േസാണി�  ഉ�െ��ി�ളള വാ��കളി�  െക�ിട
നി��ാണ�ിന് എെ�ാെ� നിയ�ണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി�ളളെത�്
അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ്

1712. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��ത് സംബ�ി�് കരട്
നയം ത�ാറായി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് അഭി�ായ��  സ��ാ�
ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� െച�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് നിയമനി��ാണം നട��തി� േവ�ി�� നടപടിക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ;  െപാ�സ��ീസ് എ� ആശയം എേ��് നട�ി�
വ��വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) െപാ� സ��ീസ് എ� ആശയ�ിെല �ധാന ശിപാ�ശക�
എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആയത് നട�ിലാ��തി�െട സ��ാരിന് ഉ�ാ�� അധിക സാ��ിക
ബാധ�ത കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഭരണനി��ഹണം

1713. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, 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�ളിെല ഭരണനി��ഹണം �താര��ം
കാര��മ�മാ��തിന് ആ�നിക വിവര സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�തക�
എ�കാരമാണ് �േയാജനെ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ാമസഭാ �വ��ന�� ��ത� ജനകീയമാ�വാ� �ാമസഭാ േപാ���
�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ബി�ഡിംഗ്/െഡവല�െമ�് െപ�മി�് സമയബ�ിത�ം �താര��മാ�ാ�
വികസി�ി� ഇ�ലിജ�് ബി�ഡിംഗ് െപ�മി�് മാേനജ് െമ�് സി�ം
(IBPMS) ഏെത�ാം നഗരസഭകളി� നട�ാ�ിയി��്എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ഏെത�ാം േസവന�ളാണ് നിലവി�
ഓ�ൈലനായി ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ഓ�ൈല� സംവിധാനം
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1714. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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 �വ��ന��  ഓ�ൈല�
ആ��തിെ� ഭാഗമാ�� �വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ബി�ഡിംഗ് െപ�മി�് അട���വ ഓ�ൈല�  സംവിധാന�ി�
ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇവ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

ചി�ാ�കര െസ�് െസബാ��� �ളിന് േടാ� ല�്

1715. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട �േത�ക വികസന നിധി  (എസ്.ഡി.എഫ്)  പ�തി
�കാരം എ�ഡഡ് ��ക��് േടായ��് നി��ി��തിന് നി��ഹണ
ഉേദ�ാഗ��  ആരായിരി�ണം എ�ത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ി�  നി�ം എെ��ി�ം മാ�� നി�േ�ശ��
�റെ��വി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) മണ�� എം.എ�.എ �െട ശിപാ�ശ �കാരം ചി�ാ�കര െസ�് െസബാ���
�ളിന് േടാ� ല�് നി��ാണ�ി�ളള നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�നായി ���
ജി�ാ കള��  എളവളളി �ാമപ �ായ�് െസ��റിെയ
�മതലെ���ിെയ�ി�ം ���ി ഏെ���ാെത ��ത �മതലയി� നി�ം
തെ� ഒഴിവാ�ണെമ�് െസ��റി ജി�ാ കള���് റിേ�ാ��്
ന�കാ��ായ സാഹചര�ം പരിേശാധി�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നി��ഹണ ഉേദ�ാഗ�െര മാ�ിെ�ാ�ിരി��ത് പ�തിക�
���ീകരി��തിന് തട�മാ�െമ�തിനാ�  ഇ�രം �വണതക�
അവസാനി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തേ�ശ�ാപന�ളിെല സാ��ിക �തിസ�ി

1716. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്
,, പി.െജ.േജാസഫ്
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,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��മായസാ��ിക �തിസ�ി കാരണം തേ�ശ�ാപന���ളള
പണം ന���ത് സ��ാ�  നി��ിയേതാെട വികസന �വ��ന��
തട�െ��ിരി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) പാവെ�� ��ംബ���് വീട് വ�ന��� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി
സാ��ിക �തി സ�ി കാരണം �ട�ി�ിട�ക�ം വീ�ക� െപാളി�മാ�ിയ
പാവ��  െപ�വഴിയിലായ�മായ അടിയ�ര സാഹചര��ിന് പരിഹാരം
കാ��തിന് �മം നട�േമാ;

(സി) തേ�ശ �ാപന�ളിെല കരാ�  പണിെയ�� െച�കിട കരാ�കാ�ം
�ണേഭാ�ാ��ം പ�തി വിഹിതം വകമാ�ിയത് വഴി �രിത�ിലായത്
പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�.എസ്.ജി.ഡി�െട �വർ�ന�ൾ

1717. �ീ.�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-െല മണ��  എം.എ�.എ �െട ആ�ിവികസന പ�തി �കാരം
ഭരണാ�മതി ലഭി�ി��തിൽ എ�.എസ്.ജി.ഡി വ��് �േഖന
�ാവ��ികമാേ��� ���ികളി�  ഇനി�ം െട��  നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�ി�ാ� ���ിക� ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� െട�� നടപടിക� സ�ീകരി��തിന് ൈകെ�ാ�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

േസാഷ�� ഓ ഡി�് െസ��

1718. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േസാഷ��  ഓഡി�് നട�ിലാ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���ം
ഡി�ാ��െമ�ക��ം ആവശ�മായ േസവനം ന���തിന് ഒ� സ�ത�
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െ�ാഫഷണ� േസാഷ�� ഓ ഡി�് െസ�� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത െസ�റിെ� ഘടന സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത െസ��  �ാപി��തിനായി നിലവി�  എ� �ക
വകയി��ിയി��്; അതി� എ� �പ െചലവഴി�െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നഗരസഭക� ത�ാറാ�ിയ മാ���ാ�കൾ

1719. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �മി സംബ�ി�് നഗരസഭക�  ത�ാറാ�ിയ മാ���ാനിെല പിശ��ലം
നി��ാണ �വ��ന��  നട��തിന് ��ി���ാ��ത്
ഗവ�െമ�ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ���ാനി�  തി���  വ���തി� േവ�ി�ളള അേപ�കളിേ��
സമയബ�ിതമായി തീ�മാനെമ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല പ�തിവിഹിതം

1720. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഉ�െ��� ഏഴ് �ാമപ�ായ�ക��്
2017-18  വ�ഷെ� പ�തിവിഹിതമായി എ� �കയാണ്
നീ�ിെവ�ി��ത്; ഓേരാ പ�ായ�ിേല�ം കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി വിഹിത�ിെ� എ� ശതമാനം �ക വിനിേയാഗി�െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

പാ��ണ� േകരള മിഷെ� �വ��നം

1721. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� �ലധനം െപാ�നി��ിതി�ായി ഉപേയാഗി��തിന് ��
സ��ാരിെ� കാല�് �പീകരി� പാ��ണ� േകരള മിഷെ� �വ��നം
അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പാ��ണ�  േകരള മിഷ�  ശിപാ�ശ െച� �ാേദശിക സ��ാ�ക�െട
താ�ര��കാരം കി�്േകാ സാധ�താപഠനം നട�ിയ പ�തികളി�  എ�
പ�തിക� ഇതിനകം �ട�വാനായി; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത�  സംരംഭകെര ഇതിേല�് ആക�ഷി��തിനായി എെ��ി�ം
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ?

തി�വന��രം േകാ��േറഷനി� അ�ത് പ�തി

1722. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

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

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

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ആരംഭി� േ�മ പ�തിക�

1723. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
ആരംഭി� േ�മ പ�തിക� എെ��ാമാണ്; ഓേരാ�ിന് കീഴി�ം ഏകേദശം
എ� േപ��് ആ��ല�വിതരണം നട�ാ�  കഴി�ി��്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ��സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഏെത�ി�ം േ�മപ�തിക�  ഈ
സ��ാ�  നി��ലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� േപ��് ഇ��ലം
ആ��ല��� ന�െ�ടാ� ഇടയായി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ��തായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

1724. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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 തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്
��തായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഉേ�ശ�ല����ം മാനദ���ം
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം

1725. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എം. നൗഷാദ്
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�ംയഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണ�ി�
��വ�ഷ�െള�ാ�  ഈ വ�ഷം �േ����ായി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന��െട പ�തിെ�ലവിെ� ഈ വ�ഷെ� സം�ാന
ശരാശരി എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ��ാം
നി�േ�ശ�ളാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിക�  ജി�ാ ആ��ണ
സമിതിക��് ആരംഭ�ി�  തെ� സമ��ി��തി�ം അ�വഴി
സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� അവസാന മാസ�ളി�  തിര�ി�് �ക
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െചലവഴി�� രീതി ഒഴിവാ��തി�ം ക�ശന നി�േ�ശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തി വിഹിതം

1726. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഓേരാ വ�ഷ�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തി വിഹിതമായി എ� �കയാണ്
നീ�ി വ�ി��െത�ം അതി�  എ� ശതമാനം െചലവഴി�ാ�
കഴി�ി�െ���� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ സാ��ികവ�ഷം എ� �ക വീതം നീ�ി വ�ി��്;  ��വ�ഷെ�
അേപ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള വ��നേവാ �റേവാ
വ��ിയി�േ�ാ;എ�ി�  വ�ത�ാസം സംബ�ി� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;ഇൗ സാ��ിക വ�ഷം എ� ശതമാനം �ക വിനിേയാഗി�ാ�
കഴി�െമ�ാണ് ക���െത�ം വ��മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�ക��് അ�വദി�ി�� പ�തി വിഹിതം

1727. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പത് �ാമപ�ായ�ക��്
2017-18 സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി�ി�� പ�തി വിഹിത�ി� എ�
�ക വിനിേയാഗി�െവ�ം,ആയതിെ� ശതമാന�ണ�് എ�െയ�ം
അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

1728. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട
വാ�ഷിക പ�തി�െട നി��ഹണം ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് േന�ം
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ൈകവരി�ി�േ�ാ;എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1729. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം �ാ�ക�  നി��ി� െകാ���ത്
എവിെടെയാെ�യാണ് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാ�് നി��ാണ കരാ�  ആെരെയാെ�യാണ് ഏ��ി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാ�് നി��ാണ�ി�� കരാ�  നടപടിക�  ���ിയായി��ത്
എവിെടെയാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െട��  നടപടിക�  �ർ�ിയായി��ിട�് ഏകവ��ിേയാ ക�നിേയാ
മാ�ം െട�റി� പെ���ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) എ�ി� അത് എവിെടയാെണ�ം െട�റി� പെ��� ഏകവ��ി/ക�നി
ആരാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ഒ� ക�നി/വ��ി മാ�ം െട�റി� പെ���കയാെണ�ി� വീ�ം െട��
വിളി�ണെമ� വ�വ��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ജി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാര�� �ാ�് നി��ാണ�ിെ� െട�റി�
പെ��� ഏക വ��ിേ�ാ ക�നിേ�ാ കരാ�  ന�കിയി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ;  എ�ി�  അ�രം വ��ിക�/ക�നി ഏെത�ാമാെണ�ം
ഏത് കരാറാണ് അവ��് ന�കിയെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1730. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� ഭവനരഹിതരാ��ത് എ�ം അതിൽ
സ��മായി �മി�� ഭവനരഹിത� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സ��മായി �മിയി�ാ�വ� എ�;

(സി) ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി എ� വീ�ക�  ഇ�വെര
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���ിയാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി

1731. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തഴ�ര �ാമപ�ായ�ിെല  156.8  െസ�് �ലം ൈലഫ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ി ഭവന സ��യ��  നി��ി��തിനായി
െതരെ���ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ല�് ഭവന സ��യം നി��ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1732. �ീ.എം.ഉ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, പാറ�� അ��
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഭവനരഹിതരായവ��് പാ��ിട സൗകര�ം ഒ���തി�� ൈലഫ് മിഷ�
പ�തിയി� ആദ�വ�ഷം ല��മി�ി��തി� എ� ശതമാനം വീ�ക�െട പണി
���ിയായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഹ�േകായി�  നി�ം വാ�
എ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഭവനരഹിതരായ എ�ാവ��ം എ�േ��് വീട് നി��ി�
ന�കാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

1733. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം വീട് അ�വദി�് കി�ിയവ��് േറഷ� കാ�ഡ്
ലഭ�മ�ാ�തിനാ�  എ�ിെമ�് വ�് വീട് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�
കഴിയാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം വീട് അ�വദി�ി�ം േറഷ�  കാ�ഡ്
ഇ�ാ�തിനാ�  വീട് നി��ാണം ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�വ�െട എ�ം
ലഭ�മാേണാ;

(സി) എ�ിൽ മാന�വാടി മ�ല�ിെല ഇ�രം േക�ക�െട പ�ായ�്
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� ഭവനപ�തി

1734. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ാ�� സ��� ഭവനപ�തി�ായി തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് ഏെത�ി�ം �ാപന�ി�  നി�ം വാ� എ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഏത് �ാപന�ി� നി�് എ� �പയാണ് വാ� എ���െത�ം
നിബ�നക� എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി എ� വീ�ക�
���ീകരി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ� വ�ഷം െകാ�ാണ് ൈലഫ് മിഷ�  ���ീകരി�ക എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാന� ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി ഇ�വെര ���ിയായ വീ�ക�ം
േജാലി �േരാഗമി�� വീ�ക�ം എ�യാെണ�് പ�ായ�് തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നട�ാ�� പ�തിയി�  െമാ�ം എ�
വീ�കളാ�ളളെത�ം ഒ� വീടിന് എ�യാണ് െചലെവ�ം ഈ �ക
എ�െനയാണ് സമാഹരി�ക എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് പ�തി �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ��� മാനദ�ം
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1735. �ീ.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) ൈലഫ് പ�തി�െട ആദ� ഘ��ി�  ഉ�െ���ിയ �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ��� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈലഫ് പ�തി ആരംഭി��തി���പ് വിവിധ വ��ക� �േഖന അ�വദി�
�ക ���മാ�ം ഉപേയാഗി�ി�ം അടി�ാന സൗകര�ം േപാ�ം ഇ�ാെത വീട്
���ീകരി� �ണേഭാ�ാ�െള ൈലഫ് പ�തി�െട ആദ� ഘ��ി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉ�െ���ിയി�ിെ��ി�  ഇവെര�ടി ൈലഫ് പ�തിയി�
ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�-വീട് ന�കാ� തിരെ����തിെ� മാനദ���

1736. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി �കാരം വീട് ന�കാ�  തിരെ����തിെ�
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ േറഷ�  കാ�ഡി�  മാ�ം േപ�ളള നിരവധി ��ംബ�െള ൈലഫ്
പ�തിയി�  ഉ�െ���ാ�  കഴിയാതി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ര�ാെര ൈലഫ് പ�തി�െട ലി�ി�  ഉ�െ���ാ�  എെ��ി�ം
പകരം സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷെ� �വ��ന �േരാഗതി

1737. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ൈലഫ് മിഷെ� �വ��ന �േരാഗതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയിെല ��വ�  �ണേഭാ�ാ���ം സൗജന�
ൈവദ�തി കണ�� ലഭ�മാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈലഫ് പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ���് മെ�െ�ാെ� ഭവന അ�ബ�
സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭവന പ�തി�െട �ണേഭാ�ാവ് ഒ� തേ�ശ�ാപന�ിെ� പ�ികയി�
ഉ�െ��ക�ം ആ വ��ി�െട �മി മെ�ാ� തേ�ശ�ാപന�ിെ�
പരിധിയി�  വരിക�ം െച�ാ�  ആ �ണേഭാ�ാവ് ഏത്
തേ�ശ�ാപന�ി�െ��െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �മിയി�ാ� പ�ികയി�� �ണേഭാ�ാവിന് പി�ീട് �മി ലഭ�മായാ�
അേ�ഹെ� ഏ� പ�ികയി�ഉ�െ���െമ�് വ��മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷ�പ�തി

1738. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലഫ് മിഷ�പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭവന സ��യ��
നി��ി��തിനായി േനമം നിേയാജകമ�ല�ി� നി�ം െതരെ���
�ല��  ഏെതാെ�െയ�ം �ല��െട വി�തി എ�െയ�ം
േകാ��േറഷ� വാ�ഡ് തിരി�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) െതരെ���െ�� ഏെതാെ� �ല��  ��ത പ�തി�ായി
ഏെ���ി��് ; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ?

െെലഫ് ഭവന പ�തി

1739. �ീ.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) െെലഫ് ഭവന പ�തി�െട നിലവിെല അവ� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് ഭവനപ�തിയി� ഒ� �ണേഭാ�ാവിന് വീട് നി��ി�ാ� ആെക
ന��� �ക എ�യാണ്;  ഇതി�  �ാമപ�ായ�്/േ�ാ�്പ�ായ�്
/ജി�ാ പ�ായ�്/സം�ാന സ��ാ�/േക� സ��ാ�  വിഹിതം
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എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യി� നാളി�വെരയായി െെലഫ് ഭവനപ�തിയി� �തിയ വീട്
നി��ി�ാ�  എ� േപ��് സാ��ിക സഹായം അ�വദി�് ന�കി;
ഇവ�െട മ�ലം തിരി�ളള കണ�ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തി

1740. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെലഫ് പ�തി �ഖ�ാപി� ര� വ�ഷം കഴി�േ�ാൾ
പ�തി�കാരം എ� വീ�ക� ���ീകരി�; എ� �ണേഭാ�ാ���് ആദ�
ഘ��ി� വീട് വിതരണം െച� എ�് ജി�ാടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െെലഫ് പ�തിയി� ഓേരാ ജി�യി�ം കള��മാ� �േഖന എ� അേപ�ക�
ലഭി�ി��്;  അതിൽ എ�െയ�ം തീ��ാ�ി;  തീ��ാ�ിയത് സംബ�ി�ം,
തീ��ാ�ാ�തിെ� കാരണം കാണി�ം അേപ�ക��് മ�പടി
ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �രഹിതരായവ�� േവ�ി പ�തിയിേല�് എ� �മിയാണ് ഏെ��േ��ി
വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

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

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

(എഫ്) നട�സാ��ിക വ�ഷം ��തായി എ� അേപ�കളാണ് ലഭി�ി�ളളത്;
ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈല� പ�തി �കാര�� ഭവന സ��യ��

1741. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �രഹിത-ഭവനരഹിത ��ംബ���് ഭവന സ��യ��  നി��ി�്
നൽ��തി�� ൈലഫ് പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ��ിെ� നി��ഹണ
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�േരാഗതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭവന സ��യ�� നി��ി��തി�� �ട�ഘ��� സം�ാന സ��ാ�
ഫ�് വിനിേയാഗി�ാേണാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�്
വിനിേയാഗി�ാേണാ എ�ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;

വിശദാശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) െകാ�ം േകാ��േറഷനിൽ പ�ിേ�ാ�ം ഡിവിഷനിെല ക�.എസ്.എസ്
േകാളനിയിെല വാസേയാഗ�മ�ാ��ം അപകടകര�മായ വീ�കളിൽ
താമസി�� �രഹിത ��ംബ���് സ��ാ� �റേ�ാ�് �മിയിൽ ഭവന
സ��യ�� നി��ി�് നൽ��തി�� നി�േ�ശം ൈലഫ് പ�തി �കാരം
സം�ാന സ��ാ�  ഫ�് വിനിേയാഗി�് നി��ഹി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;വ��മാ�ാേമാ ?

വയനാട് ജി�യിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി

1742. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാട് ജി�യിൽ ൈലഫ് മിഷൻ പ�തി�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷൻ കാ�ഡി�ാ�തിനാൽ പ�തിയിൽ ഉ�െ�ടാൻ കഴിയാെത േപായ
അഗതിക�, ആദിവാസിക�  എ�ീ വിഭാഗ�ളിെല ��ംബ�െള
ഉ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിൽ െെലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ��ി�� വീ�ക�

1743. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  നി�ം െെലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ��ി��,

നി��ാണം ���ീകരി�ാ� എ� വീ�കളാ��െത�ം ഇതി� െെലഫ്
മിഷെ� ഭാഗമായി എ� വീ�ക� ���ീകരി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �മി�� ഭവനരഹിത��് വീട് വ��തിന് േവ�ി�� ധനസഹായം
വിതരണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ��ത�  ആരംഭി�വാ�
കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) �മി�� ഭവനരഹിത�െട എ� അേപ�ക� േകാതമംഗലം മ�ല�ി�
നി�ം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  െെലഫ് പ�തിയി�  ഉൾെ�� �രഹിത
ഭവനരഹിത�  എ��െ��ം അവ��് എ� മാ�ം �മി
കെ�േ��ിവ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �രഹിത ഭവനരഹിത��ായി േകാതമംഗലം മ�ല�ി� എവിെടെയ�ി�ം
�ലം കെ��ിയി�േ�ാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല ൈലഫ് മിഷ� പാ��ിട പ�തി

1744. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി  ,�േണരി  ,വളയം  ,നാദാ�രം  ,നരി��
,െച�ിയാട്,വാണിേമ�  ,കാവി�ംപാറ  ,മ�േതാ�ര  ,കായെ�ാടി �ട�ിയ
�ാമ പ�ായ�കളിെല ൈലഫ് മിഷ�  പാ��ിട പ�തി�െട ��ഗണന
ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ ?

പാറ�ാല മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷ� �ണേഭാ�ാ�ൾ

1745. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാറ�ാല നിേയാജക മ�ല�ിെല െെലഫ് മിഷ�  �ണേഭാ�ാ��െട
അ�ിമ പ�ിക തയാറായി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത േമഖലയി� �ാ�് നി��ാണ�ി�� �ലം കെ��ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

കാ�ാ�ട ��തംേകാട് ൈലഫ് ഭവന പ�തി

1746. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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കാ�ാ�ട പ�ായ�ിെല ��തംേകാട് ൈലഫ് ഭവന പ�തി�െട
ഭാഗമാ�ളള സ��യം നി��ി��തിെ� ത��ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

ആയതിെ� �ട�നടപടി എെ��് വ��മാ�ാേമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ൈലഫ് പ�തി

1747. �ീ.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�ി�  ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ��ി��
ഭവനരഹിത�, �രഹിത ഭവന രഹിത�  എ�ിവ�െട എ�ം തരം തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് വിതരണം െച�ാനാവശ�മായ �മി
കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�കാരം കെ��ിയി�� �മി ഏെ����തിനായി എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) �രഹിതരായ ഭവനരഹിത��് എ�േ��് �മി ന��വാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി� ൈലഫ് പ�തി

1748. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര നിയമസഭാമ�ല�ി�  നി�ം ൈലഫ് പ�തിയി�
ഉ�െ��വ�െട വിവരം പ�ായ�് തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േറഷ�കാ�ഡ് ലഭി�ാ�ളള��ലം ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ�ടാ�
കഴിയാെതേപായവ�െട പരാതിക� പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

ബസ് കാ�ിരി�് േക���

1749. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ി�  ആ�നിക സൗകര��േളാ��ടിയ ബ�്
കാ�ിരി�് േക���  �ട�വാ�  തി�വന��രം േകാ��േറഷ�
ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ് ��ത േക��ളി�  ഒ���െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ബസ് കാ�ിരി�് േക���  നി��ി��തി�� െട�ഡ�  നടപടിക�
ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

��� ജി�ാ പ�ായ�ിെല ഒഴി�ക�

1750. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�ാ പ�ായ�ിെല ജീവന�ാ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഓഫീസി�  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  ഒഴി�ക�  നിലവി�െ��്
െവളിെ���േമാ;��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ
;വിശദീകരി�ാേമാ?

��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തി�ളള �തന പ�തിക�

1751. �ീ.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) 20 വ�ഷം ���ിയാ�ിയ ��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തിന് എെ�ാെ�
�തന പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(ബി) ��ംബ�ീയി� ഒ�വീ�ി� നി�ം ��തായി വിദ�ാസ��യായ മെ�ാരാ��്
�ടി അംഗത�ം ന���തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ��തല�റെയ �ടി ��ംബ�ീയി�  െകാ�വ��േതാ��ടി പര�രാഗത
സംരംഭ�ളി� നി�് മാറി �തന സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ� ��ംബ�ീ�്
കഴി�െമ�് �തീ�ി��േ�ാ,. വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓ�ൈല�  േമഖലയി�  ��ംബ�ീ ആരംഭി� േപാ���
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വിജയ�ദമാേണാ;ഏെതാെ� സാധന�ളാണ് ��ത േപാ��ലി�  �ടി
വി���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��ത്?

��ംബ�ീ�െട �വ��നം

1752. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

േദശീയ �ര�ാരം ലഭി� ��ംബ�ീ�െട �വ��നം ��ത�
മാ�കാപരമാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ഭവന�ീ വാ��െട തിരി�ടവ്

1753. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ അയ������് ബാ�ക�  �േഖന ന�കിയ ഭവന�ീ
വാ��െട തിരി�ടവ് സ��ാ�  ഏെ���െകാ�് തേ�ശസ�യംഭരണ
(െഎ.എ)  വ��്  111/2017/dt  12.06.17  ഉ�രവ് ഇറ�ി എ�ി�ം
നാളി�വെരയായി ബാ�കളിേല�് ഫ�് ലഭി�ി�ി� എ� വിവരം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഫ�് ലഭ�മാ�വാ�  കാലതാമസം ഉ�ായതിെ� വ�ത വിശദമാ�േമാ;

ബാ�ക��് എ�് ഫ�് അ�വദി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബാ�കളിേല�് ഫ�് ലഭി�ാ�തിെന �ട��് �ണേഭാ�ാ��  ജ�ി
നടപടിക� േനരി�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ബാ�ക��് ഫ�് ലഭ�മാ�ി �ണേഭാ�ാ�െള ജ�ി നടപടികളി� നി�ം
സംര�ി��തി�ളള സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ംബ�ീ �ണി�ക�

1754. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് എ� ��ംബ�ീ �ണി�ക�  നിലവി��് എ�്
വ��മാ�ാേമാ; ജി�ക� തിരി�ളള കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ മിഷെ� ഇേ�ാഴെ� ആ�ി എ�യാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

��ംബ�ീ ഉ����െട വിപണന �ംഖല വി�ലെ���വാ� പ�തി

1755. �ീ.അനി� അ�ര : 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���വാ�  �തന
വിപണന സാ��തക� കെ���തിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ംബ�ീ ഉ����  ഓ�െെല�  വഴി ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടിക�
ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� ഉ���ളാണ് ഓ�െെല� വഴി ലഭ�മാ�കെയ�ം,  അതിെ�
സാ��തക�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ ഉ���� �േത�ക �ാ�ഡ് ആയി വിപണനം െച�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� അ�ബ� സ��ീസ് ടീം

1756. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നഗരവാസിക�െട െെദനംദിന ആവശ���  നിറേവ��തിന് വിദ�
െതാഴിലാളിക�െട േസവനം ഉറ�ാ��തിനായി ��ംബ�ീ�െട
ആഭി�ഖ��ി� അ�ബ� സ��ീസ് ടീം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� േജാലിക��ാണ് ഇവ�െട േസവനം ലഭ�മാ��ത്;

(സി) എ�ാ നഗര�ളി�ം ഇ�രം ടീം �പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി� ഇറ�ിേ�ാഴി വള���
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1757. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി�  ഇറ�ിേ�ാഴി
വള���തി�ളള പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�െട സഹകരണേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��ത്;
വിശദാംശം ന��േമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�

1758. �ീ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) വിവിധ സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ�ക��� അേപ�ക�
തേ�ശ�ാപന�� പരിേശാധി�് പാസാ�ിയാ�ം േസാ�് െവയ� എ��ി
നട�ാ�  കഴിയാ�തിനാ�  �ണേഭാ�ാ���് െപ�ഷന് അ�ഹത
ലഭി�ാെത വ�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാേ�തിക തട�ം പരിഹരി��തി�ം സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷന്
അ�ഹരായവ��് െപ�ഷ�  സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�� എ�്
ഉറ�വ��വാ�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് അറിയി�േമാ?

േ�മെപ�ഷ�ക� വാ�� �ീക�െട വിവരം

1759. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല ആറ് പ�ായ�കളിലായി വാ��ക�കാല
െപ�ഷ�, വിധവാെപ�ഷ�, അവിവാഹിത െപ�ഷ�, കാ�ഷിക െപ�ഷ�,
മാനസിക ശാരീരിക െവ�വിളി േനരി��വ��� െപ�ഷ�  എ�ീ
േ�മെപ�ഷ�ക�  വാ�� �ീക�െട വിവരം പ�ായ�് തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ശല�ം
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1760. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�വ് നായ ശല�ം ഒ� സാ�ഹ� വിപ�ായി മാ�േ�ാ� ഇ�ാര��ി�
കാര��മമായി ഇടെപ�വാ�  കഴിയാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�െട ആഭി�ഖ��ി�  ആരംഭി� എ.  ബി.  സി.  െമാൈബ�
�ണി�ക� വിജയ�ദമാേണാ; ഇതിനകം എ� �ല�ളി� ��ത �ണി�്
ആരംഭി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െത�വ് നായ നിയ�ണ പ�തി ഉൗ��ിതെ���ി ജന��െട ജീവന്
സംര�ണം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�വ് നാ��െട ശല��ിെനതിെര നടപടി

1761. �ീ.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) തല�ാന�് െത�വ് നാ��െട ശല�ം ��മായി�ം അതിെനതിെര നടപടി
സ�ീകരി��തി�  തി�വന��രം േകാ��േറഷ�  പരാജയെ��തായി
ആേ�പ�യ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ.ബി.സി.  പ�തി�ായി  2017-18  വ�ഷം എ� �കയാണ്
വകയി��ിയത്;  അതി�  എ� �ക  2018  മാ��്  31  വെര
െചലവഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇൗയിന�ി� അ�വദി� ഫ�് വകമാ�ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അതി�ളള
കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) തി�വന��രം േകാ��േറഷെ� ഉടമ�തയി�ളള േപ� �ഗാ�പ�ിയി�
2017  �ണിന് േശഷം എ.ബി.  സി.  േ�ാ�ാം �കാരം എ� ശ��ിയക�
നട�ി;

(ഇ) നാ��െട വ��ംകരണ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ െമാെെബ� �ണി�് പ�തി
നിലവി�േ�ാ;

(എഫ്) തല�ാന�് െത�� നാ��െട ശല�ം അതി��മായ സാഹചര��ി�
എ.ബി.സി. േ�ാ�ാം കാര��മമായി നട��തിന് അടിയ�ര സംവിധാനം
ഒ��േമാ?
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ഉറവിട മാലിന� സം�രണം

1762. �ീ.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�് ��തായി പണി�� ഭവന�ളി�ം �ാപന�ളി�ം ഉറവിട
മാലിന� സം�രണം നി�ബ�മാ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗര�ളി�  മഴെവ� സംഭരണിക�ം ഉറവിടമാലിന� സം�രണ
സംവിധാന�ം ഏ�െ���ാ�  ശ�മായ നി�േ�ശ��  ന��േമാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണം

1763. �ീ.െക.�രളീധര�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, എം. വി�െസ�്
,, 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) മാലിന� സം�രണ കാര��ി�  ജന��  കാണി�� വി�ഖത�ം തേ�ശ
സ�യം ഭരണ �ാപന��െട കാര��മമ�ാ� ���ി�ം �ലം
സം�ാനെ� നഗര��  മാലിന���ാര��  ആ���ം അ��ലം
പക��വ�ാധിക� പിടിെപ���ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ രംഗ�് �ചിത� മിഷെ� ഇടെപട� എെ�ാെ�യാണ്;
ഇത് വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം
എ�ാണ്;  ഈ മാലിന���  തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന��െട
ഉ�രവാദി��ി� േനരിേ�ാ ഏജ�സിക� വഴിേയാ ഉറവിട�ി� തെ�
േവ�തിരി�് ൈകമാ�� സംവിധാനം വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

�ചി�റി മാലിന��� വാഹന�ളി� െകാ�വ�് തള��� �ല�ളള ����
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1764. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െപാ��ല�ളി�ം,ജലാശയ�ളി�ം �ചി�റി മാലിന���
വാഹന�ളി�  െകാ�വ�് തള��� �ല�ളള ����
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ചി�റി മാലിന� സം�രണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��
വ��മായ പ�തിക�  �ാവ��ികമാ�ാ�തിനാലാണ് ��ത
സംഭവ�� ആവ��ി��ത് എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ആവശ�മായ
മാ��നി�േ�ശ��  ന��വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ി� െവ�െ��് പരിഹരി��തിന് നടപടി

1765. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ാ�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല ചിലവ��  വിേനാബ നഗറി�ം
പരിസര�ളി�ം മഴ െപ�ാ� േറാഡ് നിറ�് വീ�കളി� െവ�ം കയ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�ാല�ിന് �േ� ഓടക�  ��ിയാ�ാ�തിനാ�ം ഓടയി�െട��
ഒ��് നില�തിനാ�മാണ് ��ത �േദശ�് ഇ�ര�ി�  െവ�െ��്
ഉ�ാ��െത� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �േദശെ� ഓടക�  ��ിയാ�ി െവ�െ��് പരിഹരി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന��ി� നി�ം ൈവദ�തി

1766. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��
�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാലിന��ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി��തി�ളള
പ�തി�് �പം െകാ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെത�ാം നഗര�ളിലാണ് ��ത പ�തി
നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത്,

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി എ�കാരം വിപണനം
െച�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത� െവളിെ���േമാ?

വയനാട് ജി�യി� ഹരിതേകരളം പ�തി

1767. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി വയനാട് ജി�യി�  എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��ത് എ�തിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18, 2018-19 വർഷെ� ബജ�കളി� വയനാട് ജി�യിെല കാ�ഷിക
േമഖലയി� നി�േ�ശി� പ�തിക� ഏെതാ�യാണ്;

(സി) ഈ പ�തികളി� ഇ�വെര ആരംഭി� പ�തിക�ം ആരംഭി�ാ� ബാ�ി�ളള
പ�തിക�ം ഏെത�ാെമ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ആരംഭി�ാ�  ബാ�ി�ളള പ�തിക�  എ�് നട�ി�  വ�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല ഹരിതേകരളം പ�തിക�

1768. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�
നട�ിലാ�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാണ്  ;  ���ിക�െട �ക�ം മ�്
വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

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

resource://app/res/html5.html

72 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



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

ഹരിതേകരളം മിഷൻ �േഖന മാലിന� സം�രണം

1769. �ീ.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�് ഹരിതേകരളം മിഷനി�െട മാലിന� സം�രണ േമഖലയി�
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹരിത ക��േസന �പീകരി�ാ� പ�ായ�ക�േ�ാ;  എ�ി�  അവ
ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ?

സ��� �ചിത� സം�ാനം

1770. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� സ��� �ചിത� സം�ാനമാ�ി മാ��തി�� നടപടിക�െട
നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ���ികൾ നിലവി�  ���ീകരി�െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �വ��നം എ�േ��് ���ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

സ��� െവളിയിട വിസ��ന വി�� സം�ാനം

1771. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� സ��� െവളിയിട വിസ��ന വി�� സം�ാനമായി
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;
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(ബി) ��ത �ഖ�ാപന�ിന് േശഷ�ം �റ�ായ �ല�ളി�ം െപാ�വഴികളി�ം
വിസ��നം നട�� സാഹചര��ി�  അ�േയാജ�മായ �ല�ളി�
ആ�നിക രീതിയി�� ശൗചാലയ��  നി��ി�് ഇതിന് പരിഹാരം
കാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന�നി��ാ�ജനം കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

1772. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മാലിന�നി��ാ�ജനം
കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പക��വ�ാധിക� പട�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ാനായി മഴ�ാല�ി���പ്
എെ��ാം ��ക�ത�  നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) പക��വ�ാധിക�  തട��തിനായി ആേരാഗ�വ��മായി േച��്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് െ�ഡിംഗ് �ണി�ക�

1773. �ീ.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�് മാലിന� സം�രണ�ിെ� ഭാഗമായി �ാ�ിക് െ�ഡിംഗ്
�ണി�ക�  �ാപി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി�  എവിെടെയ�ാെമ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ണി�ക� �ർ�മായി �വ��നം ആരംഭി�െവ�ം അതി�
തി�വന��രം ജി�യി�  എ� �ണി�ക�െ��ം അവ
എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ;
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�ള�് േബാ��ക� ��ി�� പരി�ിതി ����

1774. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.പി.സജീ��
,, അനി� അ�ര
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) യാെതാ� മാനദ��മി�ാെത �ള�് േബാ��ക�  �ാപി��ത്
��തരമായ പരി�ിതി ���� ��ി��തായി കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ള�് േബാ��ക� �ാപി��തിെനതിെര എെ��ി�ം മാ��നി�േ�ശം
�റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� ര�ാം വാ�ഷികം �മാണി�് സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ം
�ള�് േബാ��ക�  �ാപി�ി�േ�ാ;  അവ �ാപി�ത് �തിയ
മാ��നി�േ�ശ���് അ��തമായി�ാേണാ;

(ഡി) �ള�ിന് പകരം �ണിേയാ പരിസരമലിനീകരണം ഉ�ാ�ാ� ഏെത�ി�ം
വ���  െകാേ�ാ ഇ�രം േബാ��ക�  �ാപി��തി�ം �ള�ിന്
നിയ�ണം െകാ�വ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� നി��ാ��ന പ�തിക�

1775. �ീ.എസ്.ശർ�
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, വി. േജായി
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��� �ചിത�  -  മാലിന� സം�രണ പ�തിക�
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ േമഖലയി�  �ീ�  േകരള ക�നി ഏെ���് നട�ിലാ�� �ധാന
മാലിന� നി��ാ��ന പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;െവളിെ���ാേമാ ;
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(സി) �ാ�ിക് മാലിന���െട േശഖരണ�ി�ം അവ�െട ശാ�ീയ
�നഃചം�മണ�ി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് �ീ�  േകരള ക�നി
സ�ീകരി� വ��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  മാലിന� സം�രണ േ�ാജ�ക�
ത�ാറാ�ി െട�� നടപടിക� ഒഴിവാ�ി പ�തി നി��ഹണം നട��തിന്
�ീ� േകരള ക�നി�് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ ?

കായം�ളം ഗവ�െമ�് എ�.പി.എസ്-ന് െക�ിടം

1776. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം ഗവ�െമ�് എ�.പി.എസ്-ന് �തിയ െക�ിട�ിനായി
എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന ഫ�ി�  നി�ം  50  ല�ം �പ
അ�വദി�തിന് ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം നി��ാണ �വ��ന��
നട��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിെ� കാരണെമെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ �വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന്
ബ�െ�� വ��ക��് ക�ശന നി�േ�ശം ന���തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െകാഴി�ാ�ാറയിൽ മാ�ക �ശാനം ആരംഭി��തിന് നടപടി

1777. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമ പ�ായ�കളി� മാ�ക �ശാന�� �ട��തി�� സാ��ിക
സഹായം ന��� പ�തി ഈ വ�ഷെ� �ാ�  പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഒ� മാ�ക �ശാന�ിന് എ� �പയാണ്
വകയി��ിയി��ത്;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  െകാഴി�ാ�ാറ �ാമ പ�ായ�ി�  ഈ പ�തി
ആരംഭി��തിന് ചി��  എം.എ�.എ ന�കിയ നിേവദന�ി�  സ�ീകരി�
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?
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വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല േറാ�ക�െട �ന��ാരണം

1778. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ� േശഷ�� ര�് വ�ഷകാലയളവിൽ
വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒൻപത് �ാമപ�ായ�ക�െട
പരിധിയി�� �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ി�േവ�ി
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ�വദി� �ക എ�; വിശദവിവര��
നൽകാേമാ;

(ബി) ഈ �ക ഉപേയാഗി�് ��ത േറാ�ക�  �ന��രി��തിനായി
ഏെതാെ� പ�തിയാണ് ആവി�രി�ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.

1779. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ.  �കാരം �തിയതായി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി� നി�ം
നി�േ�ശി�െ�� ���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി�േ�ശ�ിേ��  സ�ീകരി� നടപടി�ം ���ിക�െട നിലവിെല
അവ��ം വ��മാ�ാേമാ?

രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീ�ക��� നി�തി

1780. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ രാ�ീയ പാ��ിക�െട ആ�ാന മ�ിര���് നിലവി�,
ഓഫീസ്/െകാേമ��� െക�ിട�ളായി കണ�ാ�ി ച�ര�മീ�റിന് 50/-, 60/-

�പാ നിര�ി�  വലിയ �ക നി�തി �മ�ിയി�ളള നടപടി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) രാ�ീയ പാ��ിക�െട ഓഫീസ് െപാ�ജനേസവനേക��� എ� നിലയി�
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പരിഗണിേ�ാ പാ��ിട ആവശ��ി�ളള െക�ിട�ളായി പരിഗണിേ�ാ
നിലവി�ളള വ��ിത നി�തി നിര�് �റ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  െക�ിടനി�തി ച�ം േഭദഗതി െച�് രാ�ീയ പാ��ിക�െട
ഓഫീ�കെള �േത�കമായി കണ�ാ�ി,�റ� െക�ിടനി�തി നിര�്
നി�യി�് നിലവി�ളള ��ം പരിഹരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ാ�ട മ�ല�ിൽ സ�യ േസാ�് െവയ�

1781. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

സ�യ േസാ�് െവയ� വഴി ഓ�െെല� ആയി നി�തി അട��തി��
സംവിധാനം കാ�ാ�ട മ�ല�ിെല എ�ാ പ�ായ�കളിെല�ം
ജന���് ലഭ�മാേണാ;  ഇെ��ി�  ഇതിനാ��
സംവിധാനെമാ���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

വ��മാ�േമാ?

െക�ിടനി�തി വ�മാനം

1782. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെ� പരിധിയി�  വ�� ഒ�പ�
�ാമപ�ായ�കളി�  2017-18  സാ��ിക വ�ഷെ� െക�ിടനി�തി
വ�മാനം എ� ശതമാനം വീതമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നി�തി പിരിവ്

1783. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നി�തി
പിരിവിെ� കാര��ി� ��വ�ഷ�െള�ാ� േന�ം ൈകവരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട ജി.എസ്.ടി. യിെല അപാകത

1784. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട ജി.എസ്.ടി.  �മായി
ബ�െ�� അപാകത�ം ന�നത�ം പരിഹരി��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�
ഉറ�ക� പാലി�ാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട ബി�ക�  ബാ�ക�
�േഖന ന��� സാഹചര�ം പരിേശാധി�േമാ.

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ��ം ബി� ഡി�ൗ�ിംഗ്
സ�ദായം ഏ�െ���േമാ;  �ാേദശിക വിപണി നിര�് കരാ�  പണി�െട
എ�ിേമ�ി� ഉ�െ�ാളളി�േമാ.

(ഡി) ജി.എസ്.ടി.  എ�ിേമ�ി�  ഉ�െ���ണെമ� നി�േ�ശം എ�ിനീയ�മാ�
പാലി�ാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളി� ഇളവ് വ���തിന് നടപടി

1785. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  എെ��ി�ം ഇളവ്
വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ  ;എ�ി�  ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അ�മതി�ാ�� അേപ�ക�  വ��മായി
പരിേശാധി�ാെത നി�ാര കാര���  ��ി�ാ�ി അ�മതി
നിേ�ധി�ാ�െ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) നി�ിത കാലാവധി��ി� െക�ിട നി��ാണ�ി�� അ�മതി ന��തിന്
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

െക�ിട നി��ാണാ�മതി ഓ�ൈലനായി ന��� പ�തി
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1786. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക�ിട നി��ാണാ�മതി ഓ�ൈലനായി ന��� പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈപല�് അടി�ാന�ി�  എവിെടയാണ് ��ത പ�തി ആദ�ം
നട�ിലാ��ത് എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശഭരണ �ാപന�ളി�ം  '�േവഗ'  പ�തി
വ�ാപി�ി�വാ� ആേലാചി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ളി� ച��� പാലി�ാ� നടപടി

1787. �ീ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) വ�കിട െക�ിട നി��ാണ�ളി�  ച���  പാലി�ാ�തിനാ�
നി��ാണ�ിനിെട��ാ�� അപകട�� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�� നിലവിെല ച��� പാലി�് തെ�യാണ് നട��ത്
എ�് ഉറ�് വ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് �ലം വി�ന�കിയവ��് െക�ിട നി��ാണ�ിന്
ഇളവ്

1788. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന ൈബ�ാസ് നി��ാണ�ിന് �ലം
വി�ന�കിയവ��് െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഇളവ് ന���ത് സംബ�ി�്
സ��ാ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �ലം വി�ന�കിയ ഉടമക��് �തിയ െക�ിടം ആ
�ലേ�ാട് േച��് പണി�േ�ാ�  ഇളവ് ന�കണെമ�്
ആവശ�െ��െകാ�് എ� അേപ�ക�  പ�ായ�് ഡയറ�േറ�ി�
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തീ�മാനമാകാെത കിട���് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�രം അേപ�കളി�  എ�െയ��ിന് ഇളവ് ന�കി എ�്
അറിയി�ാേമാ; ഏെതാെ� പ�ായ�ി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ന�പരിഹാര�ക വാ�ിെയ�ി�ം മാ�ഷിക പരിഗണന ന�കി എ�
െക�ിട���് ഇളവ് അ�വദി�ി��്; അവ ഏെതാെ� പ�ായ�ിലാണ്;
ആ�െ�ാെ� ന�കി ;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഇ) �ലം വി�െകാ�� െക�ിട ഉടമക��് ആദ�െ� നില�് േനരെ� ന��
ന��ക�ം എ�ാ�  �ലം വി�ന�കിയ േശഷം െക�ിട നി��ാണ��ം
പാലി�ി� എ� കാരണം പറ�് െക�ിട ന��  നിേഷധി�� അവ�
പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�രം എ�
അേപ�ക� തീ�മാനമാകാെത സ��ാരിെ� ��ി��് എ�റിയി�ാേമാ;

ഇവയി�  എ��ം േവഗം തീ�മാനം ൈകെ�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ഓ�െെല� െക�ിട നി��ാണാ�മതി

1789. �ീ.െ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) സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം
ഓ�െെലനായി െക�ിട നി��ാണ അ�മതി േനടാ�  സഹായി��
തര�ി�� േസാ�് െവയ� സംവിധാനം വികസി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ േസാ�് െവയ� ത�ാറാ�ിയത്ഏത് �ാപനം �േഖനയാണ്;  ഇതിന്
വ� െചലവ് എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇൗ േസാ�് െവയ�  �േഖന െക�ിടനി��ാണ അ�മതി�ായി അേപ�
സമ��ി��തിെ��ം അ�മതി ന���തിെ��ം രീതിക�
വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത് സം�ാന�് ��വ�  വ�ാപി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക�ിടനി��ാണ ച��� പാലി�ാ� വ�കിട നി��ാണ ���ിക�

1790. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക�ിടനി��ാണ ച��ളിെല വ�വ�ക� പാലി�ാെത വ�കിട നി��ാണ
���ിക�  നട��തിനാ�  സം�ാന�ിെ� പല ഭാഗ�ളി�ം
മ�ിടി�് അപകട��  ഉ�ാ��ത് വ��ി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക�ിട നി��ാണ ച��ളിെല വ�വ�ക� പാലി��േ�ാെയ�ം െക�ിടം
പണിയാ�  അ�മതി വാ�ിയ േശഷം അതി�  നി�ം വ�ത�ാസം വ��ി
നി��ാണ �വ��ന�ൾ നട��േ�ാെയ�ം പരിേശാധി��തിന്
നിലവി�� സംവിധാനെമെ��് വിശദമാ�േമാ; ഇവ ഫല�ദമാേണാ എ�്
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ബ�നിലെക�ിട���് നി��ാണാ�മതി ന���തിന് ��ായി
മ�പരിേശാധന നട�ണെമ� വ�വ� ക�ശനമായി പാലി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ആ�ിവികസന ഫ�് പ�തിക�

1791. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് െപാ�മരാമ�്
വ��ിെ� �മതലയി� നി��ാണ�വ��നം നട�� പ�തിക��് ഫ�്
ഡിേ�ാസി� െച��തി�  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് കാലതാമസം
വ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാരണ�ാൽ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�
കഴിയാെത വ��ത് എ�ിേമ�് �കയി� വ��ന��ാ�ക�ം പ�തി�െട
���ീകരണ�ിന് �ക അപര�ാ�മാ���മായ അവ�
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ��ി��് ഒഴിവാ��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� ഫ�്
േവഗ�ി�  െഡേ�ാസി�് െച��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം ന��േമാ;

വിശദീകരി�േമാ?

പാലിേയ�ീവ് േന�മാ�െട ശ�ളം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

1792. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ പ�ായ�കളി�  �വ��ി�വ�� പാലിേയ�ീവ്
േന�മാ�െട ശ�ളം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;

(ബി) കിട�േരാഗികെള�ം മ�ം ന� നിലയി�  പരിചരി�� ഇവ��� ശ�ള
വ��നവ് എേ�ാ� ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഏേകാപനം

1793. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട ത�ികക�െട
ഏേകാപന�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം തര�ി��
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിവിധ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട
സ��ീസ് സീനിേയാറി�ി �ട�ിയ കാര��ളി� സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

നഗരകാര� വ��ിെല അനധി�ത �േമാഷ�ക�

1794. െ�ാ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) നഗരകാര� വ��ി� അനധി�തമായി നിരവധി �േമാഷ�ക� നട��തായി
പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ പരാതികളി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നഗരകാര�വ��ി�  �.ഡി.�ാ��്,  ���്,  റവന� ഇ�െ���
എ�ിവ�െട സീനിേയാറി�ി ലി�് ത�ാറാ�ിയതി�  നഗരകാര� വ��്
ഡയറ�േറ�ി�  െപാ�തത�ം അ�ിമറിെ�� പരാതി നിലവി�േ�ാ;  ഇതി�
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ് ;വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം നഗരസഭയി�  ഇ�ര�ി�  െത�ായ രീതിയി�  നട�
�േമാഷ�ക�  ഏെത�ാം;  ഇത് സംബ�ി�് നഗരസഭാ െസ��റി�െട
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�

1795. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ിതല പ�ായ�കളി�ം ��സി�ാലി�ികളി�ം
ഓഫീസ്,  എ�ജിനീയറിങ് ജീവന�ാ�െട ഒഴി�ക�  നിമി�ം ൈദനംദിന
�വ��ന���് ഉ�ാ�� തട�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�ക� എേ�ാ� നിക�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ്

1796. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ� സ��ീസ് ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം
�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  അതി�� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ഏെതാെ� വിഭാഗ�െള സംേയാജി�ി�ാണ് െപാ�സ��ീസ്
�പീകരി��ത് ;

(സി) െപാ� സ��ീസ് �പീകരി��േതാെട ജീവന�ാ�െട സീനിേയാറി�ി
�ട�ിയ കാര��ളി�  ഉ�ാ�� ത����  പരിഹരി��തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ഡി) െപാ� സ��ീസ് സംബ�ി�് ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�
േരഖെ���ിയി�� ആശ�ക� �രീകരി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

േത�ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട െ�ാേമാഷ�

1797. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�  േത�ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട
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െ�ാേമാഷ�  കഴി� �െറ വ�ഷ�ളായി നട�ി�ിെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� േത�ഡ് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട െ�ാേമാഷ� അടിയ�രമായി
നട�വാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

പ�ായ� വ��ിെല നിയമന��

1798. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ായ� വ��ി� എ�
�തിയ ത�ികക� ��ി�െവ�ം അവ ഏെത�ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം പ�ായ� വ��ി� എ�
േപ��് പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം ന�കിെയ�ം അതിെ� ത�ിക
തിരി�ളള വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസിെല ഒഴി�ക�

1799. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസി�  2018  ��  30  വെര എ� റവന�
ഇ�െ���, ���് ത�ികക�െട ഒഴി�ക� ഉ�ാ�ം എ�റിയി�ാേമാ;

�നിസി�ാലിററി,േകാ��േറഷ� എ�ിവ തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �നിസി�ാലി�ികളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം അ�ൗ��റ് ത�ിക
��ി��� സംബ�ി� തീ�മാനം ഏ� ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി �പീകരി� �നിസി�ാലി�ികളി�  �തിയ ത�ികക�
��ി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;ആയതിെ� വിശദാംശ��
െവളിെ���ാേമാ?

ലാ�്േ�ഡ്
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1800. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�വ��ി�  േജാലി െച�� പി.�ി.എസ്,  ലാ�്േ�ഡ്
ഉ�െ�െട�� ത�ികകളി�  േജാലി െച��വ��് �േമാഷ�  (ൈബ
�ാ���  അേ�ായി�്െമ�റ്  )ന�കാ�  എെ��ി�ം തട��േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� �േമാഷ� ആവശ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� നി�ം ന�കിയ
അേപ�കളി� തീ��് ക�ി�ാ�െത�െകാെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

അനധി�ത പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��ത് അവസാനി�ി�വാ� നടപടി

1801. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം നഗര�ിെല വ�കിട വ�ാപാര �ാപന��ം,
ആ�പ�ിക�ം അനധി�തമായി പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള ��സി�ാലി�ി നിയമ�ിെല  475-� വ��് �കാരം സ�കാര�
പാ��ിംഗ് േക��� �വ��ി�ി�വാ� അ�മതി�േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി� അനധി�ത പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��ത് അവസാനി�ി�വാ�
ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഇടെ�ാ�ിയി� ഇല�ി�� െസ�� ഓഫീസിനായി �ലം

1802. �ീ.േ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�ാ�ിയി�  െകാ�ി നഗരസഭ�െട  16-�
ഡിവിഷനി�  വി.എ.ടി.േറാഡ ിന് സമീപം വ�ഷ�ളായി നഗരസഭ�െട
ൈകവശ�ളള ര�ര ഏ�� �മിയി� നി�ം 10 െസ�് �ലം ഇല�ി��
െസ�� ഓഫീസ് ആരംഭി��തിനായി ലഭ�മാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാരി�ം െകാ�ി നഗരസഭ�ം 6.4.2018 � ന�കിയ
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നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി�ി�� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളം നഗരസഭയി� േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ �ാ�്

1803. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കായം�ളം നഗരസഭയി�  േക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ �ാ�്
�ാപി��തിന് സ��ാ�  തല�ി�  എ� �പ അ�വദി�ി�െ��ം
നിലവി� പ�തി�െട �േരാഗതി എ�ാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

അ�� മ�ല�ി� മിനി സിവി� േ�ഷ�

1804. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

അ��  മ�ല�ി�  മിനിസിവി�  േ�ഷ�  നി��ി��തിനായി
േകാടം���് പ �ായ�ിെ� അധീനതയി�� വ� ൈകമാ��തിനായി
16.04.2012  െല  5(6)-� ന��  തീ�മാന�ിേ��  സ�ീകരി�
�ട�നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ഒഴി�ക�

1805. �ീ.െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നിേയാജക മ�ല�ിെല പാണേ�രി, നട�റ, മാട��റ, ���
എ�ീ �ാമ പ�ായ�കളി�  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  എ�
ഒഴി�ക�െ��ം ആയതിെ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  അടിയ�ിരമായി നിക��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

െപരി��മ� മ�ല�ിെല ക� �ാരക േറാഡ് നവീകരണം
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1806. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപരി��മ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ആലി�റ� പ�ായ�ിെല ക�
�ാരക േറാഡ്  ( 0/800-1/000 )നവീകരണം എ� ���ി�്  19.08.2017

െല സ.ഉ (സാധാ) നം. 2842/2017/ത.സ�.ഭ.വ. �കാരം 10 ല�ം �പ�െട
ഭരണാ�മതി ലഭി�തിെ��ം ആവശ�മായ �ക െപാ�മരാമ�് ചീഫ്
എ�ിനീയ�  െപാ�മരാമ�് വ��ിന്  (േറാ�സ്  &amp;  �ി�ജസ്  )

െഡേ�ാസി�് െച�ണെമ�് ഉ�രവായതിെ��ം അടി�ാന�ി�  �ക
െെകമാറി ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� എ�ാണ് �ക െെകമാറി ന�കിയി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ
;

(സി) നാളി�വെര �ക െെകമാറി ന�കിയി�ിെ��ി�  �ക അടിയ�രമായി
െെകമാറി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�ാനായി അ�മതി

1807. �ീ.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) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ിൽ�ടി കട�േപാ�� ചി��ഴ-മാമല
തി�വാ�ളം ൈബപാസ് േറാഡിനായി �േദശവാസിക�  വി�െകാ��
�ല�ം റവന� �റേ�ാ�ി�മായി ഇൻഡ�ൻ ഓയിൽ േകാ��േറഷെ�
ഗ�ാസ് ൈപ�് ൈലൻ �ാപി�ാനായി അ�മതി ന�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
അ�മതി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഗ�ാസ് ൈപ� ് ൈല ൻ �ാപി��തിനായി സ��ാരിേല�് േറായൽ�ി
ലഭി�ി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

പരിശീലന േക���

1808. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� കീഴി� എ� പരിശീലന േക��� ഉെ��ം
��ത േക��� എവിെടെയ�ാമാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത� പരിശീലന േക��� �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഒ� പരിശീലന േക�ം എറണാ�ളം ജി��െട കിഴ��  േമഖലയി�
�ാപി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

വിവരസാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത �വ��ന��

1809. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, േ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) സം�ാനെ� പ�തി വിഹിത�ിെ� നാലിെലാേ�ാളം ലഭി��
തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��, അവ�െട വികസനപ�തിക�
കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�
�ാപനശാ�ീകരണ�വ��ന�� നട�ിയി��് ;

(ബി) �ാേദശിക ഭരണ�ിൽ നിലനി�ി�� അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം
അവസാനി�ി�ാൻ നട�ിയ വിവരസാേ�തികവിദ�ാധി�ിത ആ�നീകരണ
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) അഴിമതി വ�ാപകമായി നട�ി�� �ധാന േമഖലയായ െക�ിട
നി��ാണ�ി�� അ�മതി ഓൺൈലൻ ആ�ാൻ തീ�മാനമായി�േ�ാ?

സ��� പാ��ിട പ�തി

1810. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� സ��� പാ��ിട പ�തിയായ ൈലഫ് മിഷനിെല
�രഹിത��ാ�� �ാ�് നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെതാെ� ഏജ�സികളാണ്
താ�പര�ം അറിയി�ി��ത്  ;  സം�ാനെ�ാ�ാെക ഒേര
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ഏജ�സിെയയാേണാ ഈ പ�തി നട�ാ��തിനായി
ഉ�രവാദെ���ിയി��ത് ;

(സി) ��ത പ�തി എേ�ാേഴ�് ���ീകരി�ാനാ�ം;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

പാ�ായി�ല ഇ�ിരാഗാ�ി േറാഡ് ജം�ഷ� നവീകരണം

1811. �ീ.േ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) 2017-2018  സാ��ിക വ�ഷെ� അ�ത് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
അ�വദി�  30  ല�ം �പ�ം ഒ� േകാടി �പ�ം വിനിേയാഗി�� െകാ�ി
നഗര സഭ�െട  15-� വാ�ഡി�െ�� പാ�ായി�ല ഇ�ിരാഗാ�ി േറാഡ്
ജം�ഷ�  നവീകരണ �വ��ന��  സംബ�ി� വിശദമായ െ�ാജ�്
റിേ�ാ��് ആരാണ് ത�ാറാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഒ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നവീകരണ �വ��ന��  എ�േ��് ആരംഭി�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എെ��ാം നടപടി �മ�ളാണ് ���ീകരിേ��തായി��ത്?

തി�വന��രം �ാ��് സി�ി

1812. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം �ാ��് സി�ി പ�തി�െട ക�സ���ിെന
െതരെ���ി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് �ാപനെ�യാണ് ക�സ���ായി
െതരെ���ത്;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി ആദ�ം െതരെ���െ�� �ാപനം കരി��ികയി�
ഉ�െ��ി�� ഒ� ക�നിയായി�േ�ാ;  ��ത �ാപനെ� ഒഴിവാ�ി
�തിയ �ാപനെ� ക�സ���ായി െതരെ���ത് �ലം പ�തി
�വ��നം ആരംഭി��തിന്ആറ് മാസെ� സമയന�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) ഈ പ�തി�െട വിശദമായ പഠന റിേ�ാ��് ത�ാറാ�� നടപടി ഏത്
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ഘ��ിലാണ്;  ഈ പ�തി�് എ� േകാടി �പയാണ്
വിനിേയാഗി��െത�ം അതി�  േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട�ം
േകാ��േറഷെ��ം വിഹിതം എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�ായി േക� വിഹിതമായി ഇതിനകം എെ��ി�ം �ക
ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) �ാരംഭ �വ��ന��  �ട�വാ�  തെ� കാലതാമസ��ായ
സാഹചര��ി�  നാല് വ�ഷംെകാ�് പ�തി ���ീകരി�വാ�
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േറാ േറാ സ��ീസ്

1813. �ീ.േ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) േഫാ��് െകാ�ി - ൈവ�ി� ��ി� േറാ േറാ സ��ീസ് ആരംഭി�േതാെട ജ�ാ�
സ��ീസി� വിവിധ വിഭാഗ�ളിലായി േജാലി െച�ി�� െതാഴി� ന�മായ
36  ഓളം െതാഴിലാളികെള �നരധിവസി�ി��തിനായി നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  �നരധിവസി�ി��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��്
വ��മാ�ാേമാ?

ബി. എസ്. �. പി. പ�തി

1814. �ീ.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) ബി.  എസ്.  �.  പി.  പ�തി �കാരം തി�വന��രം കരിമഠം േകാളനിയി�
എ� വീ�ക�െട നി��ാണമാണ് ���ീകരി�െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� �ക െചലവഴി�െവ�ം അതി� േക�
വിഹിതെമ�യാെണ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ര�ാം ഘ��ി�  എ� വീ�ക�  നി��ി�വാനാണ് ഉേ�ശി�ി��െത�
വ��മാ�ാേമാ?
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േകാഴിേ�ാട് അ�ബ� മാ�� �ാ�

1815. �ീ.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) േകാഴിേ�ാട് അ�ബ�  മാ��  �ാനി�  ഒളവ� �ാമപ�ായ�ിെല
േകാഴിേ�ാട���് �േദശം ഇ�ഡ�ിയ�  െ�ാേമാഷ�  േസാണായി
വിഭാവനം െച��കാരണം വാസ�ഹനി��ാണം ഉ�െ�െട��
കാര��ളി� ജന����ായി�� �യാസ�� കണ�ിെല��് മാ��
�ാനി� േഭദഗതി വ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�� �േ�ാഭസമര��
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

വ�ി���ാവ് ജം�ഷ� വികസനം

T 1816. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വ�ി���ാവ് ജം�ഷ�  വികസന�മായി ബ�െ��് �മി ഏെ���ലിന്
എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;  ഇതിനായി സ��ാ�  എ�
�പയാണ് അ�വദി�ി�ളളത്; അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ജം�ഷെ� വികസനം എ� വ�ഷം െകാ�് ���ീകരി��തിനാണ്
ല��മി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

വിമാന�ാവള�ൾ� ���� െറഡ് േസാ� േമഖല�െട പരിധി

1817. �ീ.െ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) വിമാന�ാവള�ൾ� ���� െറഡ് േസാ�  േമഖല�െട പരിധി ���ി
നി�യി�ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇത�സരി� �നിസി��  െക�ിട നി��ാണ നിയമ�ി�  േഭദഗതി
വ��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക�ിട��െട ഉയര�ി� ഇേ�ാ� അ�വദനീയമായ പരിധി എ�െയ�ം
ഇതി� വ��നവ് വ��വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

ന�നപ� ക�ീഷ� ന�കിയ നി�േ�ശം

1818. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എ.എസ്.  നട�ാ���മായി ബ�െ��് ന�നപ�
ക�ീഷ�  ന�കിയ നിർേ�ശ�ിേ��  ന�നപ� േ�മ വ��് എ�്
തീ�മാനം എ��;  ��ത നിർേ�ശം സംബ�ി�് ക�ീഷ�  ന�കിയ
�റി�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എ.എസ്.  നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് സം�ാന സ��ാ�
ജീവന�ാരായി എ� േപ�  ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ���വ��് എ�
കണ�് എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� ന�നപ� ക�ീഷ� െചയ�മാന് ക�ാബിന�് പദവി ന���
തീ�മാനം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� േ�മ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി ജി�ാ ഓഫീ�ക�

1819. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� േ�മ പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി ജി�ാ തല�ി� ഓഫീ�ക�
ആരംഭി�െമ� വാ�ാനം നട�ാ��തിനായി നാളി�വെര സ�ീകരി�
നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാ േക���  ആരംഭി�ാ�� പ�തി ഉേപ�ി�വാ�
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ ; എ�ി� അതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ ന�നപ� േ�മ പ�തിക� േ�ാഡീകരി��തി�ം �ിയാ�കമായി
നട�ാ��തി�ം ജി�കളി�  �വ��ി�� െസ�ക�ം േകാ�ിംഗ്
െസ��ക�ം ��ത� ശ�ിെ���വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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�തിയതായി ആരംഭി� ന�നപ� േ�മ പ�തിക�

1820. �ീ.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) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം �തിയതായി ആരംഭി�
ന�നപ� േ�മ പ�തിക�  ഏെത�ാമാണ്;  ഓേരാ പ�തി�െട കീഴി�ം
നാളി�വെര എ� �ക വകയി��ിയി��്;  അതി�  എ� �ക
െചലവഴി�ി��്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഇൗ
സ��ാ�  നി��ലാ�ിയത്;  ഇ� �ലം എ� �ണേഭാ�ാ���ാണ്
ആ��ല��� ന�െ��ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ന�നപ� േമഖലയി� �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിന് നടപടി

1821. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� േമഖലയി�  �ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തിനാ��
പ�തിയി� ഈ വ�ഷം ഉ�െ���ിയ �േദശ�� ഏെതാെ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�  ഓേരാ�ിേ��ം എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം ഇവ
എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ം ഉ�മന�ം

1822. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, രാ� എ�ഹാം
,, സി.���
,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

94 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



(എ) ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ം ഉ�മന�ം ല��മാ�ി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േക� ന�നപ� മ�ാലയ�ിെ� സാ��ിക സഹായ�ാ�  നട�ാ�ി
വ�� മ��ി െസ�റ�  ഡവല�െമ�് േ�ാ�ാമി�  (എം.എസ്.ഡി.പി)
ഏെത�ാം േമഖലകളിെല പ�ാ�ല സൗകര� വികസനമാണ്
ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ിെല സമ��രായ വിദ�ാ��ിക��ായി അ�വദി�ി�ളള
േ�ാള�ഷി�ക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ിെല ഉേദ�ാഗാ��ിക��ായി നട�ാ�ി വ�� കരിയ�
ൈഗഡ�സ് പരിശീലന പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��ിന് കീഴി�� ഭവന നി��ാണ പ�തി

1823. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ന�നപ�േ�മ വ��ിന്
കീഴി�� ഭവന നി��ാണ പ�തി �കാരം ഓേരാവ�ഷ�ം എ�
�ണേഭാ�ാ���് വീ�ക� നി��ി��തിന് സഹായം ന�കിയി�െ��ം
ഇതിനായി എ� �പ വീതം നീ�ിവ�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  അ�വദി� വീ�കളി�  എ� എ��ിെ� നി��ാണം
���ിയാ�ിയി�െ��ം �ണേഭാ�ാ���് ���മാ�ം �ക വിതരണം
െച�ി�േ�ാെയ�ം ആദ� ഗ�േപാ�ം ലഭി�ാ� എ� �ണേഭാ�ാ��
ബാ�ി�െ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) യഥാസമയം �ക വിതരണം നട�ാ�ത് കാരണം നി��ാണം നില�
വീ�ക�  ���ിയാ��തിന് ആവശ�മായ �ക ��വ�  അടിയ�രമായി
ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ന�നപ� േ�മ േകാ��േറഷൻ

1824. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

95 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



(എ) സം�ാനെ� ന�നപ� േ�മ േകാ��േറഷെ� െഹഡ് ഓഫിസി�ം
�ാ�കളി�മായി ആെക എ� ജീവന�ാ�  േജാലിെച��;  െഹഡ്
ഒാഫീസ്;�ാ�്, ത�ിക, എ�ം എ�ിവ തരം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട നിയമനരീതി എ�കാരമായി��െവ�് െവളിെ���ാേമാ;

േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ��വരാെണ�ിൽ എ�
കാലേ��ാണ് േകാൺ�ാ�് നിയമനം എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ നിയമി�െ��വെരെയ�ാം
�ിരെ���വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ിൽ �തിയതായി ആ�െ��ി�ം
േകാൺ�ാ�് അടി�ാന�ിൽ നിയമനം ന��വാ�ം �ിരെ���വാ�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) നാളി�വെര േജാലിെച�വെര െതരെ���തിന് സ�ീകരി�വ�ി��
മാനദ�ം എ�ായി��; െവളിെ���േമാ?

േക� വഖഫ് കൗ�സി� െസ��റി അനധി�ത സ��് സ�ാദി� എ� പരാതി

1825. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� വഖഫ് കൗ�സി� െസ��റി സം�ാന വഖഫ് േജാലിയിലിരിേ�
അനധി�ത സ��് സ�ാദി� എ� പരാതിയി�  വിജില�സ്
അേന�ഷണ�ിന് വഖഫ് േബാ�ഡ് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാഥമിക അേന�ഷണ റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; അേന�ഷണ�ി� എെ��ി�ം
കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് നിലവി�ളള �ിതി എ�ാെണ�് െവളിെ���ാേമാ?

ഹ�് ക�ി�ി �നഃസംഘടന

1826. �ീ.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) സം�ാന ഹ�് ക�ി�ി�െട കാലാവധി അവസാനി��ത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ഹ�് ക�ി�ി �നഃസംഘടി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ഏെതാെ� േമഖലയി� നി�് എ� വീതം �തിനിധികെള ഉ�െ���ിയാണ്
ക�ി�ി �നഃസംഘടി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

ഹ�് തീ��ാടനം

1827. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് േക��ി� നി�ം
എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭി�ാ�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��് കഴി� ര�് വ�ഷം േക��ി�
നി�് എ� �ക ധനസഹായമായി സ��ാരിന് ലഭി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഹ�് തീ��ാടന�മായി ബ�െ��ളള ����  പരിഹരി�വാ� േക�
സ��ാരിേല�് എ� തവണ ക�് അയ�ി��്  ;  ��ത ക�ക�െട
പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �വ��നം

1828. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി ഇേ�ാ� നട�� േവഗതയി� പണി �ട��ാ�
�ഖ�ാപിത ദിവസ�ിന് ��് ���ിയാ�വാ�  സാധി�െമ�്
ക���േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�െട �വ��നം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എ�്
നി�േ�ശമാണ് ന�കിയി��ത് ;

(സി) പ�തി�മായി ബ�െ��് �റിസം േമഖലയി�  െതാഴി�  ന�െ��വ�െട
�നരധിവാസം ���ിയായി�േ�ാ ;

(ഡി) തി�വന��രം  -  നാഗ�േകാവി�  െറയി�പാതെയ �റ�ഖ�മായി
ബ�ി�ി�� െറയി�െവ പാത�െട നി��ാണ�ിന് ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് നിേയാഗി�ി��ത്; ��ത ���ി ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ഇ) േദശീയ പാത 66 െന�ം, �റ�ഖേ��ം ബ�ി�ി�� നാല് വരി പാത�െട
നി��ാണ�ിന് ആവശ�മായ �മി ���േതാതി�  ഏെ���്
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ന�കിയി�േ�ാ ;എ�ി� ��ത പാത�െട നി��ാണം ഏത് ഘ��ിലാണ്
?

വിഴി�ം പ�തി

1829. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�ായി എ� ഏ��  �മിയാണ് ഇനി ഏെ���്
ന�േക�ത്; ഇതിനാ�� നടപടി�മം ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി�ായി �മി വി�ന���വ��് ന�പരിഹാര പാേ�ജ്
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) �റ�ഖ നി��ാണം �ട�േ�ാ�  തെ� �ലം ���മാ�ം ഏെ���്
�റ�ഖ ക�നി�് ൈകമാറണെമ� വ�വ� പാലി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഏെ���വാ� ൈവ�� ഓേരാ ദിവസ�ം ഏ�റിന് എ�് �കയാണ് കരാ�
�കാരം സ��ാ�  �റ�ഖ ക�നി�് ന�പരിഹാരമായി ന�േക�െത�്
അറിയി�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

1830. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) കരാ� �കാര�� നി��ാണ �വ��ന�� ���ിയാേയാ;

(സി) ഇെ��ി� കരാ� ലംഘന�ിന് നിയമ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �റ�ഖ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന���് അസം�ത വ���െട
ലഭ�ത�റ�േ�ാ?

(ഇ) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

1831. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം  2019  ഡിസംബ�  19  ന്
���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇതിനകം
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ�ിനാവശ�മായ പാറ നഗ�� പ�ായ�ിെല ആയിരവി�ി ��ി�
നി�ം എ���തിന് എ�.ഒ.സി. ന�കിയി�േ�ാ; ��ത �ല�് നി�ം
പാറെ�ാ�ി��തിന് നിലവി�  എെ��ി�ം �തിബ�ം ഉ�ായി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പാറ ലഭി�ാ�ത് �ലം �റ�ഖ നി��ാണം മ�ഗതിയി�  ആയി�േ�ാ;

എ�ി�  നിലവി�ളള �തിസ�ി നീ�ി പ�തി സമയബ�ിതമായി
���ിയാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വ��ന സ�മായ �റ�ഖ��

1832. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ന സ�മായ എ� �റ�ഖ��  ഉ�്;  ജി�
തിരി�� കണ�ക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) �വ��ന രഹിതമായ എ� �റ�ഖ�� ഉ�്; ജി� തിരി�ളള കണ�ക�
വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� സ��ാരി�  നി�ം കഴി�  2  വ�ഷം �റ�ഖ��െട
നവീകരണ�ിനായി എ� �ക ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

േനാ� േമജ� �റ�ഖ�� വികസി�ി��തി�� പ�തി

1833. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക. ദാസ�
,, എം. �േകഷ്
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� േനാ�  േമജ�  �റ�ഖ��  വികസി�ി��തി��
പ�തി�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) മലബാറിെല വാണിജ� വ�വസായ �തി�ി� വഴിെവ�� അഴീ��
�റ�ഖവികസന പ�തി�െട വിശദാംശ�ം നിലവിെല �േരാഗതി�ം
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അറിയി�ാേമാ ;

(സി) െകാ�ം പാസ��  െട�മിനലിെ� നി��ാണം
���ിയായി�േ�ാ;അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) െപാ� സ�കാര� പ�ാളി��ി�  വികസി�ി�� െപാ�ാനി �റ�ഖ
നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാണ് അറിയി�ാേമാ?

െകാ�ം ���ഖ വികസനം

1834. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ം ���ഖ�് ചര�്
ഗതാഗത �വ��ന��  വി�ലെ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം ���ഖെ� െതാഴി�  ����  �റ�ഖ�ിെ� �വ��നെ�
�തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ���ഖ�് ൈകകാര�ം െച�� ചര�ക�െട അംഗീ�ത കയ�ിറ�്
നിര�ക� സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െകാ�ം ���ഖ�ിെല പാസ��  െട�മിനലിെ� നി��ാണം എേ�ാ�
���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) െകാ�ം ���ഖ�നി�് യാ�ാ ക��  സ��ീസ് ആരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി� വ�� മ�് നടപടിക�  എെ�ാെ�യാണ്;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ക�� അഴീ�� �റ�ഖ നി��ാണം

1835. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  അഴീ��  �റ�ഖ നി��ാണ�ിെ� നടപടിക�  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ  ;  അതിനായി െട�ി��
ക�സ���സിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�കാരമാണ് �റ�ഖ നി��ാണം നട�വാ�  ഉേ�ശി��െത�്
അറിയി�േമാ  ;  െപാ�  -സ�കാര� പ�ാളി��ി�െട �റ�ഖ നി��ാണം
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നട�വാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�ായി കി�ബിയി�  നി�ം ധനസഹായം അ�വദി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) മലബാറിെ� വികസന�ിന് �ത���ാ�� അഴീ��  �റ�ഖം
സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

തലേ�രി �റ�ഖ�ിെ� സംര�ണം

1836. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2018  -  19  സാ��ികവ�ഷെ� ബജ�ി�  തലേ�രി �റ�ഖ�ിെ�
സംര�ണ�ിനായി �ക വകയി��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ക വകയി��ിയി�െ��ി�  ആയതിെ� ഭാഗമായി എെ��ി�ം
െമയി�ന�സ് വ��ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ അത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െവളളയി�, താ��, അ����, മേ�ശ�രം മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
നി��ാണ �വർ�ന�ൾ

1837. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�സഹായേ�ാ� �ടി നട�ിലാ�ാ�  നി�യി�ി�� െവളളയി�,
താ��, അ����, മേ�ശ�രം എ�ീ നാ� മ��ബ�ന �റ�ഖ��െട
നി��ാണ �വർ�ന�ൾ ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� ഫ�ാണ് േക�ം അ�വദി�ി�ളളെത�ം അതിെല�
െചലവാ�ിെയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഫ�് ലഭ�തയി� �റ� വ�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇൗ �റ�ഖ�� എ�് ���ീകരി�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ?

�റ�ഖ വ��ിെല െ�ഷ�� ��സിെ� േഭദഗതി
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1838. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� 3.5.2017െല 5161/D1/2013 �.വ ക�ിെല നി�േ�ശ�കാരം
വ��ിെല അംഗീ�ത സ��ീസ് സംഘടനക�  േഭദഗതികെളാ�ം
നി�േ�ശി�ി�ി�ാ� സാഹചര��ി�  18.11.2016  െല േയാഗ�ി�
ഉേദ�ാഗ�ഭരണ പരി�ാര വ��ിെല�ം നിയമവ��ിെല�ം ഉേദ�ാഗ��
അഭി�ായെ�� �കാരം �റ�ഖ വ��ിെല െ�ഷ��  ��സിെ� േഭദഗതി
�ത�മായ മാ�കയി� ത�ാറാ�ി സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഉടെന ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) രജി�റിംഗ് അേതാറി�ി �ീ.െക.ആ�  വിേനാദിെ� പരാതിയ�സരി�്
െ�ഷ�� ��സിെ� കരട് േഭദഗതിയി� മാ�ം വ���തിന് സ��ാരി�
നിേ�ാ �റ�ഖ ഡയറ�റി�  നിേ�ാ മേ�െത�ി�ം ഔേദ�ാഗികതല�ി�
നിേ�ാ എെ��ി�ം നി�േ�ശം ലഭ�മായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ�
പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െ�ഷ��  ��സ് പരി�രണം സംബ�ി� �റ�ഖ വ��ിെല ബ�െ��
ഫയ�  23.1.2017  �ത�  19.3.2017  വെര ആ�െട
ൈകവശമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ിൽ ആ വ��ി ഏത്
ഉ�രവ് �കാരമാണ് ഈ ഫയ� ൈകകാര�ം െച�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ആയതി�േമ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

തലേ�രി കട��ാലം സംര�ണം

1839. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �ിതി െച��,  ��ാ�ക�
പഴ����ം �റ�ഖ വ��ി� കീഴി���മായ പഴകി �വി� തലേ�രി
കട��ാലം സംര�ി�� രീതിയി�� എെ��ി�ം നടപടിക�  �റ�ഖ
വ��് സ�ീകരി� വ��േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയത് എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മ�സിയ��
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1840. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� മ�സിയ��  അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�്
ഉയ���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) മ�സിയ��  ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാ�ിയി� ജി�ാൈപ�ക മ�സിയം

1841. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയി�  ജി�ാൈപ�ക മ�സിയം ആരംഭി��തി�� �ട�നടപടിക�
ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജി�ാൈപ�ക മ�സിയം ആരംഭി��തി�� സ�ീകരണ �വ��ന��
അടിയ�ിരമായി ���ീകരി�വാ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ;

(സി) 2014-� �ക അ�വദി�ി�ം നാളി�വെരയായി എ�െകാ�ാണ് നി��ാണ
�വ��ന�� ���ീകരി�ാ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നടപടിക�  ���ീകരി�് എ�േ��് ജന���ായി മ�സിയം �റ�
െകാ��ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���ാേമാ?

ചരി� �ാധാന��� വ��ിക��് �ാരക��

1842. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ചരി� �ാധാന���
ഏെതാെ� വ��ിക��ാണ് ��തായി �ാരക�� നി��ി�ാ� നടപടി
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��തായി ഏെത�ി�ം �ല��ം െക�ിട��ം മ�സിയമായി
സംര�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) സ�ാത�� സമരേസനാനിക�  ഉ�െ�െട�� മ�മറ� മഹദ്
വ��ിക��് �ാരകം നി��ി��തി�� െപാ� മാനദ���
എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േമ��ചി�ി� �കാര�� വ��ിക�െട വീ�ം �ല�ം അവകാശിക�
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സ��ാരിന് ൈകമാറിയാ�  ഏെ���ാ�ം സാം�ാരിക നിലയമാേയാ
�ാരകമാേയാ മ�് ഏെത�ി�ം രീതിയിേലാ സംര�ി��തി�ം എെ��ി�ം
പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

��ി�ിറയി� നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

1843. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി മ�ല�ിെല ��ി�ിറയി�  മ�സിയം വ��്
നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ി�ിറയിെല പ�തിക�  ���ീകരി�് െപാ�ജന���ായി എേ�ാ�
�റ� െകാ��ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;

(ഡി) പ�തി േവഗ�ി� ���ീകരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

േനമം നിേയാജകമ� ല�ിെല ൈപ�ക �ല��

1844. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ� ല�ി�  �ല�േളാ െക�ിട�േളാ ൈപ�ക
�ല��ം �ാപന��മായി �രാവ� വ��് ഏെ���ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഏെ���ി�െ��ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ചടയമംഗലം േകാ��� �ഹാേ��ം

1845. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ചടയമംഗലം മ�ല�ിെല േകാ���  �ഹാേ�� സംര�ണ�ം
വികസന�മായി ബ�െ��് എ��ി�ം പ�തി അ�വദി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?
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�രാവ� വ��് ഏെ��� �ല��ം �ാപന��ം

1846. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ി�ം �ല�േളാ െക�ിട�േളാ
െെപ�ക �ല��ം �ാപന��മായി �രാവ� വ��് ഏെ���ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ ഏെതാെ�െയ�് അറിയി�ാേമാ?

�രാവ� സംര�ണ�ിനായി പ�തിക�

1847. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, ഒ. ആ�. േക�
,, െക. ആ�സല�
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) ��തല�റ�് േകരള�ിെ� ൈപ�ക�ം സം�ാര�ം അ��റി��തിനായി
വി�ലമായ ചരി�പഠന യാ� സംഘടി�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ജന�ളി�  ൈപ�ക അവേബാധം വള���തിനായി എെ��ാം
അവേബാധ പരിപാടികളാണ് വ��് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��  ��ത�  ജനകീയമാ��തിനായി
എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ി�ാനെ� അ��ി െകാ�ാരം

1848. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വിതാം�� രാജ��ംബ�ിെ� ഉടമ�തയി��ായി�� ��ി�ാനെ�
അ��ി െകാ�ാര�ം മ� വ�വകക�ം സം�ാന �രാവ� വ��്
ഏെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ചരി� �ാരകമായി സംര�ി�െ�േട� ഈ െകാ�ാര�ം വ�വകക�ം
സ�കാര� വ��ി�െട ക�ി�  അകെ��ത് സംബ�ി�് സ��ാ�
എെ��ി�ം അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ െകാ�ാരം സംര�ിത�ാരകമായി നിലനി���തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ?

�രാേരഖ,�രാവ� വ��ക�െട �വ��നം

1849. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാേരഖ,  �രാവ� വ��ക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം  ,

ശാ�ീകരി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��  ഓഫ് എ�ി�ാഫിെയ ലിപി പഠന�ി�ം പരിശീലന�ി���
േദശീയനിലവാര�� േക�മാ�ി മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ചരി�േരഖക�െട�ം,  ചരി��ാരക��െട�ം സംര�ണം സംബ�ി�
അവേബാധം പക�� ന���തിന് ഈ വ��ക� സ�ീകരി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) മഹാ�ാ�െട ൈകെ�ാ�ക�  ��ി�� ൈകെ�ാ�് േരഖാമ�സിയം
�ാപി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �േടത�ാ� ബസ് �ാ��ക�

1850. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന നഗരിയി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�േടത�ാ� എ� ബസ്
�ാ��ക��്;  എവിെടെയ�ാം;  ഇവ ഏെതാെ� സ��ാ�  ഇതര
ഏജ�സിക� ആണ് നി��ി�് പരിപാലി�് േപാ��ത്;

(ബി) ഇ�രം ബസ് �ാ��കളി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബ�ക��് �റേമ
സ�കാര� ബ�ക��ം കയറാ�ം യാ��ാെര എ���തി�ം അ�മതി
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ഉേ�ാ;  എ�ി� സ��ാ� ഏജ�സിക� നി��ി�് ന�കിയി�ളള ഇ�രം
�ാ��കളി�  സ�കാര� ബ�ക��് ഒാേരാ തവണ�ം കയറി
ഇറ��തിന് നിര�് നി�യി�ി�േ�ാ;  നി�യി� �കാരം നിര�്
ഇൗടാ��േ�ാ;  എ�ി�  ഓേരാ ബ�ക��ം എ� വീതം;  ഓേരാ
തവണ�ാേണാ ഫീസ് �മ��ത്;

(സി) ഇ�ര�ി�  ഫീസ് ന�കി കയ�� സ�കാര� ബ�ക��് എ� േനരം
വീതമാണ് പാ��ിംഗ് അ�വദി�ി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) സ��ാേരാ സ��ാ� ഏജ�സികേളാ നി��ി�് പരിപാലി�് വ�� ഇ�രം
ബ�് �ാ��കളി� സ�കാര� ബ�ക��് എ��ി ഫീസ് ഓേരാ തവണ�ം
ഇൗടാ��ിെ��ി�  അതി�ളള കാരണം എ�ാണ്;  ഒഴിവാ�ി
നൽകിയി�െ��ിൽ അതിനാധാരമായ േരഖ�െട പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) എൻ�ി ഫീസ് നിലവി�െ��ിൽ അ��കാലെ��ാ�ം ഇത് �നർ
നിർണയം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ ഉേ�ശി��േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

1851. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ ഗവ�െമ�റ്അധികാരേമ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് േക� ഗവ�െമ�റി�  നി�്
ഏെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇേ�ാ�  ലഭി�്
വ��േ�ാ; ഇതിനായി േക� ഗവ�െമ�റിേനാട് എെ��ി�ം അഭ���ന
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം നിേവദനം േക��ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇതിന��ലമായി എെ��ി�ം മ�പടി േക��ി� നി�് നാളി�വെരയായി
ലഭി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �വ��നം

1852. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സ�ിത ന�ം എ� േകാടി �പയാണ്;ഇേ�ാ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �തിദിന ന��ിലാേണാ ഓ��ത്;ആെണ�ി�
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�തിദിന ന�ം എ� �പയാണ്;

(ബി) ഏെതാെ� കാരണ�ളാലാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ന�ം
സംഭവി��ത്;�തിദിന ന�ം �റ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െഷഡ��ക�  �ന:�മീകരി��� വഴി ന��ിെ� േതാത് �റ�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ാ�  എെ��ി�ം ക�� പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) സം�ാനെ� �ധാനെ�� േറാ�ക��് സമീപ�ളള
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ല�ളി� വാണിജ� സ��യ�� നി��ി�്
അതി�  നി�ളള വ�മാനം �ടി െക എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �ത�  ��ാ�
എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േറാഡ് �ര�ാ പ�തിക�

T 1853. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര��ായി ��� �മതല�� ക�ീഷണെറ നിയമി�ി�േ�ാ;

ഇ��ലം േറാഡ് �ര�ാ പ�തിക���ായി�� േന�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് േറാഡ് �ര��ായി പ�തി-പ�തിേയതര
ഇന�ി� ഫ�് ലഭി��േ�ാ;

(സി) േറാഡ് �ര�ാ ഫ�ിേല�് നിലവി� എ� �ക നീ�ിെവ�ി��്;  ��ത
ഫ�് ഏെതാെ� കാര����ാണ് വിനിേയാഗി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര� സംബ�ി�് അംഗീ�ത പഠനേമാ ഗേവഷണേമാ
നട��േ�ാ;  ഇതിനായി ��ത ഫ�് വിനിേയാഗി��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2017-�  േ�ാമാ െകയ�  പരിപാടി�ായി േറാഡ് �ര�ാ ഫ�്
വിനിേയാഗി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി�െട �വ��ന��
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1854. �ീ.സി.െക. ഹരീ��
,, െക. ദാസ�
,, പി.വി. അ�വ�
,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േറാഡപകട��ം അ��ല��ാ�� മരണനിര�ം ഗണ�മായി
�റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ രംഗ�് േകരള േറാഡ് �ര� അേതാറി�ി�െട �വ��ന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി നിര�ിെല മരണനിര�് �റ��തിനായി
ആേരാഗ�വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട �ര� വീഥി പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��േ�ാ;

(ഡി) േറാഡ് �ര��െട ഭാഗമായി നട�ാ�ി വ�� േമാഡ�  േസഫ്
േകാറിേഡാ� പ�തി സം�ാനമാെക വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ
എ�റിയി�ാേമാ?

സർവീസ് ബ�ക�െട റ�ിംഗ് െെടം

1855. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒേര ��ി� സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�ക��ം െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.
ബ�കൾ�ം ര�് രീതിയി� റ�ിംഗ് െെടം അ�വദി��ത് �ട��േ�ാ;

എ�ി� അതി�ളള കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) റ�ിംഗ് െെടം �റ�ളള സ�കാര� ബ�കെളയാേണാ അേതാ
െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  ബ�കെളയാേണാ യാ��ാ��് അധിക�ം
ആ�യി�ാ� താ��ര�ം ഉ�ാ��ത് എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഗവ�െമ�ിെ� ഇൗ നയം സ�കാര� ബസ് �തലാളിമാ��് മാ�േമ
�ണകരമാ��ള�െവ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ�ഗതാഗതേമഖല�് ഗവ�െമ�ിെ� ഇൗ നടപടി ഹാനികരമാ�െമ�ിൽ
ആയത് �നഃപരിേശാധന�് വിേധയമാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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ആ�വയി� നട�ിലാ�ിയി�ളള ഗതാഗത പരി�രണം

1856. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�വയി�  നട�ിലാ�ിയി�ളള �തിയ ഗതാഗത പരി�രണം �ലം
േകാതമംഗലം, ��ാ� ഭാഗേ��ളള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� , ര�്
�ാവശ�ം ആ�വ ടൗ� കറേ��ി വ��തിനാ� അരമണി�േറാളം സമയം
ന�െ����ം ഇ�നെചലവ് വ��ി���മായ �ിതി വിേശഷം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�  ഈ വിഷയം സംബ�ി�് ജി�ാകള�േറാട് ആവശ�െ��ി��
റിേ�ാ��ിെ� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എറണാ�ള�് നി�ം േകാതമംഗലം,  ��ാ�  ഇ��ി എ�ീ
�ല�ളിേല�ളള െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�കെളെയ�ി�ം �തിയ
�ാഫിക് പരി�രണ�ി� നി�ം ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ-ബ�ക�

1857. �ീ.െക.�രളീധര�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീസ�  വില ദിനം �തി ��� സാഹചര��ി�  ഇ-ബ�ക�
നിര�ിലിറ�� കാര�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട പരിഗണനയി�േ�ാ
;വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ബ�ക�  വില�് വാ�വാ�� സാ��ിക േശഷി
േകാ��േറഷനി�ാ�തിനാ� ഇ-ബ�ക� വാടക�് എ��് ഓടി�ാെമ�
കാര�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പരിഗണി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത്
ക�നി�മായാണ് ച�� നട�ിയെത�ം അവ�  �േ�ാ�് വ�ി��
നിർേ�ശ�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ-ബ�ിന് ആവശ�മായി വ�� െെവദ�തി�് േക� സ��ാരി�  നി�ം
സ�ിഡി ലഭി�വാ� സാധ�ത�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഇ-ബ�ക�  എ�േ��് നിര�ിലിറ�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

resource://app/res/html5.html

110 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



ക���ത്;വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. �തിസ�ി പരിഹരി�ാ� �േത�ക പാേ�ജ്

1858. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  �തിസ�ി പരിഹരി�ാ�� �േത�ക പാേ�ജ്
നട�ിലാ�ിയതിെന�ട��� �ണഫല�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമീണ േമഖലയി�  ��ത�  സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജി�ാ ആ�ാനമായ ക���യി�,���  ഡീല�്,  �ാനിയ,  മി��
ബ�ക��് െഫയ�  േ�ജ് ഇ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ആയത് പരിഹരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�
െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ഓ�െെല�  റിസ�േവഷ�  ��ത�
ആക�ഷകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ� വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ �ന��രി��തി�� �വ��ന��

1859. �ീ.എം. സ�രാജ്
,, എസ്.രാേജ��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െയ സമ�മായി �ന��രി�് സ�യം പര�ാ�മാ�ക
എ� ല��േ�ാെട നട�ി വ�� �വ��ന�� എെ��ാമാെണ�ം
െചല� നിയ�ണേ�ാെടാ�ം വ�മാന വ��നവി�ം പ�തി�േ�ാെയ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവധി ���ിയാ�ിയ പഴയ ബ�ക�� പകരം �തിയ ബ�ക�
നിര�ിലിറ��തിന് 900 ബ�ക� വാ�ാ� ഭരണാ�മതി ലഭി�� �കാരം
സ�ീകരി� �ട� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വ��്േഷാ�കളി�  ആ�നിക ഉപകരണ��ം മ� സംവിധാന��ം
ഏ�െ���ി വാഹന വിനിേയാഗം വ��ി�ി��തി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
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ബ�ക�െട േബാഡി നി��ാണം സ�കാര� �ാപന�ിന് ന�േക�ി വ�
�ിതി ഒഴിവാ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െചലവ് ����

1860. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി എ� ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��  സ�േമധയാ അവ��് അ�വദി�ി�ളള ഔേദ�ാഗിക വാഹനം
ഒഴിവാ�ി അ�വദി�ി�ളള യാ� പാസ് ഉപേയാഗെ���ി വീ�ി�  നി�്
ഓഫീസിേല�ം തിരി� േപാ��തി�ം ഉപേയാഗി�വ��;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���് മ�് സ��ാ�
ഓഫീസി�ളളവരി� നി�ം വ�ത��മായ രീതിയി� സൗജന� യാ� പാസ്
അ�വദി�ി�ളളതിനാ�  അവ��് െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി
ഔേദ�ാഗിക വാഹനം ഒഴിവാ�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട നവീകരണം

1861. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയ മാേനജിംഗ് ഡയറ��  �മതല ഏെ���േശഷം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ നവീകരി��തിനായി എ� ഉ�ര�ക�
�റെ��വി�ി��്; അതിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഉ�ര�ക�  �റെ��വി���ലം ജീവന�ാ���ായ ��ി��ക�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജീവന�ാ�െട സ��ീസ് സംബ�മായ വിഷയ�ിൽ ഉ�ായ േപാരാ�ക�
ഏ� രീതിയിൽ പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

�ശീ�ഖ��െട �ാഥമിക റിേ�ാ��്

1862. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

G.O.RT  No.367/2016/Transport,  തീയതി  24-9-16െല ഉ�രവ് �കാരം
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നിേയാഗി� �ശീ�ഖ��െട �ാഥമിക റിേ�ാ��ിെ� പക��് േമശ�റ�്
വ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. കാര��മമാ��തിന് സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറക�

1863. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  �ാ�േ�ാ��് ഭവനി��െ�െട��
ഓഫീ�കളി�  േജാലി നട��േ�ാ�റ�ാ��തി�ം അ�ിനിേ�ഷ�
കാര��മമാ��തി�ം സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറക�  �ാപി��തിന്
ഉേ�ശ��േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാം;  എെ��ാം ഓഫീ�കളി�; എ�
വീതം;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി� മിനി�ക� ഇടവി�് ��ാഡ് പരിേശാധന
നട���േപാെല ഓഫീ�കളിെല �വ��നം നിരീ�ി��തിന്
സി.സി.ടി.വി.  ക�ാമറക�  �ാപി��തിന് ഗവ�െമ�് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിെ� മാ�കെയേ�ാളം തല�ാനനഗരി�െട സി�ി ഡിേ�ാ ഓഫീസി�
നിരീ�ണ ക�ാമറ �ാപി�ി��ായി�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയ�ാം;
എ�ായി�� �ാപി�ത്; എ�് �ക ഇതിനായി െചലവഴി� ;

(ഡി) സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറ �ാപി�തിന് േശഷം നീ�ം െച�ക��ാേയാ; എ�ി�
അതി�� കാരണം എ�ായി��;

(ഇ) െസ�േ�റിയ�ി� ഉ�െ�െട�� സ��ാ� ഓഫീ�കളി� നിരീ�ണ ക�ാമറ
വ�ാപകമായി �പി�െകാ�ിരി�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓഫീസി�
മാ�ം ഇവ �ാപി�ാ�  അ�വദി�ാതിരി�കേയാ അെ��ി�
�ാപി�തിെന എ�� മാ�കേയാ െച� നടപടിെയ അതീവ ഗൗരമായി
കാ�േമാ;

(എഫ്) ഇ�ര�ി�  നീ�ം െച� സി.സി.ടി.വി.ക�ാമറ ഉടനടി �നഃ�ാപി�ാ�
ബ�െ�� അധികാരിക��് സത�രം നി�േ�ശം ന�േമാ?

െക എസ് ആ� ടി സി െപൻഷൻ

1864. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ ഗവൺെമ�് അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െക എസ് ആ� ടി സി-യിൽ
�ട��യായി �ത�മായി െപൻഷൻ നൽകാനാവാ� സാഹചര��ിൽ
െപൻഷൻകാ�  ക�� സാ��ിക ��ി��ിനാൽ ആ�ഹത�യിേല�്
എ�ിയ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ിൽ �ട��യായി ഈ കാലയളവിൽ െക എസ് ആ� ടി സി-യിൽനി�്
െപൻഷൻ പ�ിയവരായ  15  ഓളം േപ�  അ����് മരണെ�ടാനിടയായ
സാഹചര�ം എ�ായി��െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േരാഗികളായ െപൻഷൻകാ��് ഇ�രം അവ�ാവിേശഷം
ഉ�ാകാതിരി�ാൻ �ത�മായി െപൻഷൻ നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ� പ�തിക�

1865. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� എ� തരം െപ�ഷ� പ�തിക� നിലവി� ഉ�്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� െക.എസ്.ആ�. പാ��്  III  െപ�ഷ� �ീമി�
ഉളള എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  രജി��
െച�ി�ളള എ� ജീവന�ാ� ഉ�്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  നാളി�വെര ജീവന�ാ�െട�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട�ം വിഹിതം േദശീയ െപ�ഷ�  പ�തിയി�
നിേ�പി�ി�േ�ാ;  ഇനി എ� മാസെ� വിഹിതം നിേ�പി�വാ�  ഉ�്;
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�െട വിരമി�� �ായം

1866. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി  .ജീവന�ാ�െട വിരമി��  �ായം എ�യാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട െപ�ഷ� �ായം വ��ി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) വിരമി� ജീവന�ാ�െട െപ�ഷ� ബാ��ത വ��ി�വ�� സാഹചര��ി�,
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ന�ം നിക�ാ� സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�

1867. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ ബാ�് ക�േസാ�ഷ�ം �േഖന െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപ�ഷ�
വിതരണം നട��തി�െട സ��ാരിേനാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�േ�ാ
േനരേ� ഉ�ായി��തി�  നി�ം വ�ത��മായി എെ��ി�ം അധിക
സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ�് �ക�്;  ആ�െ�ാെ�;  ഏെത�ാം വിധ�ി�; ഇതിെ�
���വിവരം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ടിയ പലിശ ബാധ�തയി� നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ര�ി�ാെന�
േപരി�  ഈ സ��ാ�  നട�ിലാ�ിയ �തിയ െപ�ഷ�  പ�തി
ആത��ികമായി �ാപന�ിന് �തിമാസം എ�് �ക�െട ലാഭം
േനടി����് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ െപൻഷൻ �ായം

1868. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ െപൻഷൻ �ായം വ��ി�ി�� കാര�ം
തത��ിൽ അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െപൻഷൻ �ായ വ��നവ് ഭാവിയിൽ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ക��
സാ��ിക ബാധ�ത ഉ�ാ�െമ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ െപൻഷൻ �ായം വ��ി�ി�വാ�� തീ�മാനം
ഉേപ�ി�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െപ�ഷ� �ായം

1869. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

resource://app/res/html5.html

115 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  01.04.2017-�  േച�� േയാഗ�ി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� �ായം  58 ആയി ഉയ��� കാര�ം
ച��െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ശിപാ�ശ നട�ി� വ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� ഫ�് �പീകരി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് ?

െക. എസ്.ആ�.ടി.സി. േനരി�� സാ��ിക �തിസ�ി

1870. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.പി.സജീ��
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േനരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി
��മാ��തിന് ഇ�നവിലയി��ായി�� വ�വ��നവ് എ� മാ�ം
കാരണമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം  3100  േകാടി �പ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് ലഭി�ി�േ�ാ;  ഏെതാെ� ബാ�ുക�െട
ക�േസാ�ഷ�മാണ് ��ത �ക അ�വദി�െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ക�േസാ�ഷ��ി� നി�് ലഭി� �ക എ�കാരമാണ് വിനിേയാഗി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അ�� ര�് വ�ഷേ��് കടെമ���തിന് ബാ��െട ക�േസാ�ഷ�ം
ക�ശന വാ� നിബ�നക�  വ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ശ�ള�ം െപ�ഷ�ം
ന���തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നിലവി�  എ�് മാ��മാണ്
അവലംബി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനം വ��ി�ി�ാൻ നടപടി

1871. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2018  ജ�വരി �തൽ െമയ് മാസം വെര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട
�തിമാസ വര�ം െചല�ം എ�െയ�ം �തിമാസ ന�ം എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ിൽ വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട
വ�മാനം വ��ി�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിമാസ ന�ം

1872. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിമാസ ന�ം എ� �പയാണ്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ ഒ� ബസിന് ശരാശരി എ� ജീവന�ാരാണ്
നിലവി��ത് ;

(സി) ഇത് സം�ാനെ� മ�് �ാൻേ�ാ��് സംവിധാന��േട�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാ� ��തലാണ്എ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ചില വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട കാര��മത
�റവാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ിൽ ഇ� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാന വ��നവിന് നടപടി

1873. �ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മതിയായ േരഖകളി�ാെത�ം നിയമാ��തമ�ാെത�ം സമാ�ര സ��ീസ്
നട�� വാഹന�െള നിയ�ി��തിന് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ�
പരിേശാധന ക�ശനമാ��തി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനം
ഗണ�മായി വ��ി�ി�ാെമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, പരിേശാധന നട��തിന്ആവശ��ിന് ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�്
േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� �വ��നം വി�ലീകരി��തി�ം പരിേശാധന
��ത� കാര��മമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഓഡി�് സംവിധാനം

1874. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ�ണ�  ഓഡി�് സംവിധാന�ിന് �റേമ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�
ഏത് തര�ി�ളള ഓഡി�് സംവിധാനമാണ് നിലവി�ളളത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏത് വ�ഷം വെര�ളള കണ�ക�  �റെമ�ളള ഏജ�സിക�  �േഖന
ഓഡി�് നട�ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ;

(സി) എ� വ�ഷെ� ഓഡി�് നടപടിക�  ഇനി�ം ���ിയാ�വാ�െ��്
അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഓഡി�ക� സമയ ബ�ിതമായി തീ��ാ��തി�ളള തട�െമ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിെല�ി��തി�ളള അനിവാര�മായ
ഓഡി�് നടപടിക�  സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ി അപ് � േഡ�്
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ചി�� ഡിേ�ായി�നി�ം �തിയ സ��ീ�ക�

1875. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി��  എം.എ�.എ �െട നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ചി��  ഡിേ�ായി�  നി�ം ഏെതാെ� �തിയ
സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്;  ഇതി�  ഏെതാെ�
സ��ീ�ക� ആരംഭി�;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� ഉ�ര�ക�ം മ� വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ദീ�ഘ �ര സ��ീ�ക�

1876. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
,, െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  ൈ�വ�  കം ക���  സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആവശ�മായ ജീവന�ാരി�ാ�ത് ദീ�ഘ�ര സ��ീ�കെള ബാധി��തായ
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ത�മായി സ��ീസ് നട�ാ�തിനാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ദീ�ഘ�ര
ബ�കളി�  യാ��ാ�  �റ��തായി കെ��ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ദീ�ഘ�ര �ി�ക�  �ട�മി�ാെത നട��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത� വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

1877. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.-  �് നിലവി�  എ� ബ�ക�  ഉെ��്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�കളി� ക��റ�ളളവ�െട വിവരം ന��േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �തിയ ബ�ക�
നിര�ിലിറ�ിെയ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) െെ�വ�മാ�ം ക���മാ�ം ഇ� എ� കാരണ�ാ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.- �് എ� �തിയ ബ�ക� നിര�ിലിറ�ാനാ��ി�
എ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ന�ം

1878. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദിവേസന ഡീസൽ,  െപേ�ാ�  വില വ��ി�വ��ത് കണ�ിെല��്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ന�ം �ടിവ�� സാഹചര��ിൽ ഇത്
മറികട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ന�ം നിക��തിന് �തിയ പ�തിക�
എെ��ി�ം നട�ിലാ�ാൻ സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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പഴയ ബ�കളി� ക�ാ�ീ� �ാപി��തിന് നി�േ�ശം

1879. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാകളി�  ഉളള പഴയ ബ�കളി�  ക�ാ�ീ�
�ാപി��തി�ളള നി�േ�ശം ��ംബ�ീ സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�ാര��ിനായി ��ംബ�ീ സമ��ി�തിൽ എെ�ാെ�
നി�േ�ശ�ൾ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി അംഗീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ബ�് സ��ീസ് നി��ലാ�ിയ നടപടി

1880. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ള�നി�ം േഗാ�ീ�ാലം വഴി േകാഴിേ�ാട് വെര ��തായി
ആരംഭി� ബസ് സ��ീസ് ലാഭകരമ�ാെയ� കാരണ�ാലാേണാ
നി��ലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ലാഭകരമായി ��ത സ��ീസ് നട��തിന് �തീ�ി�� ശരാശരി
�തിദിന കള�� എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന ബ�് സ��ീസ്

1881. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന ബ�് സ��ീസ് നട��തി� േവ�ി തമിഴ് നാട്
സ��ാ�മായി കരാ�  ഒ�വ�ി�േ�ാ;  ആയതി�  �കാരം ഏെത�ാം
��കളി� സ��ീസ് നട��തിന് കരാറായി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�നാഗ��ിയി�  നി�ം പാല�ാട് വഴി പഴനി�് ���ഫാ�് ബസ്
സ��ീസ് ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

െകാ�ി നഗര�ിെല േദശസാ��ത ��ക�

1882. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െകാ�ി നഗര�ിെല േദശസാ��ത ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ��കളി�െട സ�കാര� ബ�ക�  നിലവി�  സ�വീസ്
നട��േ�ാെയ�ം എ�ി� ഏെത�ാം ��കളി� എ� വീതം സ�വീസ്
നട��െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

മി�� സ��ീസ് ബ�ക�

1883. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മി�� സ��ീസ് ബ�ക��് ഒ� ജി�യി� ഒ� േ�ാ�് എ� ആശയം
നട�ിലാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) മല�റം,  പാല�ാട്,  വയനാട് ജി�കളിെല യാ��ാ��് �േയാജനെ���
തര�ിൽ േകാ��ലിൽ  (ച�െവ�ി)  േ�ാ�് അ�വദി�� കാര�ം
പരിേശാധി�േമാ;

(സി) ദീ�ഘ�ര യാ��ാ��് സഹായകരമായ രീതിയി�  േകാ��ലി�  േ�ാ�്
അ�വദി�വാ� ആവശ�മായ നി�േ�ശം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  മാേനജിംഗ്
ഡയറ���് ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് നി�� രാ�ികാല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

1884. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നി�ം തി�� ച�വ�ം വഴി എറണാ�ളേ�േ�ാ ��വാ��േ�ാ
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട രാ�ികാല സ��ീ�കളി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) വളെരേയെറ യാ��ാ�� ��ത ��ിൽ ആവശ�മായ രാ�ികാല
സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായിെല ബ�ക�

1885. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�് സ��ീസ് നട�ാ�
പ��� ഡിേ�ാ�് ഇേ�ാ� എ� ബ�കളാണ് ഉ�െത�ം അതി� എ�
ബ�ക� സ��ീസ് നട���് എ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) അ�� കാല�ായി പ��� ഡിേ�ായി� നി�് എ� ബ�കളാണ് �ാ�്
െച�െ��െത�ം അതിന് പകരമായി എ� ബ�് അ�വദി� കി�ിെയ�ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ടയ�, െ�യ� പാ��സ് എ�ിവ ഇ�ാ�� കാരണം ബ�ക� സ��ീസ്
നട�ാതിരി��േ�ാ;ഉെ��ി�  എ� ബ�്;അതിെ� ഭാഗമായി
ഏെത�ാം സ��ീ�കളാണ് ഒഴിവാ�ിയെത�് െവളിെ���േമാ?

േകാതമംഗല� നി�ം �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി��തി� നടപടി

1886. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം  -  െത�ാശി,  േകാതമംഗലം  -  കളിയി�വിള,  േകാതമംഗലം  -

െവ�രി��്,  േകാതമംഗലം  -  േകാഴിേ�ാട് േതാ���ം എ�ീ  4

സ��ീ�ക� ��തായി ആരംഭി�ണെമ� ആവശ��ിേ��� നിലവിെല
നടപടിക�െട �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെറ കാലമാ�� േകാതംഗലം നിവാസിക�െട ആവശ��ം േകാ��േറഷ�
ലാഭകര�മായ ഈ സ��ീ�ക�  എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി��
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി.എസ്.സി �േഖന ക���മാ��് അെെഡ�സ് െമേ�ാ

1887. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി �േഖന എ� ക���മാ��് അെെഡ�സ് െമേ�ാ
ന�കിയി��്;

(ബി) അെെഡ�സ് െമേ�ാ�െട കാലാവധി കഴി�ി�ം ഇവ��് നിയമനം
ന���തി�� തട�െമ�്;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവെര ഉട�  നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ന��േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല അദ� ഡ��ി

1888. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ�
സി.എം.ഡി.മാ� �മതലേയ�ി��്; കാലയളവ് സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(ബി) താേഴ��ി�� ക��െറ�ം ൈ�വെറ�ം മാ�ം െതാഴി�പരമാ�ം
മാനസികപരമാ�ം പീഡി�ി�� നിലവിെല രീതി�് മാ���ാ�ി മ�്
മിനി�ീരിയ�  �ാഫി��വ��ം യഥാ�� സ��ീസ് ച�ം േജാലിയി�
ബാധകമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �തിയ സി.എം.ഡി.  ചാ��് എ�� േശഷം �ാ�േ�ാ��്
ഭവനി��െ�െട�� ഓഫീ�കളി� നി�് എ� അദ� ഡ��ി�ാെര തിരിെക
ഡ��ി�് നിേയാഗി�ി��്;

(ഡി) �റി��  �ത�� എ�ാ അദ�  ഡ��ി�ാെര�ം അവരവ�െട യഥാ��
േജാലി�് നിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശ�േ�ാെയ�റിയി�െമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ആ�ിത നിയമനം

1889. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ആ�ിതനിയമനം നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളിേല�ാണ് ആ�ിത നിയമനം ന���ത്;

(ബി) ആ�ിതനിയമന കാര��ി�  സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ���
വ�വ�ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ബാധകമാേണാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഉ�ത ത�ികകളിലിരി��  90 ശതമാന�ി�
അധികം േപ�ം ആ�ിത നിയമനം കി�ിയവരാെണ� റിേ�ാ��്
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ� സംബ�ി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എം.ഡി.  വ��ത േതടി
സ��ാരിന് ക�് ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അേ�ഹം ഉ�യി�
കാര��ളി� എ�് മ�പടിയാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ �വ��ന��
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1890. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ �വ��ന��
നട��േ�ാ;എ�ി� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) നാളി�വെര ഏെത�ാം പണിക�  ���ീകരി�ി��്;ഇനി എെ��ാം
���ീകരി�ാ��് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡിേ�ാ�െട നി��ാണ�വ��ന�ിന് ന�കിയ ��വ�  �ക�ം
വിനിേയാഗി�േവാ;ഇെ��ി� ആയത് സംബ�ി�ളള വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നി��ാണം അടിയ�ിരമായി ���ീകരി�് എ�േ��് �വ��നം
ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) നിലവി�  എെ��ി�ം തട���  ഉെ��ി�  ആയത് പരിഹരി�വാ�
നാളി�വെര എെ��ാം �ട�നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് ഇനം തിരി�
വ��മാ�േമാ?

ക���മാ�െട�ം ൈ�വ�മാ�െട�ം എസ്.ബി.ഐ. ഇ�ഷ�റ�സ്

1891. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  യിെല ക���മാ�െട�ം ൈ�വ�മാ�െട�ം
ശ�ള�ി� നി�് വ�ഷ�ിെലാരി�� എസ് ബി ഐ ഇ�ഷ�റ�സ് എ�
ഇന�ി� അ�റ് �പ വീതം പിടി�� സംവിധാനം നിലനി��േ�ാ;

(ബി) ശ�ള�ിൽ നി�് �ക പിടി��തിന് െക എസ് ആർ ടി സി ഇറ�ിയ
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  ശ�ള�ി�  നി�്ജീവന�ാ�െട
സ�തം ഇ�ാെത �ക പിടി��തിന് ഗവൺെമൻറ് െക എസ് ആർ ടി സി
�് അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത അ�മതിപ��ിെ�
പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എസ് ബി ഐ ഇ�ഷ�റ�സ് എ�ത് എസ് ബി ഐ �െട ക�നിേയാ എസ്
ബി ഐ �െട സബ ്സിഡീയറിയായ സ�കാര� ക�നിേയാ ആേണാ എ�
വിവരം അറി�േമാ;എ�ിൽ ഏതാണ്;

(ഡി) ഇ�ര�ിൽ ജീവന�ാ�െട സ�തമി�ാെത ശ�ള�ിൽ നി�ം പണം
പിടിെ����തിന് മേ�െത�ാം സ�കാര� ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നിക�മായാണ്
കരാ��ാ�ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) രാവിെല �ത�  രാ�ി വെര പണിെയ��� ഇ�രം ജീവന�ാ�െട
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ശ�ള�ി� നി�് അവ�െട അ�മതി ഇ�ാെത പണം പിടിെ���� രീതി
നിയമവിേധയമാേണാ; അ�� വ�ഷം �ത� ജീവന�ാ�െട സ�തമി�ാെത
അവ�െട ശ�ള�ി� നി�ം ഈ ഇന�ി� പണം പിടിെ���� രീതി�്
വിരാമമാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യി� ജീവന�ാ�െട �ാമം

1892. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  യി�  െെ�വ�മാ�േട�ം ക���മാ�േട�ം
�ാമം �ലം എ� ബസ് സർവീ�കൾ ദിനം�തി �ട���്;  ഇ� �ലം
േകാ��േറഷന് ദിനം�തി ഉ�ാ�� ന�ം എ�യാണ്; ദീ�ഘകാല അവധി
അ�വദി�ിരി�� ജീവന�ാ�െട അവധി റ�ാ�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒരി��  ദീ�ഘകാല അവധി അ�വദി�െ��തി� േശഷം വിേദശ�്
േകാ��ാ�്/എ�ിെമ�ി�  ഏ�െ��് േജാലി�് േപായവെര തിരി�
വിളി��ത് നിയമ നടപടിക��് വഴിെയാ��ിേ�; ഇ�ര�ി�� അവധി
റ�ാ�ലിന് േകരള സ��ീസ് ച��ളി� അംഗീകാര�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യിെല ��ധാന ത�ികകൾ

1893. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആർ.ടി.സി യിെല ��ധാന ത�ികയി�ളള ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ��ാ�  എ�് പരിഗണി��വ�െട ഉേദ�ാഗേ��ക�
െവളിെ���േമാ?

(ബി) ��ത ത�ികയി� നിലവി� േജാലി െച��വരി� എ� േപ� പി.എസ്.സി.
വഴി നിയമനം ലഭി�് �ാന�യ�ം േനടിയവ� ആെണ�ം അവ� നിലവി�
ഏെത�ാം ത�ികകളി� േജാലി െച��െവ�ം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ആെക എ� മിനി�ീരിയ� ജീവന�ാ�െ��ം
അതി�  പി.എസ്.സി.  നിയമനം വഴി േജാലി ലഭി�വ�  എ�െയ�ം
െവളിെ���ാേമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. മരാമ�് വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട �ന�വിന�ാസം

1894. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി മരാമ�്
പണിക� പി.ഡ��.ഡി.െയ എ��ി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  മരാമ�് വിഭാഗ�ി�  മാ�മായി എ�
ജീവന�ാ� േജാലി േനാ�ി വ��; ഈ വിഭാഗം �വ��ി�ി��തിന് ശ�ള
ഇന�ി�  ഉ�െ�െട �തിമാസം എ�് �ക േകാ��േറഷനി�  നി�്
െചലവാ�ി വ��;

(സി) ��ത ഇന�ി�� െചലവ് ഒഴിവാ��തി�ം മരാമ�് ���ികളി�
�തന സാേ�തികവിദ��െട സാധ�തക�  �േയാജനെ����തി�ം
�താര�ത ഉറ�ാ��തി�മായി മരാമ�് വിഭാഗം ജീവന�ാെര
�ന�വിന�സി�് ���ിക� പി.ഡ��.ഡി.െയ ഏ��ി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പിരി�വി� �ിരം ജീവന�ാ�

1895. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ഏെത�ി�ം
�ിരജീവന�ാെര പിരി�വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഓേരാ വിഭാഗ�ി�ം എ�
ജീവന�ാെര പിരി�വി�; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ിരനിയമനം ലഭി�വെര പിരി�വി�വാ�ളള കാരണെമ�ായി��െവ�്
െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ടയ� �ാമം

1896. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ടയ� �ാമം കാരണം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക� നിര�ിലിറ�വാ�
കഴിയാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ടയ�  �ാമം പരിഹരി�വാ�  റീ-െ�ഡിംഗ് ���തിന്
മാേന�െമ�്തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;  ഉ�ാദന �മത ��ാ�തിനാ�
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ആ�വ �ണി�ിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര പിരി�് വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
എ� ജീവന�ാെര ഇ�കാരം പിരി�വി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) നിലവി� �ിരം ജീവന�ാ��ം താ�ാലിക ജീവന�ാ��ം ദിനം�തി എ�
ടയ�കളാണ് റീ-െ�ഡ് െചേ��െത�ം േനരെ�യിത്
എ�യായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല പാസ�� ഇതര ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന��

1897. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എസ്.സി യി�  നിേ�ാ അ�ാെതേയാ നിയമനം ലഭി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െെ�വ�മാ��് അതിെല പാസ��  ഇതര
ഒൗേദ�ാഗിക വാഹന�� ഓടി��തിന് അവസരം ന�കിവ��േ�ാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യിെല ആെക�� െെ�വ�മാരി�  നി�് ഇൗ
ആവശ��ിന് മാ�മായി െെ�വ�മാെര െതരെ����തിന് നിലവി�
സ�ീകരി�� രീതി എ�ാണ് ;

(സി) ഇ�രം നിയമന�ിന് മാനദ��� നിലവിലി�ാ�തിനാ� ഇൗ ഡ��ി�്
വ�ഷ�ളായി ചില�  മാ�മാണ് െതരെ���െ���െത� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇ�രം നിയമന�ിന് അടിയ�രമായി മാനദ���ാ�ി മ��വ��ം
അവസരം ലഭ�മാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല നിയമന��

1898. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈ�വ�മാ�െട�ം ക���മാ�െട�ം അഭാവം �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
സ��ീ�ക� �ട��തായ ആേ�പം വ�താപരമാേണാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ� ൈ�വ�മാ�െട�ം
ക���മാ�െട�ം ഒഴി�ക��്;  ആയത് നിക��തിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  പി.എസ്.സി.  അൈഡ�സ് െമേ�ാ ന�കിയ
ഏെത�ി�ം ത�ികകളിേല�് നിലവി�  നിയമന ഉ�രവ്
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ന�കാെത�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ജീവന�ാ�െട
�� �ലംമാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�കാരം ��
�ലംമാ�ം നട�ിയതിെ� കാരണെമ�ാണ്?

ദീ�ഘകാല അവധിയി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ�

1899. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘകാല അവധിയി�  �േവശി�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�
തിരിെക േജാലി�് ഹാജരാകണെമ�് മാേനജ ്െമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷെ� ച�മ�സരി�് അ�വ�ഷം വെര ജീവന�ാ��് ദീ�ഘകാല
അവധി അ�വദി�ാെമ�ിരിെ�,  അ� വ�ഷെ� ലീവ് അ�വദി�െ��
ജീവന�ാ�  തിരിെക േജാലി�് �േവശി�ണെമ�് ആവശ�െ��വാ��
�േത�ക സാഹചര�െമ�ാണ് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യിെല �� വിരമി��

1900. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യി� നി�ം 2018 േമയ് മാസ�ി� ജീവന�ാ�
��േ�ാെട വിരമി��ത് നിലവി�� ബസ് സ��ീ�കെള
�തിസ�ിയിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിരമി�� െെ�വ�മാ�� പകരം െപ�ഷ� പ�ിയ ജീവന�ാ�െട േസവനം
ഉപേയാഗെ���വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�കാരമാണ് ��ത
ജീവന�ാെര െതരെ����ത്;

(സി) �തിദിന വ�മാനം  8000 �പയി� �റവായ എ�ാ സ��ീ�ക�ം സിംഗി�
ഡ��ി സ�ദായ�ിേല�് മാ��തി�� തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; ഇതി�െട
ഉ�ാ�� േന�ം എ�ാെണ� െവളിെ���േമാ?

ഡീസ� വില വ��നവ് �ല�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അധിക ബാധ�ത
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1901. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡീസ� വില വ��നവ് �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഇേ�ാ� ഉ�ായി�ളള
അധിക ബാധ�ത എ� �പയാണ് എ�തിെ� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�െന അധിക ബാധ�ത വ��ത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട െെദനംദിന
�വ��ന�െള എ�കാരം ബാധി�ം എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

1902. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �തിയതായി അ�� സം�ാന ��കളി� സ��ീസ്
നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി�  �തിയ അ��സം�ാന ��ക�  െതരെ����തി��
മാനദ��� അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് നി�് െമഡി��  േകാേളജ്,  എടവ��ാറ,  അരീേ�ാട്,
എടവ�, നില�� വഴി �ഡ�രിേല�് ഒ� �തിയ സ��ീസ് നട��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

��ാറിേന�ം തി�വന��രേ��ം ബ�ി�ി�െകാ�് സ��ീ�ക�

1903. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിയ അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�
ഏെത�ി�ം ��ാ� വഴി ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ��ാ�  ഡിേ�ാ�െട �തിദിന വ�മാനം
എ�യാണ്;  വ�മാന�ി�  സം�ാനെ� ഡിേ�ാകളി�  എ�ാമത്
�ാന�ാണ് ��ാ� ഡിേ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ാറിേന�ം തി�വന��രേ��ം ബ�ി�ി�െകാ�ളള അ��
സം�ാന സ��ീ�ക�  അപര�ാ�മാെണ� വിഷയം
��യി�െപ�ി�േ�ാ; ഇത് പരിഹരി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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മല�റം ബ�് െട�മിന� േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം

1904. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ബസ് െട�മിന� േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നി��ാണ നടപടിക� നി��ിവ�േ�� സാഹചര���ായി�േ�ാ; എ�ി�
അതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) കരാ�കാരന് ന�കാ�� ആദ� ഗ� �ക ��വ�
ന�കിയി�േ�ാെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) നി��ാണ നടപടിക�  എ��ം േവഗം ���ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ?

നില�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സബ് ഡിവിഷനിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
നി��ാണം

1905. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സബ് ഡിവിഷനിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��്
നി��ാണം ���ിയാ�ാ�  ഇനി�ം എ� �ക ആവശ�മായി�െ��്
െവളിെ���േമാ;ഈ �ക േകാ��േറഷന് വഹി�വാ�  കഴി��
സാഹചര��േ�ാ;  ഇെ��ി� െക�ിട നി��ാണ ���ീകരണ�ിന് എ�്
മാ��മാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) പാതി വഴിയി�  നില� നി��ാണ ���ി സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട
�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�േമാ;ഇ�ാര��ി� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഠിനമായ�ം അ�ാേയാഗികമായ വ�വ�ക�  കാരണം സംരംഭക�
നി��ാണം ���ീകരി�ാ�േ�ശി� െട��കളി� പെ���ാ� സാഹചര�ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െക�ിടം ഏെ���് ���ീകരി��തിന് സ�കാര� സംരംഭക��് �ടി
സഹായകരമാ�� തര�ി�  കരാ�  വ�വ�ക�  ല�കരി��തിന്
സാധി�േമാ;  ഇ�ാര��ി�  തീ�മാനെമ�േ��ത് ആരാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ?
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െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ െക�ിടം

1906. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ�
പരിഗണി�് എം.എ�.എ ആ�ി വികസന ഫ�ി� നി�ം ഒ� േകാടി �പ
െചലവഴി�് �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ െ�ാേ�ാസ�
ഭരണാ�മതി�ായി ജി�ാ കള���് ന�കാെത തട�വ�ിരി��തിെ�
കാരണം അറിയി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1907. �ീ.പി.െജ.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ മ�ിര�ി� എെ�ാെ� നി��ാണ
���ികളാണ് ���ിയാകാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) എ� ദിവസ����ി�  ഡിേ�ാ �വ��ന�മമാ�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

മാന�വാടി െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ഡിേ�ായിെല ടയ� ലഭ�ത

1908. �ീ.ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാന�വാടി െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  ഡിേ�ായി� യഥാസമയം ടയ�ക�
ലഭ�മ�ാ�തിനാ� സ��ീസ് �ട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ടയ�  �ാമം �ലം  2018  ഏ�ി�  -  േമയ് മാസ�ളി�  �ട�ിയ
സ��ീ�ക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) മാന�വാടി ഡിേ�ായി�  യഥാസമയം ടയ�  ലഭ�മ�ാ�തിനാ�
വ�മാന�ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) യഥാസമയം ടയ�ം െ�യ�  പാ���ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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�വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1909. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നട�വ���ം അ�മതി
ലഭി�ി���മായ നി��ാണ �വ��ന��  എെ�ാ�െയാണ�ം
അവ�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാ �വ��ി�ാ�ത് കാരണം യാ��ാ��് ഉ�ാ��
��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിനായി
നി��ാണ �വ��ന��  േവഗ�ി�  ���ിയാ�ി
�വ��നമാരംഭി��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�് ��ത� ബ�ക�

1910. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് ഡിേ�ായി�  ബസിെ�
�റ��ലം �തിദിനം െഷഡ��ക�  െവ�ി�റ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഈ ഡിേ�ായി�  െപ�മി�് കാലാവധി കഴി� എ� ഫാ�് പാസ��
ബ�ക� സ��ീസ് നട�� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഗതാഗത സൗകര���  കാര��മമാ��തിന് ��ത ഡിേ�ാ�് ��ത�
ഫാ�് പാസ�� ബ�ക� അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ വികസനം

1911. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  2017-18  വ�ഷ�ി�
��തായി എ� ബ�കളാണ് അ�വദി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി�  ഏ��ം ��ത�  വ�മാനം ലഭി�� �ധാന
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം അവയി�
ഓേരാ�ിെ��ം �തിമാസ വ�മാനം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) െന�ാ�ി�കര ഡിേ�ായി�  ��തായി ആരംഭി�� സ��ീ�ക�
ഏെതാെ� ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2018-19 വ�ഷ�ി� ��ത ഡിേ�ാെയ ശ�ിെ����തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക എസ് ആർ ടി സി പി�് ബസ് സ��ീ�ക�

1912. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക എസ് ആർ ടി സി പി�് ബസ് സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിനായി
സ�ീകരി�ി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ാ�ടയിൽ നി�ം തി�വന��രേ��് പി�് ബസ് സ��ീസ്
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ ?

വാടക�് എ�� �ാനിയ ബ�ക�

1913. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന പാതകളി�  �ാനിയ ബ�ക�  വാടക�് എ��്
ഓടി��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ�� തീ�മാനം
ലാഭകരമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏത് ക�നി�മായാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  കരാറി�
ഏ�െ��ി��െത�ം ഇതിനകം ക�നി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� �ക
ന�കിെയ�ം 2017 നവംബ� �ത� 2018 േമയ് വെര എ� �ക സ��ീസ്
നട�ിയതി�െട ലഭ�മാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വിളി� െട�ഡറി�  എ� ക�നികളാണ്
പെ���െത�ം െട�ഡ�  ന�കിയ ക�നി�് കിേലാമീ�റിന് എ�
�പയാണ് ന�േക�െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാനിയ ബ�് വാടക�് എ��വാ� ഏ�െ�� കരാ�
�നപരിേശാധി�വാ� ആേലാചി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?
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എ.സി. ബ�ക�െട അ����ണിക�

1914. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട എ� എ.സി.  ബ�ക� അ����ണിക��ായി
വ��് േഷാ�കളി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ബ�ക�െട അ����ണിക�െട കരാ� ആ��ാണ് ന�കിയിരി��ത്
എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇവ��് �ടി�ിക ന�കാ�േ�ാ;  എ�ി�  എ� �കയാെണ�ം ഇത്
എ�േ��് െകാ�� തീ��ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ.സി.  ബ�ക�െട അ����ണിക�  സമയബ�ിതമായി െച�
തീ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാനിയ ബ�ക�

1915. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക��ായി �ാനിയ
ബ�ക� വാടകെ���് സ��ീസ് നട��േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ക� ഓേരാ�ി�ം അട�േ�� വാടക എ�യാണ്;

(സി) ഈ ബ�ക�  സ��ീസ് ആരംഭി�ത് എ��തലാണ്;  അ��ത�
സ��ീ�ക� ലാഭ�ിലാേണാ അേതാ ന��ിലാേണാ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാനിയ ബ�ക�െട ഓേരാ മാസേ��ം വ�മാന�ം അതിനായി ഓേരാ
മാസ�ം ചിലവഴിേ��� �ക�ം എ�യാണ് വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) വാടക �ാനിയ ബ�ക�  ഉപേയാഗി�� സ��ീ�ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട ന�കണ�ി�  ��ത�  ന�ം
ഉ�ാ��െവ�ി�  ��ത സ��ീ�ക�  �ട�� കാര�ം
�ന:പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാവ� പാ�ക�
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1916. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നട�ിലാ�ി വ��
സീസ�  ടി��് കാ��ക�  (Monthly  Travel  Pass)  പ�തി
നി��ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ടി��് നിര�് വ��ന�് ആ�പാതികമായ വ��നേവാ��ടി കാ�ഡ്
സംവിധാനം �നഃ�ാപി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് നാളി�വെര എ� �പ
���റായി ലഭി�;  വിശദമാ�േമാ;  �ാവ�  പാ�ക�െട അ�ഖ�ാപിത
നിയ�ണം സ�കാര� ബസ് േലാബിെയ സഹായി�ാ� േവ�ിയാെണ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) നിരവധി �ിരം യാ��ാ��് ഉപകാര�ദമായി�� ��ത പ�തി
െപെ��് നി��ലാ�ിയത് �ലം അവ���ായ ��ം പരിഹരി�ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2018 ജ�വരി ഒ�് �ത� മാ��് 13 വെര എ� �ാവ� പാ�ക� വിതരണം
െച�ി��്;  ആയതി� എ� �പ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് വ�മാനമായി
ലഭി�ി��്; വ��മാ�േമാ?

�ാവ� കാ�ഡ്

1917. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഏ�െ���ിയ �ാവ�  കാ�ഡ് സംവിധാനം
േകാ��േറഷന് �ണകരമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാവ�  കാ�ഡിെ� �ല�േ��ാ�  �ടിയ �ക�് പല�ം യാ�
െച��െ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ കാേലാചിതമായി ഇവ പരി�രി�വാ�  ആവശ�മായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

�ാവ� കാ�ഡ് സംവിധാനം

1918. �ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.  എസ്.ആർ  .ടി  .സി യാ��ാ��് ലഭ�മാ�ിയി�� �ാവ� കാ�ഡ്
സംവിധാനം ഇേ�ാ�ം നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാനം നട�ിലാ��തി�െട െക  .എസ്.ആർ  .ടി  .സി-  �െട
വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ��ത സംവിധാനം പരി�രി�് ��ത� യാ��ാ��് �േയാജന�ദമാ��
രീതിയി� ലഭ�മാ��തി�േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

ടി��ിന് പകരം �ാ��് കാ�ഡ്

1919. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  ടി��ിന് പകരം �ാ��് കാ�ഡ്
�റ�ിറ��തിന് ആേലാചന�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി െട�ഡ�
വിളി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് �ാപനമാണ് ഇതി�� സാേ�തിക സഹായം ന���ത്?

അ�� സം�ാന പാതകളി� വാടക�് ഉപേയാഗി�� ബ�ക�

1920. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��  സം�ാന പാതകളി�  നിലവി�  എ� ബ�ക�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  വാടക�് ഉപേയാഗി���്;  ��ത വാടക
ബ�ക�  േകാ��േറഷന് ന�ം വ��� എ��ത് ��യി�
െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017നവംബ�  1  �ത�  നാളി�വെര ��ത ബ�ക��് വാടകയായി
ന�കിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� ക�നികളാണ് െട�ഡറി� പെ���ത്;  ഒ�
ക�നി മാ�മാണ് െട�ഡറി�  പെ���ത് എ�ി�  ഏക െട��
സ�ീകരി�ാനിടയായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഭീമമായ ന�ം ഉ�ാ�� സാഹചര��ി� കരാറി� നി�ം പി�ാ�വാേനാ
��ക� �ന�മീകരി�വാേനാ േകാ��േറഷ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പ�ാ�ി ടൗണി�� ബസ് േ�ാ�കളിെല യാ�ാ നിര�്

1921. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകേദശം 800 മീ�� മാ�ം �രവ�ത�ാസ�� പ�ാ�ി ബസ് �ാ��ം േമെല
പ�ാ�ി ബസ് േ�ാ�ം ത�ി� ദീ�ഘ�രബ�കളി� വളെര വ�ത�ാസ��
നിര�ക� നിലവി� ഉെ���ത് ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിര�ക� ഏകീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മി�� സ��ീസിന് ���് േ�ാ�്

1922. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വയനാ�ി�  നി�ം തി�വന��രേ��് സ��ീസ് നട�� മി��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ിന് ���് േ�ാ�് അ�വദി�ണെമ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല �ധാന േക�മായ ���് മി��  സ��ീസിന്
േ�ാ�് അ�വദി�ാ� അടിയ�ിര നടപടിക� സ�ീകരി�ാേമാ?

തി�വ�ാടിയി� നി�ം തി�വന��രം, ��ാ� സ��ീസ്

1923. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വ�ാടി ഡിേ�ായി�  നി�ം തി�വന��രം,  ��ാ�  സ��ീ�ക�
ആരംഭി��തിന് െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭി�ി�െ��ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ീ�ക� എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഡ��ി സ�ദായം

1924. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഇൗ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�
ക����ം െെ�വ��ം നിലനി�ി�� ഡ��ി സ�ദായ�ിൽ
�നഃ�മീകരണ�ിന് എതിെര ഏെത�ി�ം െതാഴിലാളി സംഘടനക�
േകാടതിെയ സമീപി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഏെതാെ� സംഘടനക�;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െെഹേ�ാടതി എെ��ി�ം വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� എ�്; ��ത വിധി�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത വിധി�െട അടി�ാന�ി� നിലവിെല ഡ��ിക� സിംഗി� ആ�ി
മാ��തിന് നി��ഷി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് ഇൗ ഗവ�െമ�്
അധികാരേമ���ത് വെര നിലനി�ി�� സിംഗി� ഡ��ിെയയാേണാ;

(ഡി) എ�ാ� അ�കാര�� സിംഗി� ഡ��ി സ�ദായ�ിന് പകരം നിലവിെല
ഗവ�െമ�് നട�ാ�ിയ  1, 1 1/2, 1 1/4, 1 3/4 എ�ീ േതാതി�� ഡ��ി
സ�ദായം ഏ�െ����ത് അവസാനി�ി�് ��  കാല�ളി�
നിലവി��ായി�� െെല� ഡ��ി സംവിധാനേമ�െ���േമാ;

(ഇ) നിലവിെല ഗവ�െമ�് ഏ�െ���ിയ ഡ��ി പരി�രണ�ി�െട െെല�
ഡ��ി�ാരായ ക����ം െെ�വ��ം േനരെ� ന�കിെ�ാ�ി��
സാ��ിക �ണ�ി�  നി�ം എ� �ക�െട ആെക ലാഭം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ാ�ാനായി; ഇതിെ� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ?

ആഭ��ര ഓഡി�് സംവിധാനം

1925. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിൽ െചലവ് ���ലിെ� ഭാഗമായി എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ചീഫ് ഓഫീസിെല�ം �ണി�് ഓഫീ�കളിെല�ം െചലവ് ���വാൻ
ക�ശന നി�േ�ശ�� നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിൽ ആഭ��ര ഓഡി�് സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

എ�ിൽ ��ത �ാപന�ിൽ ഉ�ാ�� അനാവശ� െചല�ക�
കെ��വാൻ ഓഡി�് സംവിധാന�ിന് കഴിയാെത േപായത്
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ��തി�� നടപടിക�
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1926. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� എ� േകാടി �പ�െട െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി. വാ�യാ��ത്; ഒ�
വ�ഷം ഈയിന�ി� ന�േക�ിവ�� പലിശ എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

ഈ �ക അട�് തീ��േശഷം വാ� എ���പ�ം േനരിയ നിര�ി�
പലിശ�� ധനകാര� �ാപന�െള സമീപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;  ഇ�ാര��ിൽ എെ��ി�ം തട���േ�ാ  ;  വിശദവിവരം
ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�െട ഉയ�� നിര�്

1927. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബ�കെള�ാ�  ഉയ�� നിര�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
ബ�കളി�  ഇൗടാ��ത് യാ��ാ�  �റ��തിന് കാരണമാ��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഓ�ഡിനറി ബ�കളി�  ഇൗടാ�� െപ�ഷ�
െസ�് ഒഴിവാ�ണെമ�് ഇത് സംബ�ി�് പഠി�വാ�  നിേയാഗി�
ഉപസമിതി കെ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിേ�� എ�് തീ�മാനം എ��;

(സി) ഇൗ തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയാ�, നിലവി�  ന��ിേലാ��
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ഇേ�ാ�  ലഭി�െകാ�ിരി�� വ�മാന�ി�
എ�് �റവ് ഉ�ാ�ം;

(ഡി) നിലവി� ഇൗടാ�� െസ�് നി��ലാ�ിയാ� െപ�ഷ� ഫ�ിേല�് �ക
കെ���തിന് എ�് ബദ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��ത്
;

(ഇ) വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  ന���തി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
��ാ�� ന�ം നിക�ണെമ�് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇതിേ��� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യാ��ാ� വഴി ക�േനാ�്
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1928. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�േനാ�് േലാബിക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യാ��ാ�വഴി ക�േനാ�്
മാ��ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ബാ�കളി�  േപാ�ം ഇവ �ത�മായി ക�പിടി�ാ�ളള സാേ�തിക വിദ�
നിലവിലി�ാ� സാഹചര��ി�  യാ�ാേവളകളിൽ ലഭി�� ഇ�രം
േനാ�ക�െട ഉ�രവാദി��ി�  നി�് ക���മാെര ഒഴിവാ��തിന്
ഉേ�ശ��േ�ാ ;

(സി) ഇെ��ി�  ഇ�രം ക�േനാ�ക�െട ബാധ�തയി�  നി�് ക���മാെര
ഒഴിവാ�ാ� എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ചായ സ��ാര െചലവ്

1929. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന��ി�  �വ��ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  േബാ�ഡ്
മീ�ിംഗിെനാഴിെക�� ചായ സ��ാര െചലവി� �മരഹിതമായ വ��നവ്
ഉ�ാ�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) േബാ�ഡ് മീ�ിംഗിെനാഴിെക മ�് എെ��ാം കാര����ാണ് ചായ
സ��ാര െചലവ് അനിവാര�മായി വ��ത്;  വ��മായ വിവരം
െവളിെ���ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വക ഫ�ി� നി�് ചായ സ��ാര ഇന�ി� എ�
�ക വെര ഏെതാെ� ഉേ��ാഗ���് �തിമാസം  /വ�ഷം
െചലവഴി��തിന് അധികാര��്; ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം ഉ�രവ്
നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇത് സംബ�ി�� അനധി�ത െചലവ് ഒഴിവാ�ാ� നി�േ�ശം
ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഓഡി�ിംഗ് സംവിധാനം

T 1930. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നാളി�വെരയായി നട�ി വ�ി�� ഓഡി�ിംഗ്
സംവിധാന�ി�  എെ��ി�ം മാ�ം വ���തിന് ഉേ�ശ��േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  വ�മാനം ദിനം�തി വ��ി�് വ��െ��ി�ം
വ�മാന േചാ�� ക�് പിടി��തിേനാ അത് തട��തിേനാ
കഴിയാ�തിനാ�  ഓഡി�ിംഗി�  മാ�ം വ���തി�ം അത് ���മാ�ം
സ��ാരിെ� വിദ� ടീമിെന ഏ��ി�് വ�ഷം േതാ�ം �ത�മായി ഓഡി�ിംഗ്
നട��തിന് സംവിധാനെമാ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

1931. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ െക�ിട�ിെ� മി� ഭാഗ��ം
കാല�ഴ��ാ� െപാ�ിെ�ാളി�് അട��് വീ�� സാഹചര��ം �ീക�െട
വി�മ�റി�ം േടായില�ക�ം അപകടാവ� �ലം ��ിയി�ിരി�� കാര��ം
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഡിേ�ാ െക�ിട�ിെ� േശാചനീയാവ� �ലം യാ��ാ�ം ജീവന�ാ�ം
അഭി�ഖീകരി�� ����  പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിടം നവീകരി��തിേനാ െപാളി�മാ�ി �തിയ െക�ിടം
നി��ി��തിേനാ ഉ� നി�േ�ശം സ��ാരിെ�റ പരിഗണനയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ�കാര� ബ�ക�െട നിറംമാ�ം

1932. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സ�കാര� ബ�ക�െട നിറംമാ�ാ� തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സ�കാര� ബ�ക�െട നിറം മാ�ം എ��ത� �ാബല��ി� വ��ാനാണ്
സ��ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?
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സ�കാര� ബ�കളി� ന�കിവ�� യാ�ാ സൗജന���

1933. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��,േകാളജ് വിദ�ാ��ിക��് നിലവി�  സ�കാര� ബ�കളി�
ന�കിവ�� യാ�ാ സൗജന��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�ാ��ിക��് ന��� യാ�ാ നിര�ി� വ��നവ് വ��ണം എ�
ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ചില സ�കാര� ബസ് ഉടമ സംഘടനക�െട
ആവശ� �കാരം നിലവി�  വിദ�ാ��ിക��് ന�കിവ�� യാ�ാ
ക�സഷ�  നിര�ി�  വ��നവ് വ��ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��േ�രിയി� രജി�� െച� വാഹന��

1934. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, പാറ�� അ��
,, അ�� ഹമീദ് പി.
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��േ�രിയി�  വാഹന��  രജി��  െച�് േകരള�ി�  �ിരമായി
ഉപേയാഗി�� വാഹന ഉടമകെള ഇ�മായി ബ�െ�� നിയമ നടപടികളി�
നി�ം വി��രാ�ാ�� ഒ��വണ തീ��ാ�� പ�തി �കാരം �തീ�ി�
�ക ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �തീ�ി� �ക�െട എ� ശതമാനമാണ് ലഭി�െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ീം �കാരം �തികരി�ാ� വാഹന ഉടമക�െട േപരി� എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി� വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട കാലാവധി ദീ�ഘി�ി� ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

േസഫ് േകരള േ�ാജ�്

1935. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േസഫ് േകരള േ�ാജ�് നട�ിലാ�ി �ട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േ�ാജ�ിെ� കീഴി�  െച�� �വ��ന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം
ഇതി�േവ�ി നിേയാഗി�െ�� ഉേദ�ാഗ��മാ�  ആെരാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ാജ�ിെ� വിജയകരമായ നട�ി�ി� ഏ�െ���ിയ മ�് സംവിധാന��
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) വാഹനാപകട�ളി�െ���വ�� േ�ാജ�് �കാരം ലഭ�മാ��
സഹായ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഗതാഗത നിയമലംഘന��

1936. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17,  2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ളി�  ഗതാഗത നിയമം
ലംഘി�വരി�  നി�ം പിഴയിന�ി�  ലഭി� �കക�െട�ം ഇതിനായി
�വ��ി� ��ാ�ക�െട എ��ിെ��ം വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ാ�ക�െട എ��ി� വ��ന��ായി�ം പിഴവ�മാന�ി� �റ��ായ
സാഹചര��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ�ക�െട എ�ം വീ�ം ���തിന് അ�മതി ന��ക��ാേയാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ാ�ക�െട എ�ം വ��ി�ി�ം പിഴവ�മാനം വ��ി�ാ� സാഹചര�ം
നിലനിൽെ� വീ�ം �തിയ ��ാ�ക��് അ�മതി ന�കിയി�െ��ി�
ആയത് ലാഭകരമാകിെ��് ക���േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

വാഹന��െട മ�രേയാ��ം അപകട��ം

1937. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യിെല െവ�യ�ലം-കവടിയാ� േറാഡി� മ�രഓ��ം
അപകട��ം �റ�വാ�  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് �ാപി� ക�ാമറ�െട
�വ��നം ആരംഭി� േശഷം ��ത ഭാഗ�് അപകട�� �റ�തായി
കെ��ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ാമറ �വ��ന�മമായേശഷം അമിത േവഗ�ിന് എ� വാഹന
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ഉടമക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം എ� �ക ഈയിന�ി�
ലഭ�മായിെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ക�ാമറ �ാപി��തിന് എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

�� വാഹന��െട കാല�ഴ��ം മ�രേയാ��ം അ���ം �ലം ഉ�ാ��
അപകട��

1938. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വാഹന��െട കാല�ഴ��ം മ�രേയാ��ം അ���ം �ലം നിരവധി
അപകട�� നിേത�ന നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��  വാഹന��െട മ�രേയാ�ം നിയ�ി��തി�ം അപകട��
�റ��തി�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��ത് എ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��  വാഹന��െട മ�രേയാ�ം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ��
നിരീ�ണവിേധയമാ�ി അപകടം വ���വ��ം ���ാ��െമതിെര
ക�ശന ശി�ാ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �� വാഹന��െട ഫി�്നസ് പരിേശാധന ��ത� ക�ശനമാ�േമാ;

(ഇ) �� വാഹന��െട അപകടം �റ��തിനായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��
നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

ആഡംബര കാ�ക��് ��േ�രി രജിേ�ഷ�

1939. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി�  നി�� ആഡംബര കാ�ക�  ��േ�രിയി�  വ�ാജ
വിലാസ�ി� രജി�� െച�് നി�തി െവ�ി���മായി ബ�െ��് എ�
േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(ബി) ഇതി� ഫലമായി എ� �ക നി�തിയിന�ി� അധികമായി ലഭി�ി��്;

(സി) ഇ�ര�ി�ളള നി�തി െവ�ി�ക�  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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േത�ഡ് പാ��ി ഇ�ഷ�റ�സ് നി�ബ�മാ�ണെമ� നി�േ�ശം

1940. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േത�ഡ് പാ��ി ഇ�ഷ�റ�സ് ഇ�ാ� വാഹന��  പിടിെ���ണെമ�്
േറാഡ് �ര��ാ�� ��ീംേകാടതി സമിതി  2017  ജ�വരിയി�
നി��ശി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  എ� വാഹന��
പിടിെ��� എ� അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) രജിേ�ഷ�  നട�േ�ാ�  തെ� ഇ�ച�വാഹന���് അ�്
വ�ഷേ��ം കാ�ക��് ��് വ�ഷേ��ം േത�ഡ് പാ��ി ഇ�ഷ�റ�സ്
നി�ബ�മാ�ണെമ� സമിതി�െട നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ  ;

എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

േകാ�ി താ��ി� ആ�.ടി.ഓഫീ�്

1941. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ��തായി �പീകരി� േകാ�ി താ��ി�
ആ�.ടി..  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിന് നാളി�വെര എെ��ാം �ട�
നടപടിക� ���ീകരി�െവ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ�ിയി�  ആ�.ടി.  ഓഫീസ് ആരംഭി��തിേല�ായി
എം.എ�.എ.ന�കിയ ക�ിേ��  നാളി�വെര എെ��ി�ം നടപടി
ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;എ�ി� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ�ിയി�  എ�േ��് ആ�.ടി.ഓഫീസ് ആരംഭി�ാ�  കഴി�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

സ�കാര� �� വാഹന��െട പരിേശാധന

1942. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��യന വ�ഷം ആരംഭി��തിെ� �േ�ാടിയായി �� വിദ�ാ��ികെള
െകാ�േപാ�� വാഹന��  പരിേശാധി�് �ര� ഉറ�വ���തി�ം
മ�മായി എെ��ാം ��ക�ത�  നടപടിക�  സ�ീകരി�വാനാണ്

resource://app/res/html5.html

145 of 147 Saturday 02 June 2018 11:45 AM



ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം മ�ല�ിെ� പരിധിയി�  വ�� പ�ായ�കളി�
�വ��ി�� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�് ��ികെള എ�ി��
സ�കാര� വാഹന��െട വിശദാംശം േശഖരി�് ��ിക�െട �ര�
ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഗതാഗത വ��്
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വിദ�ാ��ികെള ��ി നിറ�് േപാ�� വാഹന��

1943. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  വാഹന�ളി�ം സ�കാര� ടാ�ികളി�ം അമിതമായി വിദ�ാ��ികെള
��ി നിറ�് േപാ��ത് തടയിടാ�ളള ക�ശന പരിേശാധന ഗതാഗത വ��്
നട��േ�ാ;

(ബി) ഈ അധ�യന വ�ഷാരംഭ�ി�  അ�രം പരിേശാധന�് േവ�ി�ളള
�െ�ാ���ൾ , േബാധവ��രണ�� എ�ിവ വ��് നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം പരിേശാധനക��ായി �േത�കം ��ാഡിെന
�മതലെ���ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ?

ക����വ��ത വാഹന പരിേശാധന

1944. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. �േകഷ്
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �താര��ം ഏകീ�ത�മായ വാഹന പരിേശാധന�ായി എ�ാ
താ��് േക��ളി�ം ക����വ��ത വാഹന പരിേശാധന േക��ം
െട�ിംഗ് �ാ�ം �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) വ��ിന് സ��മായി �ലം ലഭ�മ�ാ� �ല�ളി�  ��ത പ�തി
സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന െച�് േപാ�കളി�  റവന� വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�ം
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േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ�ാ�ം െവയിങ് �ി�ജ് �ാപി�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

േബാ�് ല�� ത�ികയിെല നിയമനം

1945. �ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��്
മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 22.02.2017-�  നിലവി�  വ� കാ�ഗറി നം.468/2012  േബാ�് ല��
ത�ിക�െട റാ�് ലി�ി�  നി�ം ഇ�വെര എ�േപെര നിയമി�െവ�്
ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം റാ�് ന�� അട�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിയമന ഉ�രവ് അയ�തി� േജാലിയി� �േവശി�ാ� എ� േപ��് ;

(സി) എ�.െജ.ഡി. അട�ം ഈ ത�ികയി� നിലവി�ളള ഒഴി�ക� എ�യാണ് ;

(ഡി) ഒഴി�ക� നിക��തിന് കാലതാമസം ഉ�ാ��ത് എ�െകാ�ാണ് ; ഈ
ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സൗേരാ�� േബാ�് സ��ീസ്

1946. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ രാജ�െ� ആദ� സൗേരാ�� േബാ�് നിലവി�
ഏത് ��ിലാണ് സ��ീസ് നട��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) പരി�ിതി മലിനീകരണം,  യാ�ാ െചലവ് എ�ിവ �റവായ ഇ�രം
േബാ�ക�  ��ത�  േമഖലകളി�  സ��ീസ് നട��തിന്
ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

വി. െക. ബാ��കാശ്,

തി�വന��രം, െസ��റി,

31-05-2018
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