
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

പതിെനാ�ാം സേ�ളനം

2018 �� 19, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--331]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 3020 �ത� 3133 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 3134 �ത� 3253 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 3254 �ത� 3274 വെര

ഗതാഗത വ��് മ�ി : 3275 �ത� 3350 വെര

ക�ഷക െപ�ഷ�,കാരാ�ഴ ഇറിേഗഷ� പ�തി,കാ�ഷിക േമഖലയി� വന��ഗ ശല�ം

3020. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017  �ലായ്  16ന് േശഷം രജി��  െച� ക�ഷക�െട െപ�ഷ�  എ�് െകാ��ാ�

സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാരാ�ഴ ഇറിേഗഷ�  പ�തിയിെല െവ�ം ���ാ�  ബേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല

ക�ഷക�െട �ഷിയിട�ിന് അ�േയാജ�മായ രീതിയി� എ�ി�ാ� �ഷി വ��് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖലയി�  വന��ഗ ശല�ം �ല��ാ�� കാ�ഷിക വിളക�െട ന�ം നിക�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ഷി വ��് സ�ീകരി�ി��ത് ?

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ആരംഭി� െന��ഷി

3021. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അധികമായി െന��ഷി ആരംഭി�

�ഷിയിട�ളി� നാളി�വെര എ��ാവശ�ം വിളെവ��് നട�ിയി�െ��ം എ� ക�ി�� െന�്

ഓേരാ �ാവശ��ം ഈ �ല�ളി� നി�ം ലഭി�ി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?



െെവഗ അ�ാരാ� ശി�ശാല

3022. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ദാസ�

,, സി.െക. ഹരീ��

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക രംഗ�് ഉ�ാദനം,  �ല�വ��നവ്,  സം�രണം,  വിപണനം �ട�ിയ എ�ാ

േമഖലക��ം �ാധാന�ം ന�കിെ�ാ�് െെവഗ എ� േപരി�  അ�ാരാ� ശി�ശാല�ം

�ദ�ശന�ം സംഘടി�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതിനകം ഏെത�ാം ജി�കളിലാണ് ��ത പരിപാടി സംഘടി�ി�ത്;

(സി) ശി�ശാലയി�  ച�� െച�െ�� �ധാന വിഷയ��  എെ�ാെ�യായി��െവ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ശി�ശാല�െട ഭാഗമായി �ധാന വിഷയ�െള ആ�ദമാ�ി മിഷ�ക�  �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ഷി ഉ�പ����് ഏകീ�ത �ാ�ഡ്

3023. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി വ��് �േഖന ഏെത�ാം ഉ�പ���  �ാ��കളാ�ി വിപണിയി�

എ�ി��െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഉ�പ��� ഒ� ഏകീ�ത �ാ�ഡിേല�് മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ഉ�പ���  ��ത�  വിപണിയിെല�ി��തിന് സിവി�  സെെ�സ്,സഹകരണ

വ��ക�മായി സഹകരി�് മാേവലി േ�ാ�ക�, �ിേവണി േ�ാ�ക�  എ�ിവ �േഖന

വി�ഴി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ജലം �ഫലം പ�തി

3024. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, അ�� �കാശ്

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

ന��േമാ:

(എ) �ജലം �ഫലം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  പ�തി�െട ഉേ�ശല���� എെ�ാെ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട കീഴി�  തരിശായി കിട�� �ലം �ഷി�േവ�ി ഉപേയാഗി��തി�ം



െപാ��ല�ളി�  പ��റി �ഷി നട��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;  എ� െഹ��  �ലം

ഇ�കാരം ഉപ��മാ�ി;

(സി) ഒ� ഭാഗ�് തരിശ് നില�ളി� �ഷി െച��ത് േ�ാ�ാഹി�ി�േ�ാ�, മ� ഭാഗ�് ക�ഷക�

െന��ഷി ഉേപ�ി�് നില�� തരിശായി�� �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� �േത�ക

ആ��ല��� ന�കി ക�ഷകെര െന��ഷിയി� ഉറ�ി�് നി���തിന് തീ�മാനെമ��േമാ;

വിശദമാ�േമാ?

േമാഡ� േകാ��ാ�് ഫാമിംഗ് ആ�്

3025. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സർ�ാർ �റ�ിറി�ിയി�ളള േമാഡ� അ�ിക��� െ�ാഡ�സ് ആ�് ൈല�േ�ാ�്

േകാ��ാ�് ഫാമിംഗ് ആ�് സ��ീസസ് (െ�ാേമാഷ� ആ�് െഫസിലിേ�ഷ�) ആ�്, 2018

-െല വ�വ�ക� �ഷി വ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ നിയമ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ഏെത�ി�ം പ�തികൾ സം�ാന�് നട�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല�െട തക��

3026. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖല തക�� േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട തക�� സം�ാന�ിെ�റ സ��ഘടന�െട അടി�റ തക��തിന്

കാരണമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ��

ന��േമാ?

ൈക�ാട് �േദശെ� �ഷി വി�തി വ��ി�ി�� നടപടി

3027. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യിെല ൈക�ാട് �േദശെ� �ഷി വി�തി വ��ി�ി��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;ൈക�ാട് േമഖലയിെല �ഷി വി�തി വ��ി�ി��തിന് േനരി��

�തിസ�ിക� എെ�ാെ�യാണ്;ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈക�ാട് �േദശ�ിെ� �േത�കത പരിഗണി�് ക�� ജി�യി� ൈക�ാട് െ�ഷ�� േസാ�

ആയി �ഖ�ാപി�തിനാ�  ��ത �േദശ�് �ഷി�് ��ത�  സഹായം ലഭ�മാ�ാ�  നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ന�കാേമാ?

കാലാവ�ാ വ�തിയാനം

3028. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ��് കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിെ� ഫല��

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ിന് അ��തമായി കാ�ഷിക ���ിക�െട ആ��ണ�ി� മാ�ം

വ�േ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  ഏെത�ാം �ാപന സംവിധാന�ളി�െടയാണ് ഇടെപട�

നട�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ?

നബാ�ഡിെ�റ സഹായേ�ാെട നട�ാ�� കാ�ഷിക പ�തിക��� അ�മതി

3029. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) RIDF  -  XXIII  -ൽ ഉ�െ���ി നബാ�ഡിെ�റ സഹായേ�ാെട നട�ാ��തിനായി

സമ��ി�ി�� വിവിധ കാ�ഷിക പ�തിക��് അ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

(ബി) നബാ�ഡിെ�റ സഹായേ�ാെട നട�ാ�� ചാല�ടി മ�ല�ിൽെ�� ക�േ�ാട്

നവീകരണം,  ചാ�ൻചാൽ സംര�ണം എ�ീ പ�തിക��് അ�മതി ലഭ�മാ�ാൻ സ��ാ�

നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ി�് ബാ�ക��് പകരം ബേയാ�ാ�ി�ക�

3030. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ാ�സ�  അട��� േരാഗ���് കാരണമായ �ാ�ിക് ബാ�ക��് പകരം കാ�ഷിക

ഉ�പ��� ഉപേയാഗി�് നി��ി�� ബേയാ�ാ�ിക് ഉ�ാദി�ി�ാ� �ഷി വ��് എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) രാജ��് �ാ�ിക് ബാ�ക��് പകരമായി ബേയാ ഡീേ�ഡബി�  �ാ�ിക്

ഉപേയാഗി�ാനാ�� േക� സ��ാ�  നി�േ�ശം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

വിള ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി

3031. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� വിള ഇൻഷ�റൻസ് പ�തിയി� ഉ�െ���തി�ളള മാനദ���

എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� ക�ഷക�െട ജി� തിരി�� എ�ം ന�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം ഇൻഷ�റൻസ് �ക വ��ി�ി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ഒ� ല�ം �വജന���് �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തി

3032. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ� ല�ം �വജന���് �േത�ക െതാഴി�ദാന പ�തിയി� ഉ�െ�� ക�ഷക��് നിലവി�

എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന���ത്;

(ബി) അവ�െട േസവനം നിലവി� ഉപേയാഗ�ദമാ�ാ�േ�ാ;

(സി) ഇൗ പ�തി�െട ഭാഗമായി രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

(ആ�.െക.വി.െെവ.)ധനസഹായേ�ാെട എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ഡി) ��ത െതാഴി�ദാന പ�തി �ന��ീവി�ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

�ഷി വ��് ത�ാറാ�ിയ പ�തിക�

3033. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17,  2017-18,  2018-19  എ�ീ വ�ഷ�ളി�

നട�ാ�ാ� �ഷി വ��് ത�ാറാ�ിയ പ�തിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇവ�ളള ഫ�ിെ� ലഭ�ത സംബ�ി�് വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ; എ� �ക ലഭി�; എ�

�ക െചലവഴി�?

�ഷി ഫാ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി പ�തിക�

3034. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി ഫാ�ക�െട നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നടീ� വ���െട�ം വി�ിെ��ം �ണേമ� നിലനി��ി അവ വ��ി�ി�് ജേനാപകാര�ദമായി

വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?



�ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

3035. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക ൃഷി�െട േ�ാ�ാഹന�ിനാ�� സാ��ിക സഹായ പ�തിക� തിക�ം അനാക�ഷക�ം

���മാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം സമീപനം �തിയ തല�റ�് �ഷിേയാട് അവമതി��ാ�െമ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ��ിെയ �ണേമ� �റ� െതാഴിലായി കാ�� െപാ�േബാധം ഇ�ാ� െച��തിന്

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി�� �ിയാ�ക നടപടിക� െവളിെ���േമാ?

പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി��െ�� ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.പ�തിക�

3036. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പിറവം നിേയാജകമ�ല�ി��െ�� പാടേശഖര��െട സംര�ണ�ിനായി  2015  �ത�

ആ�.െഎ.ഡി.എഫ്.  �ീമി��െ���ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം ഓേരാ പ�തി�ം

ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തികളി� അ�മതി ലഭി� പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തികളി�  ധനകാര� വ��ിെ� പരിഗണനയി�� പ�തിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ?

െെഹെടക് �ഷി രീതി

3037. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, �. ആ�. �ദീപ്

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെഹെടക് �ഷി രീതി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�രം �ഷി�ായി എെ��ാം സാേ�തിക വിദ�കളാണ് ഉപേയാഗി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നടീ�  വ���െട അഭാവം പരിഹരി��തിനായി െെഹെടക് പ��റി െെത

ഉ�ാദന േക�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െെഹെടക് പ��റി െെത ഉ�ാദന േക�ം ആരംഭി�ി�െ��ി� ഇതിന് രാ�ീയ �ഷി വികാസ്

േയാജന�െട എെ��ാം ധനസഹായമാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഇ) െെഹെടക് �ഷി രീതി�െട സാ��തക�  കെ��ി അത് വ�ാപി�ി��തി�ം പരിമിതിക�

മറികട��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േമഖല േനരി�� �തിസ�ി

3038. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� കന� വിലയിടിവി� ന�ം തിരി�� ക�ഷക��് അ�െമ�ി�ം ആശ�ാസമായി��

ജാതി �ഷി�ം �തിസ�ിയിലായേതാെട കർഷകെര സഹായി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) റ�� കർഷകർ�്സ�ിഡി ന����േപാെല, ജാതി കർഷകർ�ം സ�ിഡി അ�വദി�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി�വാ� ഫല�ദമായ പാേ�ജ് നട�ിലാ�േമാ;

(ഡി) േക� ഗവ�െമ�ിെ� ക�ഷകവി�� നയം �ലം െപാ�തി ��ി,  ക�ഷക� �ഷി ഉേപ�ി��

�ിതി ഒഴിവാ�വാ�  �തിയ ആ��ല���  പാേ�ജി�െട നട�ിലാ�വാ�  സ��ാ�

ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക േമഖല�ളള വാ�ാ സൗകര���

3039. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�ളള വാ�ാ സൗകര��� ലഭ�മാ��തി� �ഷി വ��് എെ��ാം കാര���

െച�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട വള���് േവ�ി പലിശരഹിത വാ� ന���ത് പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

എ�ി� അത് സംബ�ി� മാനദ��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3040. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം വ��ല നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി വ��് �േഖന

നട�ിലാ�ിയ പ�തികെള�റി�ം അവ�് അ�വദി� �ക�ം െവളിെ���േമാ?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

3041. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന(ആ�.െക.വി.ൈവ.)

പ�തിയി� നി�് എ� േകാടി �പ ലഭി�ി��്; വിശദവിവരം ന��േമാ;



(ബി) പാല�ാട് ജി�യി�  എ� േകാടി �പ�െട ആ�.െക.വി.ൈവ.  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  എ� �പ�െട ആ�.െക.വി.ൈവ.  പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാനസൗകര�ം

3042. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല

പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന ���ികൾ�ായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പാടേശഖര�ിെ��ം വികസന�ിനാ�� എ�ിേമ�് �ക�േട�ം ഇതിനകം െചലവഴി�

�ക�േട�ം വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് െമ�െ�� വ�മാനം ലഭ�മാ��തിന് പ�തിക�

3043. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ആ�. രാമച��

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സം�രണ�ി�െട�ം �ല�വ��നവി�െട�ം ക�ഷക��് െമ�െ�� വ�മാനം

ലഭ�മാ��തിന് ഇൗ സ��ാ� നട�ാ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െെവഗ �ല�വ��ന ശി�ശാലയി� ഉ��ിരി� വ� �ധാന നി�േ�ശ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�� നട�ിലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�േമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക സംരംഭകരാകാ�  കട�വ�� വ��ിക��് ഏെതാെ� തര�ി�ളള

സഹായ�ളാണ് സ��ാ� ന��െത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ��ള��െട നവീകരണ പ�തി

3044. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ��ള��െട നവീകരണ പ�തിയിേല�് െകാ�ം ജി�യി�  നി�ം െതരെ���െ��

�ള��െട വിശദാംശ�� തേ�ശ �ാപന�� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ��ത പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� െകാ�ാര�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല �ള��െട



വിവര�ം നവീകരണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി�ം വിശദമാ�േമാ?

വി���ാദന േക���

3045. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�  �വ��ി�� വി���ാദന േക���

ഏെത�ാമാണ്;��ത േക��ളി� നി�ം ക�ഷക��് ആവശ�ാ�സരണം വി�് വിതരണം

നട��തിന് കഴി��േ�ാ;  �തിയ വി���ാദന േക���  ആരംഭി��തിന്

പ�തി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ിന് കീഴി�ളള ഓേരാ �ഷി ഭവനി�ം വി���ാദന�ിനായി മഴമറക�  ഉ�െ�െട

ഏ�െ���ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; �േരാഗതി വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷികേമഖല�െട അഭി��ി

3046. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നട�് സാ��ിക വ�ഷം കാ�ഷിക േമഖല�െട അഭി��ി�ായി �ഷി വ��് നട�ിലാ��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെ� തനതായ ഉ����  മ�നാട�  മലയാളിക��് ലഭ�മാ��തിന്

വിപണനേക���  ആരംഭി�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

എവിെടെയാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈഹെടക് അ�ി����  സംവിധാനം സം�ാന�് വിജയകരമായി നട�ിലാ�വാ�

സാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) കാ�ഷിക ഉ����െട �ല�വ��നവി�ം,  അതി�െട ക�ഷക�െട ഉ�����് ന�ായമായ

വില ലഭ�മാ��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േക� ഗവ�െമ�ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

3047. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�  േക� ഗവ�െമ�ിെ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;  അതി�  േക� വിഹിതം എ�;  സം�ാന വിഹിതം എ�;

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ലഭി�� ഫ�് ജീവന�ാ��് ശ�ളം ന�കാ� ഉപേയാഗി��േ�ാ; എ�ി� എ�

േകാടി �പയാണ്;  ഏെത�ാം ജീവന�ാ�െട ശ�ളമാണ് ഈ ഫ�് ഉപേയാഗി�്

ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഫ�് ഉപേയാഗി�് ശ�ളം ന���തിനായി �ഷി വ��ി�  �തിയ ത�ികക�

��ി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ� ത�ികക�  ��ി�ി�െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം



വ��മാ�േമാ ?

േദശമംഗലം �ഷിഭവന് കീഴി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3048. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ��െട പരിധിയി� വ�� േദശമംഗലം �ഷിഭവന് കീഴി�

2016-17,  2017-18  വ�ഷ�ളി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�ം അവ��വദി� �ക�ം

എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�ം ഉ�െ�� �ണേഭാ�ാ��െട േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് ലഭിേ�� വിവിധ സ�ിഡിക�െട വിതരണം

3049. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മല�റം ജി�യിെല ക�ഷക��് �ഷി വ��ി�  നി�ം ലഭിേ�� വിവിധ സ�ിഡിക�െട

വിതരണം അന�മായി ൈവ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് ലഭിേ�� അ�ഹമായ ആ��ല�ം അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ അ��ള േതാ�ം

3050. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഷി വ��ിെ�റ ൈജവ അ��ള േതാ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  എെ�ാെ� പ�തികളാണ്

നിലവി��െത� വിശദമാ�ാേമാ ?

ൈജവ കീടനാശിനിക�െട വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�ളള ഉ�ാദനം

3051. �ീ.രാ� എ�ഹാം

,, സജി െചറിയാ�

,, എം. സ�രാജ്

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

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വിളക�െട ആേരാഗ� പരിപാലന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ��ണം

െച�ി��ത്;

(ബി) െമ�െ�� കീടനിയ�ണ�ിനായി ൈജവ കീടനാശിനിക�  വ�ാവസായിക അടി�ാന�ി�

ഉ�ാദി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) കീട നിയ�ണ�ിനായി കീടനിരീ�ണ �ണി�ക�, കീടേരാഗ നിയ�ണ�ി�� പരിഹാര

മാ����  നി�േ�ശി��തിനായി സസ� ആേരാഗ� �ിനി�ക�  എ�ിവ �വ��നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ണേമ��� വി�ിന��െട ഉ�ാദന�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

ൈജവ പ��റിക�െട സ��ിഫിേ�ഷ�

3052. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ പ��റിക�  വി�ന െച�� �ാപന�ളി�  ഇവ സ��ിൈഫ െച� ന�കാ�

വ�വ��േ�ാ;

(ബി) ൈജവ പ��റിക�  എ� േപരി�  നി�ബാധം തമി�ാ�ി�  നി�ം മ�് േക��ളി�  നി�ം

വെ���വ വിതരണം െച��ത് തടയാ�ം ഉപേഭാ�ാവിന് ൈജവസാധന�ളാണ്

ലഭി��െത�് ഉറ� വ��ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നാട� പ��റിക��് വിപണി

3053. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷിയി�  സ�യം പര�ാ�ത േനടാ�  �ഷി വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം നട�ിലാ�ിയ ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി േപാെല�ളള പ�തിക� ��ത�

വി�ലമാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) നാട�  പ��റിക�  ആവശ��ിലധികം ഉ�ാദി�ി��വ��് വി�ന നട�ാ�  േവ� വിപണി

�ഷി വ��് ഇടെപ�് ഒ��േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ�ഷി നയം

3054. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ിയ ൈജവ�ഷി നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�ഷകെന കടെ�ണിയി�  നി�് ര�ി��തി�ം കാ�ഷികേമഖല�െട വികസന�ം

അഭി��ി�ം ഉറ�് വ���തി�ം സഹായകമായ എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഈ നയ�ി�

ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക വിളകളിൽ നി�� �ല�വ��ിത ഉ����െട വി��ന സാ��തക�  പരമാവധി

�േയാജനെ����തിന് ഈ നയ�ിെ� അടി�ാന�ി�  ആവി�രി�ി�� പ�തിക�



എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� നടപടി

3055. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാ�ഷിക നയം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി 2016-17, 2017-18 വ�ഷ�ളി� എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �ഷി വ��ിെ� ൈജവ �ഷിേ�ാ��� �ിതിെച��ത്;

(ഇ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ൈജവ�ഷിയി�  ഉ�ായി�� വ��നവ്

എ�യാെണ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ �ഷി

3056. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പരി�ിതി സൗ�ദ �ഷിയിേല�് മാ��തി�� നടപടി�മ��  ഏത്

ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം എ� െഹ�� �ല�് ൈജവ�ഷി വ�ാപി�ി�വാ� കഴി�;വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വിളയി�� പ��റി കീടനാശിനി ��െമ�് ഉറ�ാ��തി�� സംവിധാനം

എ�ാണ് ;െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഭ���ര��ം,  �ര�ിത ഭ�ണ�ം സമന�യി�ി�� �ഷിരീതിക�  �ാവ��ികമാ�വാ�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

നിപ ൈവറസ് ബാധെയ �ടർ�� പ��റി�യ�മതി

3057. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിപ ൈവറസ് ബാധ ഗ�ഫ് രാജ��ളിേല�ളള പ��റി�യ�മതിെയ േദാഷകരമായി

ബാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ല��ായി�ളള ന�ം എ�യാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

ൈജവ പ��റി ഉ�പാദനം



3058. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� പ��റിക�  വിഷ��മാെണ�് െച�േപാ�കളിെല

പരിേശാധനയി�െട ഉറ� വ��ിയി�ാേണാ സം�ാന�് വി���ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സം�ാന�ിനക�് ൈജവ പ��റി ഉ�പാദനം

വ��ി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

സമ� പ��റി �ഷി വികസന പ�തി

3059. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� പ��റി �ഷി വികസന പ�തി �കാരം ന��� വി�കളി�  നി�ം ലഭി��

വിള�ക�െട �ണനിലവാര�ം വിളവിെ� അള�ം പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

മിക�താേണാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സമ� പ��റി �ഷി വികസന പ�തിയി�െട ന��� വി�ക�  ഏത് �ാപന�ിലാണ്

ഉ�ാദി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� ഉ�ാദി�ി�� വി�ക� ഈ പ�തിയി�െട ക�ഷക��്

ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഓണ�ാലെ� പ��റിക�െട ആവശ�ം

3060. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്ഓണ�ാല�് ശരാശരി എ� ട�  പ��റി�െട ആവശ�ം ഉ�ാ�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഓണ�ാല�് പ��റി�െട വ��ി� ആവശ�ം കണ�ിെല��് പ��റി ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ�

�ഷിവ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

മ�ട മ�ല�ിെല േഹാ��ിേകാ��് �ാ�ക�

3061. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ി�  നിലവി�  �വ��ി�� േഹാ��ിേകാ��ിെ� �ാ�ക�

സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;  പട�റ�് ആ�ാനമാ�ി േഹാ��ിേകാ��ിെ� �ാ�

ആരംഭി���മായി ബ�െ��് ��വ �ാമപ�ായ�് ന�കിയ നിേവദന�ി�േമ� സ�ീകരി�

നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാടി�റം �ാമ പ �ായ�ി� േകര�ാമം പ�തി ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?



േഹാ��ിേകാ��്

3062. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� േഹാ��ിേകാ��ിെ� എ� പ��റി വി�ന ശാലകളാണ്

അട���ിയത്;ഇതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േഹാ��ിേകാ��ിന് എ� േകാടി�പയാണ് 2017-18 ബ�ജ�ിൽ വകയി��ിയെത�ം ഇതിൽ

എ� �പ േഹാ��ിേകാ��ിന് നൽകിയി�െ��ം എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േഹാ��ി േകാ��ിന് എ�േകാടി �പയാണ്  2018-19  ബ�ജ�ിൽ വകയി��ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

േഹാ��ിേകാ��് �േഖന പഴം,പ��റി േശഖരണം

3063. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േഹാ��ിേകാ��് �േഖന എ� �പ�� പഴം

,പ��റി എ�ിവ േശഖരി�ി��്; ഇതി� �കാരം എെ��ാം േന��ളാണ് ക�ഷക��് േനരി�്

ലഭി�ി��ത്;

(ബി) ��ത കാലയളവി� േഹാ��ിേകാ��് േനരി�് പഴം, പ��റി എ�ിവ �ഷി െച�ി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദവിവരം ന��േമാ?

െന��ഷി

3064. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2016�  സം�ാന�് എ� െഹ��  �ല�ാണ് െന��ഷി ഉ�ായി��െത�്

വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി വികസനം

3065. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) െന��ഷി വികസന�ിനായി സ��ാ� വിവിധ പ�തിക� ആവി�രി�േ�ാ�ം,  വ�ഷംേതാ�ം

െന�വയ�ക� അ�ത��മാ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ബി) െന��ഷി�് അ��ല സാഹചര��ളള�ം ഉ�ാദന വ��ന�് സാഹചര��ളള�മായ

��നാട്,ഓണാ�കര �ട�ിയ �േദശ��  േക�ീകരി�് �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല

�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയിെല ക�ഷക��് എെ��ി�ം �േത�ക ആ��ല���

ന���േ�ാ;ഇെ��ി� അ�ാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ��ത കാ�ഷിക േമഖലയിെല ക�ഷകെര നിര�രം നിരീ�ി��തി�ം,അവ�  െന��ഷി

ഉേപ�ി��ി�ാെയ�് ഉറ�് വ���തി�ം �േത�കം സംവിധാനം ഒ��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

തരി�ായി കിട� പാടേശഖര�ളി� െന��ഷി

3066. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തരി�ായി കിട� എ� പാടേശഖര�ളിലാണ്

െന��ഷി ആരംഭി�ത്; ഇതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ഇതിനായി എ� �കയാണ് െചലവഴി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി �ഷിയിറ�ിയ പാടേശഖര�ളി�  നി�ം എ� ട�  െന�ാണ് സംഭരി�ി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2015-16,  2016-17,2017-18എ�ീ കാലയള�കളി�  ഉ��ാദി�ി� െന�ിെ� അളവ്

വ��മാ�േമാ;

െവ�ായണി പാടേശഖരം

3067. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വ�ഷ�ളായി െവ�ായണി പാടേശഖര�് തരിശായി കിട�ി�� �മിയി�  �ഷി �ട�ിയ

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ഷി �ട��ം നട��തിന് ക�ഷക��് സാ��ിക സഹായം ന�വാ�

സാധി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ിെ� സംഭരണവില

3068. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ിെ� നിലവിെല സംഭരണവില എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) താ�വില,  സംഭരണ�ിെല അപാകം,വില കി��തിെല കാലതാമസം എ�ിവ �ലം



െന�ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഒ�ാംവിള�ം,  ര�ാംവിള�ം െമ�െ�� ധനസഹായം െന�ക�ഷക��് ����ി ന�കാ�

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െന�ിെ� ഉ�ാദന�ി�ളള വ��നവ്

3069. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ��േ�ാ� സം�ാന�് െന��ഷി�െട ആെക വി�ീ��ം എ�

െഹ�റായി��; ആയത് നിലവി� എ�;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ��േ�ാ�  െന�ിെ� ഉ�ാദനം എ� ട�  ആയി��;  ആയത്

നിലവി� എ�;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് നിക�ിയ െന�വയ�ക� തിരി�് പിടി�് അവിട�ളി� െന��ഷി

�നരാരംഭി�വാ�  ഈ സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�ം ആയത് വഴി,

നിക�ിയ എ� െഹ��  െന�വയ�കളി�  െന��ഷി നട�വാ�  കഴി�െവ�ം

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�േശഷം നാളി�വെര എ� െഹ�� തരി�നിലം, കരനിലം, ഒ��നിലം,

ഇ�നിലം എ�ിവകളി� അധിക െന��ഷി നട�; ഇ�വഴി എ� അളവ് ഉ�ാദനം അധികമായി

ഉ�ാ�വാ� കഴി�; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െവളിയ�� ച�ി പാടേശഖര�ി� നിലെമാ��ിയതിന് സ�ിഡി

3070. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി� െവളിയ�� ച�ി പാടേശഖര�ിെല ഒ���ം ഭാഗ�്

�ഷി�് നിലെമാ��ിയതിന് പ�ിംഗ് നട�ിയ വകയി� സ�ിഡി �ക അ�വദി� െകാ��വാ�

നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത നിേവദന�ി�േമ� എ�് തീ�മാനമാണ് എ��ി��ത് ;

(സി) വ�ം കാല�ളി�  ച�ി പാടേശഖര�ി�  �ഷി ഇറ�ാ�  വ��് ��ത�  സാ��ിക

സഹായ�� ന��േമാ ;

(ഡി) ഇൗ പാടേശഖര�ി�  �ഷിയിറ��ത് ഒ� �േത�ക പ�തിയായി ക�് ��ത�  സഹായം

അ�� വ�ഷം ലഭ�മാ�വാ�� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

െനൽകർഷകർ�് അ�ഹതെ�� ആ��ല���

3071. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ���  ജി�യിൽ കഴി� വ�ഷം െനൽക�ഷക��് നിയമാ��തം നൽേക� െന�്

സംഭരണ�ി�� െചലവ് നൽകിയി�ി� എ� കാര�ം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ പരിഹാരം കാ��തിനായി ���  ജി�ാ േകാ�  ക�ഷക സംഘ�ിെ�

ആഭി�ഖ��ിൽ ഈ വ�ഷം �ഷി�മി തരിശി��തിന് തീ�മാനി� വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) തരി� രഹിത േകരളം എ� സം�ാന സ��ാരിെ� ല��െ� തക��� ഈ

തീ�മാന�ിൽനി�് ക�ഷകെര പി�ിരി�ി��തിന്,അ�ഹതെ�� ആ��ല��� യഥാസമയം

കർഷകർ�് ലഭ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കര�മിയാ�ി മാ��തിനായി ലഭി� അേപ�കൾ

3072. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��കാല�ളി� നിക�ിയ നിലം േരഖകളി� കര�മിയാ�ി മാ��തിനായി ലഭി� അേപ�ക�െട

എ�ം എ�യാണ് ;

(ബി) ഇതിനായി സ�േ� നട��ത് ഏത് ഏജ�സിയാണ്?

േകര�ാമം പ�തി

3073. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര ക�ഷകെര സംര�ി��തി�ം ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തി�മായി ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�െകാ�ിരി�� നടപടിക� ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തി േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഏെതാെ� �േദശ�ാണ് നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ബാ�േ�രി മ�ല�ി� േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ?

പര�രാഗത െത�ിന���്സംര�ണം

3074. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി താ��ിെല �ലേശഖര�രം �ാമപ�ായ�ി��െ�� ആദിനാട് �േദശ�്

�ണേമ��ം �തിേരാധേശഷി�ം �ടിയ പര�രാഗത െത�ിന���് േപ��സി ലഭി��ത്

സംബ�ി�് േക� നാളിേകര ഗേവഷണ േക�ം പ�മാ��മ�ളി�െട അറിയി�ക��ായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ണേമ��� െത�ിന��െട �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി നിലവി�േ�ാ ;

(സി) ആദിനാട് �േദശ�് �േത�ക പഠന�ം െത�കെള സംര�ി��തിന് �േത�ക പ�തി�ം



നട�ിലാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) ഈ �േദശ�� െത�ിന��െട ൈതക�  സം�ാന�ാെക �ചരി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േകരള�ിെല നാളിേകര ഉ�പാദനം

3075. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� നാളിേകര ഉ�പാദനം �റ�� വഴി നാളിേകര വിലയി� വ� വ��നവ് ഉ�ായത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം നാളിേകര ഉ�പാദനം �റയാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;  ഇ���

സം�ാന�ളി� ഇേ�ാ� നാളിേകര ഉ�പാദന�ി� േകരള�ിെ� �ാനെമ�യാണ്;

(സി) േകരള�ി� ഇ�കാരം നാളിേകര �ഷിയി� തള�� വ�േ�ാ� നാളിേകര വികസന േബാ�ഡിെ�

ആഭി�ഖ��ി� നട�ിയ �വ��ന�� ഫല�ദമാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരക�ഷക��് വില വ��നവിെ� �േയാജനം ലഭി��ിെ�� ആേ�പം

3076. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല േകരക�ഷക��് നിലവി�  എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് �ഷിവ��് �േഖന

ന�കിവ��ത് ;

(ബി) േകരള�ി�  േത� ഉ�പാദനം സ�യംപര�ാ�തയി�  എ�ി�ാനായി എെ��ി�ം �േത�ക

പ�തി �ഷി വ��് നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകരള�ി� േത��ം എ� �ട�ിയ േകേരാ�പ����ം വലിയ േതാതി� വില വ��നവ്

ഉ�ായി�െ��തിെ� �േയാജനം േകരക�ഷക��് ലഭി��ിെ�� ആവലാതി

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇട��കാെര ഒഴിവാ�ി വില വ��നവിെ� �േയാജനം യഥാ��

ക�ഷക��് ലഭി�ാ�  സ��ാ�  ഇടെപട�  നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

കാ�ഷിക േമഖലയി� �വജന��െട െതാഴി�ദാന പ�തി

3077. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ�ക�െട കാേലാചിതമായ വ��നവിന് ആ�പാതികമായി കാ�ഷിക

േമഖലയിെല �വജന��െട െതാഴി�ദാന പ�തിയി�  അംഗ�ളായവ��് െപ�ഷ�ം

�ാ�വി�ി�ം വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�  അംഗ�ളായിരിെ� അ�പ� വയ�ി� േശഷം മരണെ��വ�െട �ാ�വി�ി,

െപ�ഷ�, മരണാന�ര ആ��ല�ം എ�ിവ അടിയ�രമായി അ�വദി��തിന് നടപടി



സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഈ പ�തിയിെല അംഗ���ായി �തിയ െതാഴി� പ�തിക� ആവി�രി�േമാ;

(ഡി) �ഷി വ��ിെ� കാ�ഷിക വികസന സമിതികളി�ം പ�തി�െട ഇം�ിെമേ�ഷ� ക�ി�ികളി�ം ഒ�

ല�ം �വ ക�ഷക സമിതി �തിനിധികെള ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അട�ാ ക�ഷക��� ധനസഹായം

3078. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല അട�ാ ക�ഷക��് 2016-17 സാ��ിക വ�ഷം �തൽ നാളി�വെര എ� �ക

ധനസഹായമായി അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം അട�ാ ക�ഷക�  േനരി�� �തിസ�ി

പരിഹരി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

3079. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17, 2017-18 സാ��ികവ�ഷ�ളി� ��തിേ�ാഭം �ലം �ഷിനാശം സംഭവി�തിന്

തി�വന��രം ജി�യിെല എ� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന�കിയി�െ��ം എ� �പ

ന�പരിഹാരമായി വിതരണം െച�ി�െ��ം താ��് അടി�ാന�ി� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� ��ത കാലയളവി� എ� അേപ�ക� ലഭി�  ;  എ� അേപ�ക� അംഗീകരി�  ;

താ��് അടി�ാനമാ�ി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) അംഗീകരി� അേപ�കളി�  ഇനി�ം എ� േപ��് �ക വിതരണം െച�ാ��്;  എ� �ക;

��ത �ടി�ിക എ�േ��് വിതരണം െച�ാ�  കഴി�െമ�� വിവരം താ��് തിരി�്

അറിയി�ാേമാ?

അതിവ�ഷ ആ��ല�ം ലഭി��തി�� കാലതാമസം

3080. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� താമസി�� വ�ി,  �ളി��റ�ി� െകാ��� എ� എ�പത് വയ�്

കഴി� ക�ഷകെ�ാഴിലാളി�് അേപ� സമ��ി�് 10 വ�ഷം കഴി�ി�ം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി

അതിവ�ഷ ആ��ല�ം ലഭി�ി� എ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആ��ല�ം

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അേപ�ി�് 10വ�ഷം കഴി�ി�ം ക�ഷകെ�ാഴിലാളി അതിവ�ഷ ആ��ല�ം ലഭി�ാ� എ�

അേപ�ക� പ�ാ�ി മ�ല�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(സി) ഇവ��് എ��ം േവഗം ഈ ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വാഴ�ഷി�ാ��് ന�പരിഹാരം

3081. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 30/11/2017  �  ഉ�ായ ഓഖി �ഴലി�ാ�ി�  വാഴ ഒടി�് ന�ം സംഭവി� �ഷി�ാ��്

ന�പരിഹാരം ന�കിേയാ;ഇെ��ി� എേ�ാ� ന�പരിഹാരം ന�കാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വാഴ�ഷി െച� ക�ഷക��് �ഷി നാശം കാരണം ബാ�് വാ� എ��ത് തിരി�ട�വാ�

കഴി��ി� എ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ��ത ക�ഷകെര സഹായി�വാ�  പലിശ

ഇളവ് േപാ�ളള സഹായെമ�ി�ം ന��വാ� ത�ാറാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വിളക� നശി��വ��ളള ന�പരിഹാരം

3082. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തിേ�ാഭം, വന��ഗശല�ം എ�ിവ �ലം കാ�ഷിക വിളക� നശി��വ��ളള ന�പരിഹാരം

���ാടി �ഷിഭവനി� �ടി�ികയായ കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടി�ിക അടിയ�രമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് സഹായം

3083. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെര വര���ം,  ജലദൗ�ലഭ��ം �ലം

എ� െഹ�� �മിയി� �ഷി നശി�; എ� �ക�െട ന�ം ഇ��ല��ായി; ഏെത�ാം േമഖലയി�

ക�ഷകെര ഇ� ബാധി�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ഇൗ സ��ാ� നാളി�വെര എെ�ാെ� സഹായ നടപടിക�

ന�ക��ായി;  ഇതിനായി നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�;  എ� ക�ഷക��് ഇതിെ�

�േയാജനം ലഭി�; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇൗ സ��ാ� കാലയളവി� നാളി�വെര �ഷിനാശം സംഭവി�് ജ�ി നടപടിക� േനരി� എ�

ക�ഷക� ആ�ഹത� െച�െവ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ഡി) ഇവ�െട ��ംബ���് എെ�ാെ� സഹായ��  നൽകിെയ�ം ഇ�വഴി എ� �ക

െചലവഴി�െവ�ം വിശദമാ�ാേമാ ?

േകാതമംഗലം മ�ല�ിെല �ഷി നാശം



3084. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം മ�ല�ി�  കഴി� മാസ�ളി��ായ േവന�മഴയി�ം കാ�ി�ം െപ�് �ഷി

നശി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം നൽ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകാതമംഗലം താ��ി�  ന�പരിഹാര�ി� േവ�ി ലഭി� അേപ�ക�െട എ��ം �ഷി

നാശ�ിെ� വിവര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിനകം ന�പരിഹാര �ക അ�വദി�ി��വ�െട എ��ം �ക�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) കാ��ഗ��െട�ം �േത�കി�് കാ�ാനക�െട ശല�ം �ലം,  ���ഴ,  പി�ിമന,  േകാ��ാടി �ാമ

പ�ായ� േമഖലകളി� �ഷിനാശ�ിന് ഇ�വെര എ� േപ��്, എ� �ക ധനസഹായമായി

അ�വദി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഷിനാശ�ി�� ന�പരിഹാര �ക അടിയ�രമായി ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തി�േവ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിക കട���്േമാേറാേ�ാറിയം

3085. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിനാശം സംഭവി�് വാ� തിരിെക അട�വാ� കഴിയാെത ആയിര�ണ�ിന് ക�ഷക� ജ�ി

ഭീഷണി േനരി�� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  കാ�ഷിക കട���് േമാേറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�് ക�ഷകെര ര�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െെപനാ�ി� ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി

3086. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെപനാ�ി� ക�ഷക� േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇടതടവി�ാെത�ളള മഴ�ം െെപനാ�ിളിെ� വിലയിടി�ം ക�ഷകെര �രിത�ിലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) സ��ാ� ഉടമ�തയി�� �ാപനം വഴി െെപനാ�ി� സംഭരി�് ക�ഷകെര സംര�ി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭി��തിന് നടപടി

3087. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ഷക�െട ഉ���ൾ�് ന�ായമായ വില ലഭി��തി�ം,ഇടനില�ാ�െട

�ഷണം അവസാനി�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് അറിയി�േമാ;



(ബി) ഇൗ �വ��ന��  ��ത�  വി�ലമാ��തിന് സ��ാ�  ആേലാചി��േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ഷി വ��ി� കീഴി�� ഫാ�ക�

3088. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി വ��ിന് കീഴി�  നിലവി�  എ� ഫാ�ക�െ��ം അവ ഏെത�ാെമ�ം

അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇൗ ഫാ�ക�െട �വ��നം വി�ലീകരി��തിന് സ��ാ�  എെ��ാം നടപടികൾ

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഇവിെട ഉ�പാദി�ി�� ഉ�പ���  സം�രി��തി�ം വിപണിയിെല�ി��തി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ഇ�േ��ഡ് ഫാമിംഗ് സി�ം റിസ��് േ�ഷനി� ��ഷ ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി��തിന്

നടപടി

3089. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഫാം ഉപേദശക സമിതി�െട,  28/4/2018 ന് കരമന ഇ�േ��ഡ് ഫാമിംഗ് സി�ം റിസ��്

േ�ഷനി�  �ടിയ േയാഗ�ിെ� തീ�മാന �കാരം അവിെട ��ഷ ജീവന�ാ�െട എ�ം

വ��ി�ി�വാ� കാ�ഷിക സ��കലാശാല എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത ഫാമി�  കാഷ��  െതാഴിലാളികളായി  2014  �  േജാലിയി�  �േവശി� എ� േപ��്

�ിരനിയമനം ന��ക��ായി എ�ം ഇനി എ� േപ��് �ിരനിയമനം ന�കാ�െ��ം

ബാ�ി�ളളവ��് �ിരനിയമനം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഫാമി�  ��ഷ ജീവന�ാ�െട എ�ം വ��ി�ി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

തരി�രഹിത േചല�ര നിേയാജകമ�ലം പ�തി

3090. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ��െട പരിധിയി� വ�� േദശമംഗലം, പര��, ����ര

എ�ീ �ഷിഭവ�ക�െട പരിധിയി�ം, പഴയ�� �ഷി അസി��് ഡയറ��െട പരിധിയി� വ��

തി�വില�ാമല,  പഴയ��, െകാ�ാഴി,  േചല�ര,  പാ�ാ�, വ�േ�ാ�  നഗ�  എ�ീ

�ഷിഭവ�ക�െട പരിധിയി�ം തരി�രഹിത േചല�ര നിേയാജകമ�ലം എ� പ�തി �കാരം

തരി�കിട�� �ല�ളി� �ഷി ഇറ��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;



(ബി) േചല�ര മ�ല�ിെല േമ��റ� �ഷിഭവ�ക�െട പരിധിയി�  എ� തരി��മി �ഷി�്

അ�േയാജ�മാ�ി �ഷി ഇറ�ിയി��്; ഓേരാ �ഷിഭവേ��ം പരിധിയിെല വിവര�� �േത�കം

വ��മാ�േമാ?

തരി�നില�� �ഷി േയാഗ�മാ�� നടപടി

3091. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം തരി�നില��  �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് േവ�ി

നട�ിയ �വ��ന�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന/ജി�ാ/മ�ലം/പ �ായ�് തല�ളി�  �േത�ക

ക�ി�ികേളാ,സംവിധാന�േളാ �പീകരി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  അതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� ഏ��  തരി�നില��  വീതം �ഷി�്

അ�േയാജ�മാ�ി എ� കണ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;എ�ി� ജി� തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�വ�ഷം ഇ�മായി ബ�െ��് �തിയ പ�തിക�/പരിപാടിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��െേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

��നാട് പാേ�ജ്

3092. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��നാട് പാേ�ജിെ� ഭാഗമായി ഓണാ�കര�് ഏെത�ാം പ�തിക��ാണ് േക�ാ�മതി

ലഭി�ി��െത�ം എ�േകാടി �പയാണ് ഓേരാ പ�തി�ം അ�വദി�ി�ളളെത�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവയി� ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

3093. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏെതാെ� �ഷിക��ാണ് സ��ാ�  വിള ഇ��റ�സ് പരിര� ന���െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാര�� ന�പരിഹാര �ക തീെര അപര�ാ�മാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി� ��ത �ക വ��ി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാര�� ന�പരിഹാര �ക വിതരണം െച��തി��ാ��

കാലതാമസം ��യി�െ��ി�േ�ാ; കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;



(ഡി) വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �കാരം ന�പരിഹാരം ലഭി��തി�� വ�വ�ക�  �െറ�ടി

ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എ�തി�ള�� കാ�ഷിക കട��

3094. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക കട�� എ�തി�ള�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� േകാടി �പ�െട കട�ളാണ് എ�തി�ള��െത�ം എ��തലാണ് �ാബല�ം

ന�കിയി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ�ാ വിഭാഗം ക�ഷക��ം ��ത ആ��ല�ം ലഭി�േമാ;  ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േകാടി

�പ�െട കട�� എ�തി�ള�െമ�ം െവളിെ���േമാ?

കാ�ഷിക വാ�ക�

3095. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക� �ഷിയാവശ��ിനായി എ��ി�� വാ�ക�െട തിരി�ടവ്,കാ�ഷിക ഉ�����െട

വിലയിടി�ം,��തിേ�ാഭം േപാ�� നാശന���ം കാരണം �ട�� സാഹചര��ളി� ��ത

വാ�ക� തിരി�ട��തിന് െമാേറാേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ ; ഉെ��ി� ഇത്

സംബ�ി� �ഖ�ാപനം ഉട� നട�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�����െട വിലയിടി�ം,��തിേ�ാഭം �ല�� നാശന���ം േനരി��തിന്

കർഷകർ�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന�കിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ ?

�ഷി ഉ�തി േയാജന

3096. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, �രളി െപ�െന�ി

,, ��ഷ� കട��ി

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

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷിക േമഖലയി� ആവി�രി�് നട�ാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േക�ാവി�ത സംേയാജിത പ�തിയായ �ഷി ഉ�തി േയാജനയി�  എെ��ാം

�വ��ന�ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��ത്;



(സി) ��ത പ�തി�െട േക�-സം�ാന വിഹിതം എ� ശതമാനം വീതമാണ്;

(ഡി) പ�തി�െട കാര��മമായ നട�ി�ിനായി നട� സാ��ിക വ�ഷം ബ�ജ�ി�  എ� �ക

വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ഇ��റ�സ് പ�തി െ�യിം �ക ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

3097. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� കാ�ഷിക ഇൻഷ�റൻസ് പ�തി �കാരം 2016-17 കാലയളവി� പാല�ാട് 

-��� ജി�കളിെല െന� ക�ഷക� അട� ഇൻഷ�റൻസ് �ീമിയം �ക എ�യാണ്;

(ബി) േക� -സം�ാന സ��ാ�ക� ഈ പ�തിയി� �ീമിയം സ�ിഡി ഇന�ി� പാല�ാട്  -���

ജി�കളിെല കർഷക�െട വിഹിതമായി അടേ�� �ക എ�യാണ്;

(സി) േകരള സ��ാ� വിഹിതം അട�ാ�തിനാ� പാല�ാട്  -��� ജി�കളിെല െന� ക�ഷക��്

െ�യിം ഇന�ി� ലഭിേ�� ഏകേദശം 21 േകാടി �പ �ട�ി�ിട��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ

;

(ഡി) 2016-17  വ�ഷ�ാലയളവി�  േകരള സ��ാ�  അടേ�� �ീമിയം അട�് ക�ഷക��്

ലഭിേ�� െ�യിം �ക ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��ത്

എ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ാ�� േക� വിഹിതം

3098. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തികൾ�ായി �ഷി വ��ിന് കഴി� ��് വർഷം ലഭി� േക� വിഹിതേ��ം

സം�ാന വിഹിതേ��ം �റി�ളള വിവര�ൾ വാർഷികാടി�ാന�ിൽ പ�തി തിരി�

ന��േമാ; ഓേരാ പ�തി�ം എ� ഗ� വീതം ലഭി�ി��്;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ ��ത പ�തികൾ�് ഓേരാ വർഷം എ� �ക വീതം െചലവഴി�ി��്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ?

കാ�ഷിേകാ����െട കയ�മതി

3099. �ീ.എം.ഉ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, പി.െക.ബഷീ�

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

ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ����െട കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േക� സ��ാ� ത�ാറാ�ിയ കരട്

നയ�ി�  േകരള�ിെല ഏെത�ാം വിളകെള ഉ�െ���ണെമ�ാണ് സം�ാന സ��ാ�

ആവശ�െ��ിരി��ത്;



(ബി) ഇ�ാര��ി� േക� നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ?

പഴം/പ��റി ഉ�ാദന�ി� സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി�ാ� നടപടി

3100. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴം/പ��റി/കിഴ�വ���� �ട�ിയ ഉ�����് ഇതര സം�ാന�െള ആ�യി�ാെത

സം�ാന�് തെ� സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി�ാ�  സ��ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ികരി�വ��െവ�ം ഇനി എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി��െവ�ം

വ��മാ�േമാ?

(ബി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റി/പഴവ���ളി�  �ഷി വ��ിെ� അധീനതയി�

ലഭ�മാ��വ�െട�ം ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം ലഭി��വ�െട�ം വിലക�  ത�ി�ളള

വ�ത�ാസം എ�; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

�ഷി വ��ിെ� െമാ�വിപണന േക���െട �വ��നം

3101. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) ക�ഷക��് ത��െട കാ�ഷിക ഉ����  േനരി�് െകാ�വ�് േലല�ി�  പെ���്

വിപണനം െച��തിന് �ഷി വ��് ആരംഭി� െമാ�വിപണന േക���െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; അവ ക�ഷക��് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായതായി കെ��ിയി��്;

(ബി) ��ത മാ���കെള നാഷണ�  അ�ി���റ�  മാ���് �ംഖലയി�  ഉ�െ���ണെമ�

ആവശ��ിേ�� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) ��ത വിപണന േക��ളി�  വിഭവ��  േകടാകാെത ��ി��തി�ളള സംവിധാന��

പര�ാ�മാേണാ; ഇ�സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം നട�ിേയാ; എ�ി� ��ത പഠന�ിെ�

അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�

3102. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈജവ�ഷി�ം ഉ�മ �ഷി�റക�ം നട�ാ��തിനായി ഇ�വെര എ� ഇേ�ാ േഷാ�ക�

�ാപി�ി�െ��ം എ� ഇേ�ാ േഷാ�ക�  �ാപി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�ം

വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക ക��േസന�് പി��് വാ�



3103. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െച�തന പ�ായ�ിെല െെജവ പ��റി �ഷി�െട

വിപണന�ിനായി കാ�ഷിക ക��േസന�് ഒ� പി��് വാ� അ�വദി��തിന് ഓണാ�കര

വികസന ഏജ�സി തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ��തി� േവ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ�

3104. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ാം ലാഭ�ിലാേണാ;  േകരള ആേ�ാ

ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ�  ലാഭ�ിലാേണാ;  േകാ��േറഷെ� സാ��ിക �ിതി

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷന്  4 േകാടി �പ സാ��ിക സഹായം ന�കാ�

േനരേ� സ��ാ� തത��ി� തീ�മാനി�ി��തിെ�യടി�ാന�ി� അ�വദി� 1 േകാടി�പ

കിഴി�്ബാ�ി �ക ന��� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷനിെല മാേന�െമ�് തല�ി�� ജീവന�ാ�െട

നിയമനരീതി, േയാഗ�താ മാനദ��� എ�ിവ വിശദീകരി�ാേമാ; മാേനജ� (പി. ആ�് എ.)

ത�ികയിേല�് േവ� േയാഗ�തക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ� ജീവന�ാ��്ശ�ള പരി�രണം

3105. �ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷ� ജീവന�ാ�െട �ട�ി കിട�� ശ�ള പരി�രണം

നട�ിലാ��തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ാ�  ക�ീഷെന നിയമി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��് െപ�ഷ�  ന��� പ�തി നട�ിലാ�ാ��

നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമാന �വ��ന രീതിയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംേയാജി�ി�് �വ��നം

വി�ലീകരി��തി�� നടപടിക� പരിഗണനയി�േ�ാ?

(ഇ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം േകരള ആേ�ാ ഇ�ഡ�ീസ് േകാ��േറഷനിെല

വിവിധ വിഷയ��  ച�� െച��തിന് മാേനെ��് െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�മായി ച��

നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?



അേ�ാ പാ��ക�

3106. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

ന��േമാ:

(എ) അേ�ാ പാ��ക� �ാപി��� െകാ�് എ�ാണ് ല��മി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അേ�ാ പാ��ക�  �ാപി��തി�� �മതല ഏത് �ാപന�ിനാണ് ന�ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ഉ����െട �ല�വ��വിനാ�� സംരംഭ���് ഏെതാെ� തര�ി��

സഹായമാണ് അേ�ാപാ��ക� �േഖന ന��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) അേ�ാ പാ��് േകരള�ി�  �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ;ഏെതാെ� കാ�ഷിക വിഭവ��െട

സം�രണ�ിനാണ് ��ത അേ�ാപാ��് �ാപി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അേ�ാ പാ��ക�  �ാപി��തിന് കി�ബി ധനസഹായം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

മാമം നാളിേകര േകാം��്

3107. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷെ� കീഴി�� മാമം നാളിേകര േകാം��് ���േതാതി�

�വ��ന�മമാേണാ;

(ബി) ��ത േകാം��് �ന��ാരണ�ിന് എെ��ി�ം പ�തി�േ�ാ;  ��ത �ാപന�ി�

െവ�ജി� േകാ�ന�് ഓയി� നി��ാണം നിലവി� നട��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷി വ��ി� കീഴി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന��

3108. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  എ� െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഉ�്;  വിശദമാ�ാേമാ;  ��ത

�ാപന�ളി� ഏത് തരം െപ�ഷ� പ�തിയാണ് നട�ിലാ�ിയിരി��ത്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളിെല�ാം തെ� െ�ഷ�� ��സ് ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�

െകാെ��് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളി� േദശീയ െപ�ഷ� പ�തി നട�ിലാ�ിയ �ാപന��

ഏെതാെ�യാണ് വിശദമാ�േമാ?



�ഷി വ��ിെ� പരിശീലന േക���

3109. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ�െള കാ�ഷിക രംഗേ��് ആക�ഷി��തിനായി �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  പരിശീലന

േക��� ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�ളള ഒ�പത് പരിശീലന േക��ളിലായി എ� �വാ���് പരിശീലനം ന�കി�ഴി�;

വിശദമാ�ാേമാ;��ത സംവിധാനം സം�ാന വ�ാപകമായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

3110. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� ��തായി എ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക� ആരംഭി�ി�െ��ം അവ

ഏെതാെ� നിേയാജക മ�ല�ളിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആല�� മ�ല�ി� അേ�ാ സ��ീസ് െസ�� അ�വദി�ാ�� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

�ാേ�ഷ� േകാ��േറഷ� മലബാ� േമഖല ഓഫീസ്

3111. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� മലബാ�  േമഖല ഓഫീസ് ഇേ�ാ�  എവിെടയാണ്

�വ��ി�വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം എേ��ക��െ���താണ് മലബാ� േമഖലെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ എേ��ക��് സൗകര��ദമാേണാ ഇേ�ാ� �വ��ി�� മലബാ� േമഖല ഓഫീസ് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാ�യം െഹഡ് ഓഫീസിേല� േപാകാ�ളള �ര�ം സമയ ന��ം ഒഴിവാ�ാ�  മലബാ�

േമഖലയിെല ഓഫീസ് �ണകരമാെണ�് അഭി�ായ�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷ�  മലബാ�  േമഖല ഓഫീസ് ജി�യി�  നി�് മാ�ി േകാ�യം െഹഡ്

ഓഫീസി�  ലയി�ി�ാ�ളള നീ��േ�ാ എ�ം എ�ി�  അതി�ളള കാരണെമ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �വ��ി�� എേ��് ഓഫീസി�  നി�് ഫയ�ക�ം േമഖല



ഓഫീസിെല ജീവന�ാെര�ം േകാ�യേ�� മാ�ി എ�ത് ശരിയാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ിെല ൈ�വ� നിയമനം

3112. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് സ��മായി എ� ൈല�് ഡ��ി വാഹന�� ഉെ��ം വ��ിെ� കീഴി� എ�

ൈല�് ഡ��ി വാഹന ൈ�വ� ത�ിക ഉെ��ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) വ��ി�  എ� �ിരം എ�.ഡി.വി.  ൈ�വ�മാ�ം എ� താ��ാലിക എ�.ഡി.വി.

ൈ�വ�മാ�ം േജാലി െച��െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ� ഒ� ൈ�വ� ത�ിക �ടി അ�വദി�ണെമ�് ഗവ�െമ�്

ഓ�ഡ�  നിലവിലിരി�ക�ം  (G.O  (MS)No/42/88/P&ARD)  പി.എസ്.സി റാ�് ലി�്

നിലനി��ക�ം െച�� സാഹചര��ി� ദിവസേവതന അടി�ാന�ി� േജാലി െച��വെര

ഒഴിവാ�ി ��ത ലി�ി�  ഉ�െ��വ��് േജാലി ന�കാ�  ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�േമാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� വാഹനം അ�വദി�േ�ാ�  ൈ�വ�  ത�ിക അ�വദി�ാ�ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ?

വിള പരിപാലന പ�തി

3113. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിള പരിപാലന പ�തി �കാരം വാ�ിയ ഉപകരണ�� െകാ�് ക�ഷക��് എ�േ�ാളം

�േയാജന��ായി എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇൗ പ�തി �കാരം തി�വന��രം ജി�യിെല വിളെവ��ി�  എ�േ�ാളം വ��നവ്

േരഖെ���ിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  എ� ക�ഷക�  ഇൗ സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���ിെയ�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െന�് സംഭരണ �ക ലഭി�ാ�� കാലതാമസം

3114. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�് സംഭരി� വകയി� പ�ാ�ി മ�ല�ിെല ക�ഷക��് കിേ�� �ക ലഭി�ാ� ഏെറ

കാലതാമസം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�് സംഭരണം കഴി�് എ�് മാസ��� േശഷ�ം അതി�� �ക ലഭി�ാ� എ�

ക�ഷക� ഈ മ�ല�ി� ഉെ��ം അവ��് എ� �ക ലഭി�ാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?



അ�� മ�ല�ി� �ഷി വ�� നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��

3115. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� �ഷി വ��് (േസായി� ക�സ�േവഷ� ഉ�െ�െട) വഴി അ�� മ�ല�ി�

നട�ാ�ിയ വികസന �വ��ന��  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇൗ ���ിക�െട �േരാഗതി

വിവരി�ാേമാ?

മണ�� മ�ല�ിെല ഇ�� �ഷി

3116. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഒ�� നില�� ഇ�� നില�ളാ�ി മാ�ി �ഷി നട�േ�ാ� �ഷി വ��് ക�ഷക��് ന���

ധനസഹായ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മണ��  മ�ല�ി�  2017-18  വ�ഷം എ� െഹ�റി�  ഇ�� �ഷി ഇറ�ിയി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ര�ാം വിള �ഷിയി�  ഒ�ാം വിളെയ�ാ�  ഉ�പാദനം �റവായതിനാ�  ക�ഷക���ാ��

വ�മാന ന�ം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം ധനസഹായം ന���േ�ാ;  വിശദാംശം

ന�കാേമാ?

േകര�ാമം പ�തി

3117. �ീ.അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��് നട�ിലാ�ി വ�� േകര�ാമം പ�തിയി�  ഏെതാെ� �േദശ�െള

ഉ�െ���ിയി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� പിറവം നിേയാജക മ�ല�ിെല �േദശ�� ഉ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

കാരണെമ�ാെണ�് അറിയി�േമാ; ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി��െ���ാ� സ�ീകരി�ിരി�� മാനദ��� വ��മാ�േമാ?

പാല�ാട് ജി�യി� �ഷിേയാഗ�മാ�ിയ �മി

3118. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ� േശഷം പാല�ാട് ജി�യി�  എ� െഹ��  �ഷി �മി

�ഷിേയാഗ�മാ�ിയി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ആല��  മ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  എ� െഹ��  �മി �ഷിേയാഗ�മാ�ിയി��്;വിശദാംശം



ന��േമാ;

(സി) കാ�ഷിക ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

െച��� കാ�ഷിക േമഖല

3119. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െച���  മ�ലെ� തരിശ് രഹിത മ�ലമായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിേ��

സ�ീകരി�ി�ളള �ട� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െച��� കാ�ഷിക േമഖലയി� �ഷി-മ�് സംര�ണ�മായി ബ�െ��് അ�വദി�ി�ളള�ം

നട�െകാ�ിരി���മായ ���ിക� ഏെത�ാമാണ്; അവ�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷിേയാഗ�മായ�ം തരിശി�ിരി���മായ �ഷി�മി

3120. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഒ��ാലം അസം�ി മ�ല�ിെല, നിലവി� �ഷിേയാഗ�മായ�ം എ�ാ� തരിശി�ിരി���മായ

�ഷി�മി�െട വിവര�� േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തരി��മിയി�  �ഷി ആരംഭി��തിന് �ഷി വ��് സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കയ�മതി മ�ാലയം ഓഫീസ് �പീകരണം

3121. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� �േത�ക കാ�ഷിക വിളക� കയ�മതി െച�വാ� കയ�മതി മ�ാലയം ഓഫീസ്

െകാ�ിയി� �ട��ത് സംബ�ി� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കയ�മതി മ�ാലയം ഓഫീസ് വഴി േകരള�ിെല കാ�ഷിക വ�വസായ ഉ�����െട വിേദശ

കയ�മതി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�ം വിേദശനാണ�ം േന�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകരള�ിെല തനത് കാ�ഷിക ഉ����ളായ റ��, ���ളക്, ഏലം, നാളിേകരം എ�ിവ�െട

കയ�മതി സാ��ത�് സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല പഴം,  പ��റി കയ�മതി�ം �ടാെത േകരള�ി�  ഇേ�ാ�  �ഷി െച�വ��

റം��ാ�, വാനില േപാ�� ഉ�����െട കയ�മതി�ം േ�ാ�ാഹനം ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?



�ഷി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ്

3122. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഷി വ��ി� െ�ഷ�� ��സ് നിലവി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� െ�ഷ�� ��സ് നട�ിലാ�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�

3123. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി� ഇേ�ാ േഷാ�ക� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിവരം ജി� തിരി�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം ���ികളാണ് ഇൗ സംരംഭം വഴി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക യ�വ�കരണ�ിന് ക�ഷക��് ന�� ആ��ല���

3124. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക യ�വ�കരണ�ിന് ക�ഷക��് ന�� ആ��ല��� വ��ി�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക യ�വ�കരണ�ിന് ക�ഷക��് ന�� ആ��ല��ളി�  ജി.എസ്.ടി.

നട�ിലാ�ിയേ�ാ� എ�േ�ാളം �റവ് വ�െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; എ�ി� എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി ഉ��ാദനം

3125. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ന��് ആവശ�മായ പ��റിയി�  എ� ശതമാനമാണ് സം�ാന�്ഉ��ാദി�ി��െത�

കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ��റി ഉ��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്

വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് വിവിധ േക��ളി�  വിവിധ കാലയളവിലായി �ഷി െച�� പ��റിക�െട

�പേരഖ അട�ിയ കല�� �റ�ിറ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?



�വജന�െള കാ�ഷിക രംഗേ��് ആക�ഷി��തി�� പ�തിക�

3126. �ീ.ആ�. രാേജഷ്

,, ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന�െള കാ�ഷിക രംഗേ��് ആക�ഷി��തി�� എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �വജന���് താ�ര��� കാ�ഷിക ��ിയി� �ാവിണ�ം േന��തിനായി

�ഷി വ��് പരിശീലനം ന�കി വ��േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിദ�ാ��ികളി�  �ഷിേയാ�� താ�ര�ം വ��ി�ി��തിനായി �ഷി,  ��  പാഠ�പ�തിയി�

ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എ�ാ വിദ�ാലയ�ളി�ം െെജവ െെവവി�� പാ��ക�

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി� േകര�ാമം പ�തി

3127. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ�ളളി നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകര�ാമം പ�തി നട�ിലാ�ിയ �േദശ�ളി�  �ട��വ��ന��െട ഭാഗമായി എെ��ാം

���ികളാണ് നട�വ��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) 2018-19-�  േകര�ാമം പ�തി� േവ�ി െതരെ���ി�ളളത് ഏത്

�ാമപ�ായ�ിെനയാെണ�ം എെ��ാം ആ��ല���  ഈ പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�െ��ം വിശദീകരി�േമാ?

�ഷിവ��ിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

3128. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക�  ലഭി��തിനായി വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക�

സമയബ�ിതമായി സമ��ി�ാ�ത് കാരണം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് കഴി� ര�്

വ�ഷ�ി�ളളി� �ഷിവ��ിന് ന�െ��െത�ം ഏെത�ാം പ�തികളാണ് അ�മതി ലഭി�വാ�

ൈവ��െത�ം വ��മാ�േമാ;  ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;



(ബി) �ഷിവ��് ഈ വ�ഷം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ത�ാറാ�ി േക��ിേല�് സമ��ി�ി��ത്;

വ�ം വ�ഷേ��് ���റായി േ�ാജ�് റിേ�ാ��ക� ത�ാറാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിക�, േലാക ബാ�് പ�തിക� എ�ിവ സംബ�ി� ആശയ�� സ�ീകരി�്

പ�തിക�  ത�ാറാ�ി സമ��ി��തിനായി �ഷിവ��ിെ� കീഴി�  �വ��ി�� േ�ാജ�്

�ാനിംഗ് ആ�റ് േമാണി�റിംഗ് െസ�ിെന ��ത�  കാര��മമാ�ാ�ം െ�ാഫഷണലാ�ാ�ം

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

(ഡി) കഴി� ര�് വ�ഷം ��ത െസ�  ത�ാറാ�ി സമ��ി� സം�ാനെ� �ഷി,

�ഗസംര�ണ,മ�് സംര�ണ പ�തിക�െട ലി�ം ഓേരാ പ�തിയി�ം വകയി��ിയി��

�ക�െട വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�ാേമാ?

പ��റിക�െട �ണനിലവാരം

3129. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് പ��റിക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാൻ എെ��ാം

സംവിധാന�ളാ��െത�ം,സംവിധാന��  െമ�െ���ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ിരി��െത�ം വ��മാ�േമാ?

മ�് സംര�ണ ���ിക�

3130. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അനി� അ�ര

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

ന��േമാ:

(എ) െവ�െ�ാ�ം,  വര�� �ട�ിയവ �ലം ഉ�ാ�� െക�തിക�  പരിമിതെ����തി�ം

കാ�ഷിേകാ�ാദനം വ��ി�ി��തി�ം ല��മി�് മ�്,  ജല സംര�ണ�ിനായി �ഷിവ��്

നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��് ആ�െടെയ�ി�ം സാ��ിക സഹായം ലഭി��േ�ാ;  എ�ി�

വ��മാ�േമാ;

(സി) നീ��ാ�ക�െട സംര�ണം,  തടയണ നി��ാണം,  ജലസംഭരണിക�െട നി��ാണം എ�ീ

���ിക�  മ�്സംര�ണ വ��ിന് വിജയകരമായി ആവി�രി�് നട�ിലാ�വാ�

കഴി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ക�ഷക��് േസായി�  െഹ��് കാ�ഡ് വിതരണം െച�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഇ) മ�് സംര�ണ�മായി ബ�െ�� കാര��ളി�  ക�ഷക��് അവേബാധം ന���തിന്

ഉത�� വിധ�ിലാേണാ േസായി�  മ�സിയ�ിെ� �വ��നം ആവി�രി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ?



േസായി� ക�സ�േവഷ� വ��്പ�ാ�ിയിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3131. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കഴി� പ�് വ�ഷ�ി��ി�  േസായി�  ക�സ�േവഷ�  വ��് പ�ാ�ി മ�ല�ി�

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഈ വ�ഷം പ�ാ�ി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ� സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ി

3132. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ�  സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ി�െട ഉേ�ശല����െട

കാര��മമായ സഫലീകരണം സാ��മാ��തിന് എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� ക���ികെള ഉ�ാദി�ി��തി�ം, തീ��� ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം

�ണിേവ�ി�ി നട�� �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) സ��കലാശാല�െട ����ഴി, േകാലാഹലേമട്, �േ�ാട് ക�ാ��കളി� ഫാം �റിസം പ�തി

നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അതിനായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാണ്;

(ഡി) അ��യന  -ഗേവഷണ േമഖലകളി� ഏെത�ി�ം അ�ാരാ� സ��കലാശാലക�മായി ��ത

�ണിേവ�ി�ി�് സഹകരണ�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെതാെ� സ��കലാശാലക�മായി�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ ?

െകായിലാ�ിയി� െവ�റിനറി സ��കലാശാല�െട �ാേദശിക േക�ം

3133. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി നിേയാജക മ�ല�ി�  െവ�റിനറി സ��കലാശാല�െട �ാേദശിക േക�ം

�ാപി��ത് സംബ�ി�് േകരള െവ�റിനറി ആ�് ആനിമ�  സയ�സസ് �ണിേവ�ി�ി

ഇ�വെര നട�ിയ ക�ിടപാ�ക�ം �വ��ന��ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട �ട��വ��ന�� �േ�ാ�് േപാകാ�തിന് തട�കാരണ�� ഉെ��ി�

ആയത് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇൗ വിഷയ�മായി ബ�െ��് �ഷി വ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള തീ�മാന��

എ��ി�േ�ാ;  പ�തി �വ��ന��  �േ�ാ�് േപാ��െ��ി�  ആയതിെ� നിലവിെല

അവ� വ��മാ�ാേമാ?



തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� അഴിമതി ��മാ��തിന് നടപടി

3134. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം െപാ�ജന���് ലഭ�മാേക� േസവന��

�താര��ം അഴിമതി ���മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത േസവന�� ���മാ�ം ഓ� ൈല� ആ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നിലവിെല ഓ� ൈല� േസവന�� ��ത� കാര��മമാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഓ�  ൈല�  േസവന��  നി�ബ�മാ�ിെ�ാ�� നിയമ നി��ാണം

പരിഗണനയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

ഏകീ�ത തേ�ശഭരണ സ��ീസ്

3135. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

�ാമവികസനം,  നഗരവികസനം,  പ�ായ�് �ട�ിയ വ��ക�  സംേയാജി�ി�് ഏകീ�ത

തേ�ശഭരണ സ��ീസ് �പീകരി��തി�ളള നടപടി�മ��  ���ിയായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േലബ� ബാ�ിെ� �വ��നം കാര��മമാ�ാ� നടപടി

3136. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ എം.െക.എസ്.പി.  �െട ഭാഗമായി,  േലബ� ബാ�ിെ� �വ��നം

കാര��മമാ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമാ�� യ���  യഥാവിധി ��ി��തി�ം അ����ണിക�  യഥാസമയം

നട�ി ഉപേയാഗ�മമാ��തി�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േലബ�  ബാ�ിെല അംഗ�ളായ െതാഴിലാളിക��് �ലി കാലാ��തമായി വ��ി�ി�്

ന���തി�ം ഇവ��ായി ഇ�ഷ�റ�സ് അട��� പ�തിക�  അ�വദി��തി�ം

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

ഭ�� വ��ളിൽ മായം/വിഷാംശം കല���മായി ബ�െ�� േക�ക�

3137. െ�ാ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) ഭ�ണ�ളി�ം ഭ��വ��ളി�ം മായം കല���ം വിഷാംശം കല���മായി ബ�െ��് എ�

േക�ക� 2016 ജ�വരി �ത� തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ിെല (പ�ായ�ക�, നഗരസഭക�,

േകാ��േറഷ�ക�)െഹ��് വിഭാഗം റിേ�ാ��് െച�ി��്;

(ബി) ഓേരാ �ാപന�ിെ��ം േപര് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതി�  എ� േക�കളി�  നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(സി) േഹാ��ക�, റേ�ാറ�ക�, േബ�റിക�, �ാ�് പാ�ല�ക� എ�ിവയി� മായം കല�� ഭ��

വ��� കെ��വാ� തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��ിെല െഹ��് വിഭാഗ�ിന് എെ�ാെ�

സംവിധാനം നിലവി��്; വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന�ളി� നി�� േ�ഡ് ൈലസ�സ്

3138. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) വീ�കളിലി��് കരകൗശല വ���ം പലഹാര��ം ഉ�ാ�ി വി�് ഉപജീവനം നട�� �ീക�

ഉ�െ�െട�� പാവ���് തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം േ�ഡ് ൈലസ�സ്

ലഭി�ാ�ത് ഇ�ര�ാ�െട ഉപജീവനെ� ബാധി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േക� റിയ� എേ��് റ�േല�റി നിയമ�ിെ� ച��ൾ

3139. �ീ.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) േക� സ��ാ� �റെ��വി� േക� റിയ� എേ��് റ�േല�റി നിയ�ണ�ം വികസന�ം നിയമം

,2016  അ�സരി�് ച���  നി��ി��തിന് േക�സ��ാ�  നി��ഷി�ി�� അ�ിമ

സമയപരിധി ഏത് തീയിതിവെരയാണ്;

(ബി) ച���  നി��ി�് വി�ാപനം �റെ��വി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  സമയപരിധി�കം ഇതിന്

കഴി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�� ബ�ക�െട സംര�ണം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് നൽകാൻ നടപടി

3140. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സ��ാ�  ��കെള മികവിെ� േക��ളാ��തിെ� ഭാഗമായി വിദ�ാ��ിക�െട

യാ�ാസൗകര��ിന് ��  ബ�ക�  അനിവാര�മായ സാഹചര��ിൽ എം.എ�.എ ഫ�്  /

നിേയാജകമ�ലം ആ�ിവികസന ഫ�് എ�ിവ വിനിേയാഗി�് ��ക��് ബ�ക� വാ�ി

നൽ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;



(ബി) ��ത ബ�ക� സംര�ി�് പരിപാലി��തിന് പി.�ി.എ ക� ��ി���തിനാൽ അവ�െട

സംര�ണ െചല�കൾ ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��  �േഖന വഹി��തിന്

യേഥ�ാ�മതി നൽ��തിന് തീ�മാനം എ��ണെമ�� ആവശ�ം പരിഗണി�ാേമാ;

(സി) െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ പരമാവധി ��ീകരി�വാൻ ��ി�� ഈ സ��ാരിെ� ഭാഗ�്

നി�ം ഇ�ാര��ിൽ സമയബ�ിത നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എടേ�രി �ാമപ�ായ�് േകാം��്

3141. �ീ.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 �ാമ പ�ായ�ിെല കാല�ഴ�ം െച� പ�ായ�്

േകാം��് െപാളി�മാ��ത് സംബ�ി� ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� വിശദമാ�ാേമാ?

��തായി നിലവി� വ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��

3142. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം സം�ാന�് ��തായി നിലവി�  വ� പ�ായ�്,

നഗരസഭ, േകാ��േറഷ� �ാപന�� ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജന�ി�ം �തിയവ�െട �പീകരണ�ി�ം

അടി�ാനമാ�ിയത് എെ�ാെ� ഘടക�ളാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��തായി �പീകരി�െ�� ��ത �ാപന�ളി�  അടി�ാന സൗകര���

���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ�  എ� �പയാണ് െചലവഴി�െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല ഏെത�ി�ം നഗരസഭ�് െമേ�ാേപാളി��  സി�ി പദവി�് അ�ഹത�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) �തിയ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �പീകരണം സ��ാരി� ഭാവി ക��പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല െപാ��ള��െട �ന��ാരണം

3143. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� െപാ��ള��െട �ന��ാരണ പ�തിയിേല�് െതരെ��� �ള��െട

എ�ം �ാമ പ�ായ�ക�, �നിസി�ാലി�ിക� എ�ി�െന േവ�തിരി�് െവളിെ���േമാ;

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



(സി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം െപാ� �ള�ളാണ് ഇൗ പ�തി�ായി

െതരെ���ി��െത�ം ഓേരാ �ള���ം വകയി��ിയി�� �ക�ം വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�് ഭി�ാടനം നിേരാധി�ാ� നടപടി

3144. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.പി.െക.അ� റ�്

,, പി.ഉൈബ��

,, 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) സം�ാന�് ഭി�ാടന മാഫിയ വ�ാപകമാെണ� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് ഭി�ാടനം നിേരാധി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ത���ി ഗവ�െമ�് എ�.പി. �ളിെ� െക�ിടനി��ാണം

3145. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം ജി�യി� േപാ��േകാട് �ാമപ�ായ�ിെല ത���ി ഗവ�െമ�് എ�.പി.

�ളിെ� െക�ിടനി��ാണ�ിന് എ.െക.ആ�ണി എം.പി.�െട ഫ�് അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ാണ് ഇതിന് �ക അ�വദി�െത�ം ഇതിെ� നി��ാണ�ിന് വ� കാലതാമസം

എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത െക�ിട�ിെ� നി��ാണ�മതല�� കരാ�കാരെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� നി��ാണം എ�് ���ിയാ�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

���നാട് പ�ായ�ിൽ മിൽമ�െട പാൽ സം�രണ ശാല

3146. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) മ�ട നിേയാജകമ�ല�ിെല ���നാട് �ാമപ�ായ�ിൽ മിൽമ�െട പാൽ സം�രണ ശാല

�ാപി��തിന് അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ��ി�ഴ�െട തീര�� സ�േ� ന�� 123/2ൽ ഉ�െ�� 5.6 െസ�് �റേ�ാ�്

�മി മിൽമ�െട പാൽ സം�രണ ശാല�് വി�് നൽ�വാൻ അ�മതി നൽകിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ിൽ ��ത ഫയലിെ� നിലവിെല അവ� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി െചലവ്



3147. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : 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 �ാപന��െട പ�തി െചലവ് കഴി� വ�ഷം വെര

കണ�ാ�ിയി��ത് നട�വ�ഷെ� ബജ�് വിഹിതേ�ാെടാ�ം �ി�  ഓവ�  �ക

ഉ�െ�െട��വയി� നി�� െചല�ം േലാക ബാ�് വിഹിത�ം ഉ�െ�െടയായി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴി� വ�ഷം വെര കണ�ാ�ിയ രീതിയി� കണ�ാ�ിയാ�, 2017-18 സാ��ിക വ�ഷം

സം�ാനെ� തേ�ശ �ാപന�� െചലവഴി� �ക എ� ശതമാനമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ രീതിയി� കണ�ാ�ിയാ� �ിതല പ�ായ�ക�, ��സി�ാലി�ിക�, േകാ��േറഷ�ക�

എ�ീ തേ�ശ �ാപന�� 2017-18� െചലവഴി�ത് എ� ശതമാനമാെണ�് തരം തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ; ഈ രീതിയി� കണ�ാ�ിയാ�, 2017-18� എ� തേ�ശ �ാപന�� 100

ശതമാനം �ക െചലവഴി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�ഘാടന പരിപാടികൾ നിയമസഭാംഗ�െള അറിയി�ാൻ നി�േ�ശം

3148. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  നട�ിലാ�� പ�തിക�െട ഉ�ഘാടന പരിപാടികൾ

നിയമസഭാംഗ�െള അറിയി�ണെമ�് സ��ാ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം സ��ല�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ആയതിെ� േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാേദശിക വികസന�ിന് െതാഴി�റ� പ�തി വഹി�� പ�്

3149. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െതാഴി�റ� പ�തിക�  െതാഴി�  ദാനെമ�തി�പരി �ാേദശിക വികസന�ിന് വഹി��

പ�ിെന �റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഇൗ വ�ഷം ജല സ�യംപര�ാ�ത േന�ക എ�ത് ല��മായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി

െതാഴി�റ� പ�തി വഴി നട�� �വ��ന��ം അവ�െട �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ��ാളി നഗര െതാഴി�റ� പ�തി,  നഗര�ളിെല െതാഴി�  രഹിത��് െതാഴി�

ന���തി�ം നഗര അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ഏ� രീതിയി�

�േയാജന�ദമാ��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?



ൈലഫ് ഭവന പ�തി �ണേഭാ�ാ���് വീ�് ന��

3150. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

ൈലഫ് ഭവന പ�തിയി�  ഉ�െ�� �ി�  ഓവ�  �ണേഭാ�ാ���് സി.  ആ�. ഇ�ഡ്.

പരിധി,  ഡാ�ാ ബാ�ി�  ഉ�െ�� എ�ീ കാരണ�ളാ�  വീ�് ന��  ലഭി�ാ� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.എം.എ.ൈവ.പ�തി�െട �ണി�് േകാ�ം െെലഫ് മിഷ� പ�തി�ം

3151. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2016-17 വ�ഷം കരാ� വ�് ഭവനനി��ാണം �േരാഗമി�് െകാ�ിരി�� �ണേഭാ�ാ�െള

െെലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ആ�പാതിക വ��നവ് ന��േ�ാ�

അടി�ാനമാേ�� തീയതി ഏതാണ് എ�റിയി�േമാ;

(ബി) പി.എം.എ.ൈവ.പ�തി�െട �ണി�് േകാ�് െെലഫ് മിഷ�  പ�തി�േടതിന് �ല�മാ�ിയ

ഉ�രവിെ� തീയതി �ത� ആേണാ അേതാ 2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ിെ� അവസാന

തീയതി ആേണാ ആ�പാതിക വ��നവ് കണ�ാ��തിന് അടി�ാനമാേ��ത് എ�്

അറിയി�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തിക� വഴി ധനസഹായം ലഭി�ി��വർ

3152. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ൈലഫ് ഭവന പ�തിയിേല�് സം�ാന�് അേപ� സമ��ി� �രഹിത ഭവനരഹിത�

എ�െയ�ം �മി�� ഭവന രഹിത� എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി� മാനദ� �കാരം െതരെ���വ�െട എ�ം എ�; എ�ിെമ�് െച�വ�െട

എ�ം, പണി ���ിയാ�ിയവ�െട എ�ം എ�ിവ എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 2011 �ത� 2016 വെര കാലയളവി� സം�ാന�് തേ�ശ �ാപന�ളി� നട�ിലാ�ിയ

വിവിധ പ�തിക� �കാരം സം�ാന�് വീട് നി��ാണ�ിനായി ധനസഹായം ലഭി�വ�െട

എ�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത കാലയളവി�  െഎ.എ.ൈവ.  പ�തി �കാരം ഭവന നി��ാണ�ിന് എ� േപ��്

ധനസഹായം ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ�



T 3153.�ീ.അനി� അ�ര : 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�ിലാ�� ഭവന നി��ാണ പ�തി�് വാ�െയ��� �ക�്

�റെമ സ��ാരിെ� വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തികളി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�� �ക�ം

നീ�ിവ�ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) വാ�െയ��� �ക�െട തിരി�ടവ് എ�കാരമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ�ാപന��െട പ�തി വിഹിത�ിെ� ഇ�പത് ശതമാനം ൈലഫ് പ�തി�് േവ�ി

നീ�ിെവ�വാ� നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ൈലഫ് പ�തി�െട കീഴി�  �രഹിത��ാ�� �ളാ�് നി��ാണ കരാ�  ന���തിെന

സംബ�ി�് ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ിടയി�  അഭി�ായ ഭി�ത ഉ�ായി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട �വ��നെ� ഇത് എ�കാരമാണ്

ബാധി�െത�് െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം നി��ാണം ���ിയാ�ിയ വീ�ക�

3154. �ീ.െക.സി.േജാസഫ് : 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 ���ിയാ�ാ�  അവേശഷി�ി�ളളത് എ� വീ�കളാെണ�ം

ഇതിേനാടകം എ� വീടിെ�റ നി��ാണം ���ിയാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �തിയതായി വീ�ക�  നി��ി�ാ�  എ� വീ�ക��് ഒ�ാം ഗ� അ�വദി�െവ�ം �തിയ

വീടിെ� പ�ിക ഏെത�ാം ജി�കളി� അംഗീകരി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) പി.എം.എ.ൈവ.പ�തിയി�  അ�വദി� വീ�ക�ം പ�ികജാതി പ�ികവ�� വികസന വ��ിെ�

�മതലയി�  ഉ� വീ�ക�ം ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി മാ�ിയി�േ�ാെയ�ം  2017-18

സാ��ിക വ�ഷം ഈ വിഭാഗ�ി� എ� വീ�ക� നി��ി�െവ�ം െവളിെ���േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി- ഭവനരഹിത�െട കണ�്

3155. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന ഗവ�െമ�ിെ� ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭവനരഹിത��് വീ�

ന��വാ�� പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� ഭവനരഹിത�െട പ�ിക എ�ാ

�ാമപ�ായ�ക�ം ത�ാറാ�ക�ം അംഗീകാരം ന��ക�ം െച� കഴിേ�ാെയ�

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� �കാരം ഓേരാ ജി�യി�ം എ� വീതം ഭവനരഹിത�, �രഹിതരായ ഭവനരഹിത�

ഉെ���തിെ� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� ത�ാറാ�ിയിരി�� പ�ിക �കാരം ഓേരാജി�യി�ം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം നട�



സാ��ിക വ�ഷം ആരംഭി�വാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�ാ��്െമ�ക�

3156. �ീ.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) ൈലഫ് മിഷ�  എ� സ��� പാ��ിട �ര� പ�തി�െട ഭാഗമായി അ�ാ��്െമ�ക�

നി��ി� ന��� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; എ�ി� എവിെടെയ�ാമാണ് അ�ാ��്െമ�്

േകാം��ക� നി��ി��തിന് തീ�മാനി�ി��ത്;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമാ�� െട�ഡ� നടപടിക� േക� വിജില�സ് ക�ീഷെ� മാനദ���ം

ധനകാര� വ��ിെ� മാനദ���ം ���മാ�ം പാലി�െകാ�ാേണാ ആരംഭി�ി��ത്;

നടപടി�മ��  ലംഘി�് െട�ഡ�  നടപടിക�  ആരംഭി�ി��തായി ഏെത�ി�ം തര�ി��

ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നടപടി�മ��  പാലി�െകാ�് പ�തി അടിയ�രമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െെലഫ് ഭവനപ�തി മാ��നി�േ�ശ�ിെല അനീതി

3157. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഷീ�ിനാ�  മറ� െഷ�കളി�  താമസി��വെര വീടി�ാ�വെര�ം വീട് ���മാ�ം

നി��ി�ാ� യഥാ���ി� സാ��ികേശഷി ഇ�ാെത ഒ��റിയി� കിട�ം പാചക�ം െച�്

കഴി��വെര േമ��ര ഓട്/വാ��് ആയതിനാ� വീ�ളളവരാ�ം പരിഗണി�� െെലഫ് പ�തി

മാ��നി�േ�ശ�ിെല അനീതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയത് പരിഹരി�ാ�

ആേലാചി�േമാ;

(ബി) കാല�ഴ��ാ�  ജീ��ി�് നിലംെപാ�ാറായ ഓടി� വീ�ി�  താമസി�� പാവെ��വെര

െെലഫ് ഭവന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി വീട് നവീകരി�ാ�  ഉളള സഹായം ന��� കാര�ം

ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െെലഫ് ഭവന പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ�െള െതരെ����തി�ളള മാനദ���

സമ�മായി പരി�രി�ാ� ആേലാചി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

െെലഫ് പ�തിയിെല �ണേഭാ�ാ��

3158. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ��ം േപരി�  േറഷ�  കാ�ഡ് ഇ�ാ�തിനാ�  അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ���് െെലഫ്

പ�തിയി� വീട് ലഭ�മാ�ാ� തട���ാ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) സം�ാന�് �തിയ േറഷ� കാ��ക� ന�കാ� സാഹചര��ി� ഇ�രം നിബ�നക�

കാരണം അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�� ഒഴിവാ�െ��� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് ബ�െ��വ��് അടിയ�ര നി�േ�ശം ന��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പിറവം മ�ല�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

3159. �ീ.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�ി� ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം എ� വീ�ക��് അേപ� ലഭി�

എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ലഭി� അേപ�കളി�  പ �ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തല�ളി�  നി��ാണം ���ിയാ�ിയ

വീ�ക�െട എ�ം േവ�തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

വികലാംഗ േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

3160. �ീ.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) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് തി�വന��രം നിയമസഭാ മ�ല�ിെല ���റയി�

വികലാംഗ േകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസ�ിനായി നഗരകാര� വ��ിന് െെകമാറിയ

രേ���  �മിയി�  വീ�ക�  നി��ി� ന���തി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) &#039;െെലഫ് മിഷ�&#039;  പ�തിയി��െ���ി ഭവനരഹിതരായ വികലാംഗ േകാളനി

നിവാസിക��് വീ�ക� നി��ി�് ന���തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) തി�വന��രം നഗര�ി� ഭവനരഹിതരായ വികലാംഗേകാളനി നിവാസിക�െട �നരധിവാസം

സാധ�മാ��തിന് അടിയ�ര �ാധാന�ം നൽകി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തി�വന��രം നിയമസഭ മ�ല�ി� െെലഫ് മിഷ� പ�തി

3161. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�വന��രം നിയമസഭ മ�ല�ി�  എ� �രഹിത-  ഭവനരഹിതരായ വ��ിക�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവരി�  എ� േപ��ാണ് െെലഫ് പ�തിയി�െട ഭവന നി��ാണ�ിന് അ�മതി

ന�കിയി��ത്;

(സി) ഇതി� എ� വീ�ക��ാണ് 2017 - 18 � നി��ാണ�ിന് അ�മതി ന�കിയി��ത്;



(ഡി) ഇൗ പ�തിയി� ഇതിനകം ഉ�െ�ടാ� എ� �രഹിത -ഭവനരഹിത�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇൗ പ�തി�മായി ബ�െ��് എ� പരാതികളാണ് ലഭി�ി��ത്?

െകാ�റ�റ�ി� ലീല�െട വീട് ൈലഫ് പ�തിയി� ഉ�െ���ാൻ നടപടി

3162. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട  2017-18  കാലഘ��ിെല ൈലഫ് മിഷ�  പ�തി�െട

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നഗരസഭ�െട ബി.എസ്.�.പി പ�തി �കാരം വീ�പണി നട�ിെ�ാ�ിരി��

�ണേഭാ�ാ���് ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാര�� �ക ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(സി) ബി.എസ്.�.പി പ�തിയി�  പണി പ�തി ���ീകരി�,  താമസേയാഗ�മ�ാ� വീ�ക��്,

ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി�െട അധിക �ക ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നഗരസഭ�െട കാ�ായിേ�ാണം വാ�ഡി� ലീല, െകാ�റ�റ�ി� വീട്, ���ി�, കാര�വ�ം

എ� വ��ി�് ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി വീ� പണി�് സഹായം ന�കണെമ�

കാണി�് ന�കിയി�� അ�ീ� െപ�ീഷനി� നഗരസഭ സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ലീല�െട വീടിന് ൈലഫ് പ�തിയി�  ഉ�െ���ി അധിക �ക ന��� കാര�ം

പരിേശാധി�േമാ?

ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�് സമ��ി� അ�വീട് പ�തി

3163. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ചാല�ടി േ�ാ�് പ�ായ�്  2017-18  വ�ഷ�ിൽ ആദിവാസി േമഖലയിെല �ീക�െട

ഉ�മനം ല��മാ�ി സമ��ി� അ�വീട്,  ഷീേടാ�ല�് എ�ീ പ�തിക�  �ിൽഓവ�

���ിയായി അംഗീകരി��തി�ം �േത�ക �ിൽ ഓവ�  �ക അ�വദി��തി�മായി

സമ��ി�ി�� അേപ�കളിൽ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി േകാ-ഓ�ഡിേനഷൻ ക�ി�ി�െട അ�മതി�ം നി��ാണം വന സംര�ണ സമിതി

�േഖന നട�ാ��തിന് അ�മതി�ം നൽ��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

ഭവനനി��ാണ�ിന് േശഷി�� ഗ��� ലഭ�മാ�ാ� നടപടി

3164. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��മംഗലം േ�ാ�് പ�ായ�ിെ� 2015െല ഐ.എ.ൈവ പ�തിയി� ഭവനനി��ാണ�ിന്

അ�ഹയായ �ീമതി,  കേ�ാറ വീട്,  ��മംഗലം എ�യാ��് വീട് നി��ാണ�ിന് എ�



�കയാണ് ധനസഹായമായി ന�കിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീട് ���ീകരണ�ിന് ബാ�ി �ക ലഭ�മാ�ാതിരി�ാ�ളള കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ംബ�ിെ� ദയനീയ �ിതി പരിഗണി�് ഇവ��് േശഷി�� ഗ��� ലഭ�മാ�ാ� എ�്

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��ാ�ര ��സി�ാലിയിെല േതാ�ക�ം കായ�ക�ം

T 3165.�ീ.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 ��സി�ാലി�ിയി� എ� േതാ�ക�ം കായ�ക�ം ഉെ��ം അവ ഏെത�ാമാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ജലേ�ാത�കളി�  എവിെടെയ�ാമാണ് കേ��ം നട�ി��ത്;  എ�ി�  ആെര�ാമാണ്

കേ�റിയെത�ം ഇതിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

െച��� േ�ാ�് പ�ായ�ിന് �തിയ െക�ിടം

3166. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െച���  േ�ാ�് പ�ായ�ിന് ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി� �തിയ െക�ിട�ിെ�റ പണി

ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമവികസന വ��് ��ത മ�ല�ി�  ഏെ���ി�� ���ിക�  ഏെത�ാം ആണ്;

ഓേരാ�ിേ��ം �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ േ�ാ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാ�െട േഹാണേററിയം

3167. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന ��ംബ�ീ േ�ാ�് േകാ-ഓ�ഡിേന��മാരായി �വ��ി��വ��് എ� �പയാണ്

േഹാണേററിയ�ം ടി.എ. ആ�ം ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ വ��ി�ി��തിനായി സ��ാരിന് ഏെത�ി�ം നിേവദനം ലഭ�മായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ജീവിതെ�ലവ് വ��ി�ിരി�� സാഹചര��ി�, ഭാരി� ഉ�രവാദി�േ�ാെട േസവനം

നട�� ഇവ�െട േഹാണേററിയം ഉയ���തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഗാ�വ�� േമഖലകളി� ��ംബ�ീ�െട �വ��ന��



3168. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, പി. ഉ�ി

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

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

(എ) ��ംബ�ീ ��ാനം ഇ�പതാം വ�ഷ�ിേല�് കട� േവളയി�  ഇതിെ� �വ��ന��

��ത� �തിയ േമഖലകളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�ിക-േഗാ� വ���ാ�െട ഉ�മന�ിനായി േഗാ�വ�� േമഖലകളി�

��ംബ�ീ �േത�ക ഇടെപട�ക� നട��േ�ാ;

(സി) ഇവ�െട സാ�ഹിക�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ വികസന�ി�ം ഇവ�െട െതാഴിലി�ാ�

പരിഹരി��തി�ം എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ��ംബ�ീ നട�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിവ�� ദാരി�� നി��ാ��ന പരിപാടികളി�  പ�ിക-േഗാ�വ��

േമഖലക��് ��ത� �ാധാന�ം ന��� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

െന��ഷി�് �ലിെ�ലവ് സ�ിഡി ഇന�ി� ആ��ല�ം നൽകാൻ നടപടി

3169. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ജനകീയാ��ണപ�തി �കാരം 2017 -18 വ�ഷെ� െന��ഷി�� �ലിെ�ലവ് സ�ിഡി

െഹ�റിന്  1,70,000 �പ എ� നിര�ി� ലഭ�മാ��ത് സംബ�മായ ഉ�രവി� �ാമ-

േ�ാ�് പ�ായ�ക� േവ�� �ക വകയി��ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഈയിന�ി�

പാല�ാട് ജി�യിെല �ാമപ�ായ�ക�, േ�ാ�് പ�ായ�ക�  എ�ിവ  2017  -18

വ�ഷ�ാലയളവി�  വകയി��ിയ �ക,  ഓേരാ �ാമപ�ായ�ിെല�ം ര�് വിളകളിെല�ം

�ഷി�മി�െട വി�തി എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ലിെ�ലവ് സ�ിഡി ഇന�ി� പാല�ാട് ജി�യിെല �ാമപ�ായ�ക� ഓേരാ�ം ശരാശരി

െഹ�റി� ന�കിയ ആ��ല�ം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജനകീയാ��ണപ�തി �കാരം  2018-19  വ�ഷം െന��ഷി�� ആ��ല�ം െഹ�റി�

1,70,000  �പ എ� നിര�ി�  എ�ാ �ാമപ�ായ�ക�ം നട�ി�  വ��� എ�റ�്

വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ഡി) ജനകീയാ��ണപ�തി �കാരം  2018-19  വ�ഷം െന��ഷി�� ആ��ല�ം െഹ�റി�

1,70,000 �പ എ� നിര�ി� എ�ാ �ാമപ�ായ�ക�ം നട�ി� വ��ാ� ഉ�രവിറ��

കാര�ം സ��ാ� പരിഗണി�േമാ?

വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക��് അേപ� ന�കിയവ�െട എ�ം



3170. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ �ാപന�ളി�  2017  െഫ�വരി ഒ�ിന് േശഷം വാ��ക�കാല

െപ�ഷ�,വിധവ െപ�ഷ�,വികലാംഗ െപ�ഷ�, ക�ഷക െതാഴിലാളി െപ�ഷ�, 50 കഴി�

അവിവാഹിതരായ വനിതക��� െപ�ഷ� എ�ീ െപ�ഷ�ക��് അേപ� ന�കിയവ�െട

എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  അേന�ഷണം നട�ി െപ�ഷ�  പാസാ�ിയവ�െട എ�ം എ�യാെണ�്

അറിയി�േമാ; ഇവരി� എ� േപ��് െപ�ഷ� �ക ലഭ�മാ�ിയി�െ��ം എ� മാസെ� �ക

ന�കിയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ� �ടി�ിക ഒ�ഗ�വായി നൽ�വാ� നടപടി

3171. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ന�കിവ�� േ�മെപ�ഷ�കളി� ഏെത�ാം െപ�ഷ�ക� ആണ് ഇേ�ാ�

�ടി�ികയായി��ത് എ�് ഇനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� ഓേരാ െപ�ഷ�ം എ�് �തലാണ് �ടി�ികയായെത�ം ഇതി�� കാരണം എെ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ടി�ിക ഒ� ഗ�വായി നൽ�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;  എ�ി�  എ�േ��്

െകാ��തീ��ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ �ാപന�ളി� െക�ി�ിട�� അേപ�ക�

3172. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

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

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

(എ) വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക��് അേപ� സ�ീകരി��ത് നി��ിെവ�ിരി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന�ളി� ല��ണ�ിന് അേപ�ക� െക�ി�ിട�� സാഹചര�ം പരിഹരി�ാ�

എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇേ�ാ�  െപ�ഷ�  വാ�� നെ�ാ� വിഭാഗെ� ഒഴിവാ�ാ�  സ��ാ�  �മി��തായ

പരാതി�് എ�െന പരിഹാരം കാ�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;



(ഡി) െവബ് ൈസ�് തകരാറിലാെണ� ��ം പരിഹരി�ി�േ�ാ;  അന�ഹെര ഒഴിവാ��തിന്

സ��ാ� സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� ൈക��� അന�ഹെര കെ���തിന് നടപടി

3173. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�മായി സാ�ഹ� �ര�ാെപ�ഷ�

ൈക��� അന�ഹെര കെ���തിന് �ാഥമിക പരിേശാധന നട�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� അന�ഹ� െപ�ഷ� ൈക���െ��ാണ് കെ��ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�െ�� അന�ഹെര െപ�ഷ�  പ�തിയി�  നി�് ഒഴിവാ�ാ�  സ�ീകരി�വ��

നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�ം അന�ഹെര ഒഴിവാ�ി �തിയ പ�ിക എേ�ാ�

�സി�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�  എ� �ണേഭാ�ാ�ളാണ് സാ�ഹ��ര�ാ െപ�ഷ�  പ�തിയി�  ഉ�െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷന് അ�ഹതയി�ാ� വിഭാഗ�� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) പ�ായ�്,  നഗരസഭ,  േകാ��േറഷ�  �ട�ിയ �ാപന�ളി�െട എ� ധനസഹായ

പ�തികളാണ് സാ�ഹ� �ര�ാ െപ�ഷ� പ�തി വഴി നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

വാമന�രം മ�ല�ിെല സാ�ഹ� േ�മെപ�ഷൻകാ�െട എ�ം

3174. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഒ�പത് പ�ായ�കളിലായി വിവിധ േ�മെപ�ഷ�ക�

വാ��വ�െട എ�ം പ�ായ�്തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സാ�ഹ� േ�മെപ�ഷ�ക��� അേപ� ലഭി�ാ�  എ� ദിവസ�ിനകം

അേപ�യി�േമ� തീ�മാനെമ��ണെമ�് നി��ഷി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

വാ��ക�കാല െപ�ഷ�ം വിധവ െപ�ഷ�ം

3175. �ീ.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�് കഴി� ര�് വ�ഷമായി വാ��ക� െപ�ഷ�ം വിധവ െപ�ഷ�ം �തിയതായി

െവബ് ൈസ�ി�  രജി��  െച�വാ�  കഴി��ിെ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�

രജി�� െച�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വാ��ക� െപ�ഷ�, വിധവ െപ�ഷ� �ട�ിയ വിഷയ��മായി ബ�െ��് ഗി�്(�ലാ�ി



ഇ��ി���് ഓഫ് ഫിനാ�സ് ആ�് ടാേ�ഷ� )-െ�പഠന റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� എെ��ി�ം േകാടതി ഉ�ര�ക� ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ി� ഉ�രവി�േമ�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

െത�വ് നായ ആ�മണം തട��തിന് നടപടി

3176. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െപാ�ജന���് െത�വ് നാ�ളി�  നി��ാ�� ആ�മണം െച���തിേനാ

നിയ�ി��തിേനാ ഈ സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�ം ഫലവ�ായ ഒ� നടപടി�ം

ഉ�ാ��ിെ�� ആേ�പം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െത��നാ��െട വ��ംകരണ�ിനായി നട�ിലാ�� എ.ബി.സി. പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്;

ഈ സ��ാ�  ഇതിനായി വകയി��ിയ ഫ�് എ�െയ�ം ഇ�വെര െചലവാ�ിയത്

എ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ംകരണ നടപടിക� �ട�ിയതായ റിേ�ാ��ക�േ�ാ; ഇതിനായി അ�വദി� ഫ�് വകമാ�ി

െചലവഴി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം വ��ംകരണ�ി�ം ചി�ക�  ഘടി�ി��തി�മായി ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി�ളളത്;  ഇൗ വ��ംകരണ േക���  എവിെടെയാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

െത�വ് നാ��െട �നരധിവാസ�ിന് പ�തികൾ

3177. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െത�വ് നാ��െട ശല�ം ഇ�ാതാ��തിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െത�വ് നാ��െട �നരധിവാസം, േപവിഷബാധ, �തിേരാധം എ�ിവ�ായി പ�തികെളെ��ി�ം

ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാന�് െത�വ് നാ��െട എ��ി� വ��ന��ായി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ആയത് നിയ�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

മാലിന� സം�രണ�ണി�് നി�ബ�മാ��തിന് നിയമം

3178. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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



(എ) മാലിന�ം ഒ� സാ�ഹിക ��മായി വള�� സാഹചര��ി� ഇത് നി��ാ��നം െച��തിന്

പ�ായ�ക�  േക�ീകരി�് എെ��ി�ം നടപടി ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

എെ�ാെ� പ�തികളാണ് ഇതിനായി ആ��ണം െച�ി�ളളത്;

(ബി) ��തായി നി��ി�� ഓഡിേ�ാറിയ���ം വലിയ േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക��ം മാലിന�

സം�രണ�ണി�് നി�ബ�മാ��തിന് നിയമം െകാ�വരാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െപാ�മാ���കളി�  മാലിന�സം�രണ �ണി�് ക�ശനമാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) െപാ�മാ���ക�  ഉളള എ�ാ പ�ായ�ക��ം മാലിന� നി��ാ��ന �ാ�ക�

�ാപി��തിന് എെ�ാെ� സഹായ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം നഗര�ിെല മാലിന� ��ം പരിഹരി��തിന് �തിയ പ�തി

3179. �ീ.െ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 നഗര�ിെല മാലിന� ��ം പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം �തിയ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാടി�ണ�ിന് �പ െചലവഴി�ി�ം നഗരം അഭി�ഖീകരി�� മാലിന����ിന് ശാശ�ത

പരിഹാരം കെ��വാ�  കഴിയാ� സാഹചര��ി�  �തിയ സ�േ� നട�ി പരിഹാരം

കാ��തിന് േകാ��േറഷ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ഒ� സ�േ� നട��തിന് ആെരയാണ് �മതലെ���ിയി��ത്;  ഇതിനായി എ�്

�ക വകയി��ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഹരിതക��േസന േശഖരി�� �സ� ഫീ

3180. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ഹരിതക��േസന �വ��ക� മാലിന�ം േശഖരി��തിന് േവ�ി �സ� ഫീ

ഈടാ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാരിെ� ഏെത�ി�ം ഉ�രവ് �കാരം മാലിന�ം േശഖരി��തിന് േവ�ി ജന�ളി� നി�ം

�സ� ഫീ ഈടാ�ാം എ�് വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ��ത ഓ�ഡറിെ� വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(സി) ഹരിതക��േസന �വ��ക�  മാലിന�ം േശഖരി��തിന് േവ�ി �സ�  ഫീ

ഈടാ��തിെനതിെര നാം �േ�ാ�് എ� പരിപാടിയി� �ഖ�മ�ി നിലപാട് സ�ീകരി�ി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;



(ഡി) ഈ നിലപാട് �ലം സം�ാനെ� ഹരിതക��േസന�െട �വ��നം നില�തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� �ാപി� �ാ�ിക് �ഡിംഗ് െമഷീ�ക�

3181. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വിവിധ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ാപി� �ാ�ിക് �ഡിംഗ് െമഷീ�ക�  അവ

�ാപി�് ഒ� വ�ഷ�ിനകം ഉപേയാഗ�ന�മാ�� എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  േശഖരി� �ാ�ി�ക�  േറാഡ ് നി��ാണ�ിനായി

ഉപേയാഗെ����േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ��ഖ േറാ�കളി� ഉപേയാഗി�� ടാ�ക�െട െമ��ിംഗ് േപായി�് �ാ�ി�ിെ�

െമ��ിംഗ് േപായി�ിേന�ാ�  ഉയ��തായത് െകാ�് അവ േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന്

ഉപേയാഗി�ാ� സാധി�ാ� സാഹചര��ി� �ീ� േകരള ക�നി േശഖരി�� �ാ�ി�ക�

എ�കാരമാണ് ഉപേയാഗെ����ത്;

(ഡി) ഈ സാഹചര��ി�  സം�ാനെ� േറാ�ക�െട നി��ാണ�ിന് �ാ�ിക് മാലിന���

ഉപേയാഗെ���� എ� �ചരണം വാ�വവി��മാേണാ; വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് സ�ി�െട ഉപേയാഗം നി��ലാ�ാൻ നടപടി

3182. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

സം�ാന�ാകമാനം �ാ�ിക് സ�ി�െട ഉപേയാഗം നി��ലാ��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിന് േവ�ി എെ��ാം നടപടി�മ�ളാണ് െച�ി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന��ിന് �ന:ചം�മണം

3183. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, എം. വി�െസ�്

,, വി.പി.സജീ��

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

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



(എ) �ര�ിത മാലിന� സം�രണം ഉറ�ാ��തിന് നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഫീസിബിലി�ി�ം വയബിലി�ി�ം പരിേശാധി� േശഷമാേണാ ഇ�രം

പ�തിക� ആവി�രി��ത്; അതി�� നടപടി�മം എ�ാണ്;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന��ിന് �ന:ചം�മണം ഉറ�ാ��തിന് എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ളി�ം �ാ�ിക് �ഡിംഗ് �ണി�ക�  �ാപി��തി�ം െമ�ീരിയ�  റീൈസ�ിംഗ്

െഫസിലി�ി �ണി�ക� �ാപി��തി�ം സാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) 50  ൈമേ�ാണി�  �റയാ� �ാ�ിക് ക�ാരിബാ�കളി�  മാ�െമ സാധന��  വിതരണം

െച�ാ� എ� നി�േ�ശം പല �ാപന��ം പാലി��ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�� നടപടിക� ഫല�ദമാകാ�ത് എ�െകാ�ാണ്;

(എഫ്) �ാ�ിക് െകാ�� േദാഷഫല�െള �റി�ം അതിെ� �ര�ിതമായ സം�രണം സംബ�ി�ം

ആവശ�മായ വിവര വി�ാനവ�ാപന �വ��ന�� സ�ീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ാ�ിക് മാലിന�നി��ാ��ന നടപടി

3184. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ�വണെ� േലാക പരി�ിതിദിനേ�ാട�ബ�ി�് സം�ാന�് നട�ിയ

ദിനാചരണ�ളി�  ��തലായി ഉയ��വ� ച��ക�  സം�ാനെ� �ാ�ിക് മാലിന���

സംബ�ി�ായി��െവ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ാ�ിക് മാലിന�േശഖരണ�ം സം�രണ�ം സംബ�ി� പ�തിക�  നട�ിലാ��തിനായി

സ��ാ� �പീകരി� �ീ� േകരള ക�നി�െട �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ�ി�് മാലിന�നി��ാ��ന�ിന് �ാ�ി�് ഉപേയാഗി�� േറാ�ക�  ഒ�

�ത���ാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി� �ീ� േകരള ക�നി വഴി ഇ�വെര എ� ട�

�ാ�ിക് േറാഡ് നി��ാണ�ിനായി ന�കാ� കഴിെ��ം �ട��് നട�വ�� ���ിക�

എെ��ാമാെണ�ം െവളിെ���േമാ?

െപാ��ശാന��

3185. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� എ� െപാ��ശാന�� നിലവി��്;

(ബി) ആ�നിക രീതിയി�ളള ൈവദ�ത,ഗ�ാസ് �ശാന�� എ�െയ���് ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� ��ളവി� ആ�നീ�ത �ശാന�� നിലവി��് എ�ത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ;  ഈ സൗകര�ം ലഭ�മ�ാെത ��ംബ��  ��ി��് േനരി��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ �െട െകാ�ം ജി�യിെല നിയമനം

3186. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  െക.എസ്.ആ�.ആ�. ഡി.എ.(േകരള േ��് �റ�  േറാഡ് ഡവല�െമ�റ്

ഏജ�സി)-  �െട ജി�ാ വിഭാഗ�ിേല�ളള നിയമനം സംബ�ി�് നട�ിയ �ടി�ാ�

ആെര�ി�ം തട�െ���ക��ാേയാ;

(ബി) െകാ�ം ജി�യി� എ� അേപ�ക� പരീ� എ�തിയി��െവ�ം ഇതി� ഏ��ം ��ത� മാ��്

ലഭി� അേപ�ക ആരായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) േചാദ�േപ��  േചാ��ി ന�കിയാണ് ��ത അേപ�ക�് ��ത�  മാ��് ലഭി�െത�

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇതിന് ��നി� െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ-യിെല ഉ�ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�്

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണി സംബ�ി� നയം

3187. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

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

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

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണി സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ത് �ലം ��ത േറാ�കളി�

പല�ം സ�ാരേയാഗ�മ� എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണി സംബ�ി� നയം �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത േറാ�ക�െട പാ�ശ�ഭാഗ�ളിെല അ����ണി വനിത സ�ാ�യസംഘ�െള

ഏ�ി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?

െടലിേകാം ക�നികളിൽ നി�് ഈടാ�� തറവാടക

3188. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െടലിേകാം ക�നിക�  േറാഡി�െട േകബി�  വലി��തിന് തേ�ശ �ാപന��  തറവാടക

ഇൗടാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� എ�് നിര�ിലാണ് തറവാടക ഇൗടാ�ിയി��ത്;

(ബി) ��ത തറവാടക ഇൗടാ��ത് എ�് സ��ാ�  നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  അതി�ളള

കാരണെമ�ാണ്;

(സി) ഇ��ലം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് വ�മാന�ി��ാ�� ന�ം സ��ാ�

മട�ി ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?



െതാഴി�റ�് പ�തി�് വകയി��ിയി�ളള �ക

3189. �ീ.േ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�ഷം സം�ാന�് െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം എ�

െതാഴി�ദിന�� ��ി�െ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിേല�ായി വകയി��ിയി�ളള �ക എ�െയ�ം �ടി�ികയായി�ളളെത�െയ�ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയി�� െതാഴിലിന�ളി�  വ��ിയ മാ���  �ലം

െതാഴി� ദിന�� ��ി��തി� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ ���ിക��് ���ിയ എ�ിേമ�്

3190. �ീ.വി.പി.സജീ�� : 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 ���ിക��് ���ിയ എ�ിേമ�് ന�കിയത് വഴി സ��ാരി��ായ

അധിക ബാധ�തെയ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ�ിേമ�് ����തിന് എ� ഫയ�ക� െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ �െട പരിഗണനയി��്;

(സി) എ�ിേമ�് ����തി�െട�ളള അധിക ബാധ�ത സ��ാരിന് വഹി�വാ� കഴി�േമാ ;

(ഡി) ഇൗ വിഷയ�ി� ഒ� സമ� അേന�ഷണം നട��തിന് സി.ടി.ഇ െയ �മതലെ����തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െത�� - െവളിയാംപറ�് പി. എം. ജി. എസ്. െെവ േറാഡ്

3191. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ���  നിേയാജക മ�ല�ി�  ഉ�െ�� പി.  എം.  ജി.  എസ്.  െെവ.  േറാഡായ െത��  -

െവളിയാംപറ�് േറാഡ് നി��ാണം ���ീകരി�ത് എേ�ാഴാണ്;

(ബി) കരാ�കാര�മാ�� എ�ിെമ�് �കാരം ��ത േറാഡിെ� െമയി�ന�സ് ഗ�ാര�ി കാലാവധി

തീ��െതേ�ാഴാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേ�ാ� തക��് ഗതാഗത േയാഗ�മ�ാതായ ��ത േറാഡ് െമയി�ന�സ് ഗ�ാര�ി �കാരം

�ന��ാരണം നട�വാ� എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത േറാഡ് �ര��ാരണ�ിന് ആവശ�മായ ഫ�് ഉ�െ�െട ജി�ാ പ�ായ�ി� െെകമാറി

ന��വാൻ ആവശ�െ��് ക�� ജി�ാ പ�ായ�ിെ� ക�് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതിേ��



െെകെ�ാ� നടപടി എ�വെരയാെയ�് വ��മാ�േമാ;?

മ��� മ�ല�ിെല പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ േറാഡ് നി��ാണം

3192. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഉ�െ��ി�ളള�ം ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം

���ി���ീകരി�ി�ി�ാ��മായ പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ �കാര�ളള േറാഡ് നി��ാണ

���ികൾ ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ���ികളിൽ ഓേരാ�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് േക�ഫ�് ലഭ�മായ പ�തിക�

3193. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് േക��ി�

നി�് ഫ�് ലഭ�മായി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ഓേരാ പ�തിയി�മായി എ� �കയാണ് അ�വദി�് കി�ിയി��ത്;

(സി) ��ത പ�തിക� യഥാസമയം ���ിയായി�േ�ാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

കായിക താര���് ഭവനനി�തി ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

3194. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േദശീയ തല�ി� വിജയി�ക�ം െമഡ� േന�ക�ം െച� കായിക താര���് ഭവനനി�തി

ഒഴിവാ�ിെ�ാ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;

(ബി) േദശീയ ��േബാ� ടീമംഗ�ം െമഡ� േജതാ�മായ സി.െക.േപാളിന് (െച�ിനിമ�ം വീട്, ന��

23/380A,  ചാല�ടി)  ഭവനനി�തി ഒഴിവാ�ി�ി��തിനായി  198/90/LSGD  തീയതി

8/8/1990 �കാരം സമ��ി� അേപ�യി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) സി.െക.േപാളിെ� അേപ�യി�  ഭവനനി�തി ഒഴിവാ�ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

െതാഴി��രം ���തിന് ഭരണഘടനാ േഭദഗതി

3195. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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



(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�  എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തനത് വ�മാനം വ��ി�ി�വാ�  െതാഴി��രം ��ണെമ�്  15-� ധനകാര� ക�ീഷേനാട്

പ�ായ�് �തിനിധിക� ആവശ�െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�� സ��ാ�  നിലപാട് എ�ാണ്  ;  െതാഴി��രം ���തിന് ആവശ�മായ

ഭരണഘടനാ േഭദഗതി വ��ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ; വ��മാ�േമാ?

അനധി�ത നി��ാണ��െട �മെ���ലിന് പിഴ

3196. �ീ.െ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) അനധി�ത നി��ാണ��െട �മെ���ലിന് പിഴയീടാ�� ഇന�ിൽ ��വ�ഷെ��ാ�

��തലായി ലഭി� വ�മാനം എ�െയ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അനധി�ത നി��ാണം �മെ����തിനായി നിലവി� പാലി�� നടപടി�മം വിശദമാ�േമാ;

(സി) �മെ���ലിെ� മറവി�  അനധി�ത നി��ാണ��  ഏ�കയാെണ� വാ��ക�

��യി�െ�േ�ാ;  അനധി�ത നി��ാണം തട��തിന് ഇേ�ാ�  സ�ീകരി�� സംവിധാനം

എ�ാണ്?

നിക�െ�� �ല�് വീട് വ�ാ� ഇള�ക�

3197. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േകരള�ിെല �ാമപ �ായ�കളി�  10  െസ�ി�ം താെഴ �മി��  2008ന് �െ�

നിക�െ���ം എ�ാ� ഇേ�ാ�ം െവ�് ലാ�ായി കിട�� �ല�് വീട് വ�ാ� ഇള�ക�

�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ ഉ�രവ് നട�ിലാ�ാ� പ�ായ�് െസ��റിമാ��് മ�് എെ��ി�ം തട���

ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഭവനനി��ാണ െപ�മി�ി�� അേപ�ക�

3198. �ീ.േ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�ാന� പേലട�ം വിേ��കളിെല അടി�ാന നി�തി രജി�റി�  നിലമായി

േരഖെ���ിയി�ളള�ം എ�ാ�  വ�ഷ��� ��പ് നിക�ിയി���മായ �മിയി�,

പ�ായ�പരിധിയിൽ പ� െസ�ി�ം ��സി�ാലി�ി/േകാ�േറഷൻ പരിധികളിൽ അ�

െസ�ി�മായി ഭവനനി��ാണ�ി�� െപ�മി�ി�േവ�ി സമ��ി�ി�ളള അേപ�ക�

െക�ി�ിട��ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ആരാധനാലയ�� നി��ി��തി�� നിയമവ�വ�

3199. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) മതപരമായ ആവശ��ി�ം ആരാധന�ം �തിയ െക�ിടം പണി��തി�ം പഴയത്

���ി�ണി��തി�ം ഇേ�ാ� നിലവി�� നിയമവ�വ� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മതപരമായ ആവശ��ി�� നി��ാണ�മായി ബ�െ��്  24.11.2009െല  11034/18

എ/2016-N11 (Pt) ന�� ക�ി� സം�ാന സ��ാരിന് േക�സ��ാരി� നി�് ലഭി�

നി�േ�ശം എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആരാധനാലയ�� നി��ി��തിന് ഇേ�ാ� ജന�� വളെരയധികം ��ി��ക� സഹിേ��ി

വ��െ���ം കട�ക� ഏെറ തരണം െചേ���െ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ഇ�കാര�� �യാസ��  �രീകരി��തിന് നിലവി�� നിയമ�ി�  േഭദഗതി

െകാ�വരാ� ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല ആ�ിവികസന പ�തി

3200. �ീ.െ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��  മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  �െട ആ�ിവികസന പ�തി �കാരം  2017-18  �

ഭരണാ�മതി ലഭി��ം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന �ാവ��ികമാേ���മായ

���ികളി� ഇനി�ം െട�� നടപടി സ�ീകരി�ി�ി�ാ�വ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� െട�� നടപടിക� സ�ീകരി�വ ഏെത�ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ര�ാം തരം ഓവ�സിയ�മാ�െട നിയമനം

3201. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  ര�ാം തരം ഓവ�സിയ�മാ�െട നിയമനം െ�ഷ��  �ളിന്

അ��തമായാേണാ നട�ിയത്;  അ�െനയാെണ�ി�  പി.എസ്.സി.  �േഖന നടേ��

നിയമനം എ�യാണ്; െ�ാേമാഷ� �ലം നികേ�� നിയമനം എ�യാണ്;

(ബി) തേ�സശ�യംഭരണ വ��ി�  ര�ാം തരം ഓവ�സിയ�മാ�െട എ� ത�ിക�  നിലവി�

ഉ�്;അതി� എ� ഒഴി�ക��്;

(സി) െ�ാേമാഷ�  �ലം വ� ത�ികകളി�  എ� ഒഴി�കളി�  പി.എസ്.സി.�േഖന നിയമനം

നട�ിയി��്; ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?



തേ�ശ ഭരണ �ാപന�ളി� എ�ിനീയ�മാ�െട �റവ്

3202. �ീ.േ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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ആവശ��ിന് എ�ിനീയ�മാ�ം ഓവ�സീയ�മാ�ം ഇെ��

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, ഇത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ഒഴി� കിട�� ത�ികക� നിക��തിന് നടപടി

3203. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക��ാേ�രി മ�ല�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�� വിവിധ �ാപന�ളി� എ�

ത�ികക� ഉ�്; ഏെതാെ� ത�ികക� ഒഴി� കിട���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട നിയമനം

3204. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഴ�ാല േരാഗ�� വ�ാപി�ാനിരിെ� നിരവധി �നിയ� െഹ��് ഇ�െ���മാ�െട �ിരം

ത�ികക�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നിയമനം നട�ാെത ഒഴി� കിട��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ത�ികകളിേല�് അധിക േയാഗ�ത�� ഡിേ�ാമ ഇ�  െഹ��് ഇ�െ���  േകാ�്

പാ�ായവെര ഉ�െ���ി നിയമി�ാ� േകാടതി ഉ�രവ് ലഭി�ി�േ�ാ; അധിക േയാഗ�ത��

ഡി.എ�്.ഐ.സി.  പാസായവെര �ടി ഇൗ േപാ�ിേല�് നിയമി��തിന് എെ��ി�ം

തട���േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ത�ികകളിേല�� നിയമന നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നി�േ�ശം ന�കാേമാ?

��ൈടം സ�ീ��മാ��് ത�ികമാ�ം

3205. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമപ�ായ�് ആഫീ�കളി�  ��ൈടം സ�ീ��മാരായി േജാലി െച��വ��് ഓഫീസ്

അ��ഡ�്,  �നിയ�  �ാ��് എ�ീ ത�ികകളിേല�് ത�ികമാ�ം ��കാല�ളി�

അ�വദി�ി��േവാ;



(ബി) ��ത ത�ികമാ�ം ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അതിെ� മാനദ���

വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാെയ�ി� അതവസാനി�ി�ാ�ളള കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികമാ�ം ഇേ�ാ�  നിലവിലി�ാെയ�ി�  ആയത് �ന:�ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശമി�ം പ�തി

3206. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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�ളിൽ ആ�ി വ��നവി�െട ജേനാപകാര�ദമായ �തന

പ�തിക� നട�ിലാ��തിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� നട�ാ�� തേ�ശമി�ം

പ�തിയി�  (േകരള േലാ��  ഗവ�െമ�് സ��ീസ് െഡലിവറി േ�ാജ�്)  നിയമി�ി��

ജീവന�ാ�െട േസവനം �ട��ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് വ�ഷ�ാലമായി ��ത പ�തി�െട േകാ�ഡിേന��മാരായി �വ��ി� വ�� ജീവന�ാ�

ഇ� സംബ�ി�് സമ��ി�ി�� അേപ�യി� അ��ല നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസ് - റിേ�ാ��് െച�ി�� ഒഴി�ക�

3207. �ീ.സി.മ��ി : 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�  ആല�ഴ  ,എറണാ�ളം ജി�കളി�  നി�ം എ�.ഡി.�ാ��്

ഒഴി�ക�  2018  ഏ�ി�  1  ൦൦.05  മണി�് ന് ഇ-െമയി�  വഴി പി.എസ്.സി� റിേ�ാ��്

െച�ി�േ�ാ; എ� ഒഴി�കളാണ് ഇ�കാരം റിേ�ാ��് െച�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഇ-െമയി� വഴി എ�.ഡി.�ാ��് ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ഒഴി�ക�  ബ�െ�� വ��ി�  നി�ം  2018  മാ��്  31  നാണ് ഇ-െമയി�  വഴി

പി.എസ്.സി.െയ അറിയി�ത് എ� വ�ത പരിേശാധി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� െസ��് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട നിയമനം

3208. �ീ.െക. ദാസ� : 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��ി� െസ��് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�മാ�െട നിയമനം െ�ഷ�� �ളിന്

അ��തമായാേണാ നട��ത്;  എ�ി�  പി.എസ്.സി.  �േഖന നടേ�� നിയമനം

എ�യാണ്; �േമാഷ� �ലം നികേ�� നിയമനം എ�യാണ്; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് �േമാഷ� �ലം െസ��് ഓവ�സിയ� േ�ഡി� വ�  157 ഒഴി�കളി� എ�



ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  �േഖന നിയമനം നട�ിയി��്;  നട�ിയി�ിെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െസ��് േ�ഡ് ഓവ�സിയ� ത�ികയി� നിലവി� േജാലി െച�� ആെക ജീവന�ാരി� എ�

േപ� �േമാഷ� അടി�ാന�ി� േജാലി െച��; എ� േപ� േനരി�് പി.എസ്.സി. നിയമനം

കി�ിയവരായി േജാലി െച��; ആെക എ� േപ� േജാലി െച��;വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� താ��ാലിക നിയമനം

3209. �ീ.വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) അസി��് എ�ിനീയ�, ഫ�് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�, െസ��് േ�ഡ് ഓവ�സിയ�, േത�ഡ്

േ�ഡ് ഓവ�സിയ� എ�ീ ത�ികക�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലവി�ളളേ�ാ� തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  കരാ�  അടി�ാന�ി�  നിയമന��  നട��ത് സ��ാ�

അ�മതിേയാെടയാേണാ;  അെ��ി�  ഇ�കാരം നിയമനം നട��വ�െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ി� �തിയ ത�ികക� ��ി��ത് പരിഗണി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �തിയ ത�ികക�

3210. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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 �ാപന�ളി�  �തിയതായി

എ� ത�ികക� ��ി�െവ�ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ� ഒഴി�ക�

പി.എസ്.സി. -�് റിേ�ാ��് െച�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  -�് റിേ�ാ��് െച�ാ� ഒഴി�ക�േ�ാ;  എ�ി�  എവിെടെയാെ�െയ�ം

ഏെത�ാം ത�ികകളിെല�ം ഒഴി�ക� റിേ�ാ��് െച�ാ�തി�� കാരണ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളിെല എ�.ഡി.വി. ൈ�വ� നിയമനം

3211. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പി.എസ്.സി ലി�് നിലവി��േ�ാ�  �ാമപ�ായ�കളി�  ദിവസേവതനാടി�ാന�ി�

എ�.ഡി.വി. ൈ�വ� നിയമനം നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി �് റിേ�ാ��് െച��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



െകാ�ി നഗരസഭ�െട േകാേ��് തിേയ�� െക�ിടം

3212. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െകാ�ി നഗരസഭ ഏെ��� േഫാ��് െകാ�ിയിെല േകാേ��് തിേയ�റിെ�റ െക�ിടം എെ��ി�ം

പ�തിക��ായി വിനിേയാഗി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ?

തി�വന��രം നഗരസഭയിെല അ�ത് പ�തികൾ

3213. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ പരിധിയി�  അ�ത് പ�തിയി�െ���ി എ� േകാടി �പ�െട

പ�തിക��ാണ് അ�മതി ലഭി�ി��ത്; ഈ പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി അടി�ാന�ി� ഇവ�െട �േരാഗതി സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ചില പ�തിക�  ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�േമാ;  ആയത്

പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

��ാ�ര �നിസി�ാലി�ിയിെല നി�തി �ടി�ിക

3214. �ീ.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 �നിസി�ാലി�ിയി� വിവിധ നി�തി ഇന�ി� എ� �ക പിരി�കി�ാ�െ��് ഇനം

തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �ടി�ിക �ക ഇ�വെര പിരിെ���ാ�ത് എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ; ഏ��ം

��ത� �ടി�ിക ന�ാ��വ� ആെര�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ാ�ര �നിസി�ാലി�ി ഏത് േ�ഡി�� �നിസി�ാലി�ിയാണ്;  വ�മാന�ിെ�

അടി�ാന�ി� േ�ഡ് �ന�നി��യി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

പ�ാ�ിയിൽ ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് അനധി�ത താമസ�ല��

3215. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) പ�ാ�ി �നിസി�ാലി�ി�െട അധീനതയി�  ഉ� �ല�ളി�  തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന��െട നിയമ �കാര�� അ�മതി ലഭി�ാെത ഇതര സം�ാന െതാഴിലാളിക��്

താമസ സൗകര��� ഒ���െ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�ര�ി� താമസ സൗകര�ം ഒ���വ�െ�തിെര എ�് നടപടിക� ആണ് �നിസി�ാലി�ി

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം താമസ�ാെര നിയ�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  ആണ് �നിസി�ാലി�ി

സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��് �ാഥമിക ആവശ���  േപാ�ം നിറേവ�ാ�� സൗകര���  ഇ�ാ�ത് ഒേ�െറ

പാരി�ിതിക ���� ��ി�� എ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) അനധി�ത താമസ�ല��  എ��ം െപെ��് നി��ലാ�ക�ം ഇ�രം അനധി�ത

താമസം ഒ���വ�െ�തിെര ക�ശന നടപടിക� എ��ക�ം െച�േമാ?

െകാ�പ�ി - അ�ല�ം�ല പാലം നി��ാണം

T 3216.�ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാവളം നിേയാജക മ�ല�ിെല െകാ�പ�ി  -  അ�ല�ം�ല �േദശ�െള േയാജി�ി��

പാലം നി��ാണം തട�െ��ിരി�� വിവരം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) തട�െ��വാ�� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;  തട���  നീ�ി എ��ം േവഗം പണി

���ിയാ�വാ�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം മ�ല�ിെല എ�.എസ്.ജി.ഡി. ���ിക�

3217. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) നിേയാജക മ�ലം ആ�ി വികസന പ�തിയി��െ���ി ഒ��ാലം നിയമസഭ മ�ല�ിെല

ഏെത�ാം ���ികളാണ് എ�.എസ്.ജി.ഡി. എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ� പാല�ാട് �േഖന നടപടി

�േരാഗമി�വ��ത്;വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഏേതത് �ാമപ�ായ�്/േ�ാ�് പ�ായ�് �േഖനയാണ് ���ി

�േരാഗമി�് വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഓേരാ ���ി�േട�ം കാലിക�ിതി

വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�യ�ാട് - അടി�ാറ െന�ിേ�ാട് േറാഡിെല ൈകേ��ം

3218. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പാല�ാട് ജി�യിെല എലവ േ�രി �ാമപ�ായ�ി�� െകാ�യ�ാട് - അടി�ാറ െന�ിേ�ാട്

േറാഡി� ൈകേ��ം നട�തായി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ േറാഡിെല ൈകേ��ം ഒഴി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് പ�ായ�്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വിശദമാ�േമാ;



(സി) നിയമപരമായ നടപടികളി�െട ൈകേ���ാെര ഒഴി�ി�് േറാഡ ് നി��ാണം എ�് നട�ാ�

കഴി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് സ��ം െക�ിടം

3219. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��തായി �പീകരി� ക�� ജി�യിെല ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് സ��മായി െക�ിടം

നി��ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ ;

(ബി) േ�ാ�് പ�ായ�് സമ��ി� െ�ാേ�ാസൽ അംഗീകരി�് എ��ം േവഗം െക�ിടം പണിയാ��

അ�മതി ലഭ�മാ�ാേമാ?

�േ�ാ�കാവ് �ാമപ�ായ�ി� സാം�ാരിക നിലയം

3220. �ീ.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 അസം�ി മ�ല�ിെല �ീ���രം േ�ാ�് പ�ായ�തി��ിയി�െ��

�േ�ാ�കാവ് �ാമപ�ായ�ി�  സാം�ാരിക നിലയം നി��ി��തിനായി എ�ാണ് ഫ�്

അ�വദി�ത്;  ��ത സാം�ാരിക നിലയ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരിേ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സാം�ാരിക നിലയം നി��ി�ിരി��ത് എവിെടയാണ്  ;എ�ാവശ��ിന്

ഉപേയാഗി�വാനാണ് ഇേ�ാ� തീ�മാനി�ിരി��ത് ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സാം�ാരിക നിലയ�ിെ� നി��ാണ �വ��ന�� ���ീകരി��തിന് ഏെത�ാം

ഫ�ക� ഉപേയാഗി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ?

എറണാകളം ജി�യിെല ഇട��ി മാ���്

3221. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) എറണാകളം ജി�യിെല ഇട��ി മാ���് മാലിന���  �മി��ടി തിക�ം ��ിഹീനമായ

അവ�യിലാെണ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തിക�ം ��ിഹീനമായ ഇട��ി മാ���് ��ിയാ��തി� എെ��ാം നടപടിക�

സീകരി�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഈ മാ���ി� എ� കടക� �വർ�ി��െ��ം ഈ കടകളി� നി�ം �തിമാസം എ� �പ

വാടക ഇന�ി� ലഭി���് എ�ം വ��മാ�ാേമാ?



പാല�ാട് ജി�യിെല ബജ�് വിഹിത�ം െചല�ം

3222. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) 2016-17 വ�ഷ�ിെല  2016 െമയ് �ത� 2017 മാ��്  31 വെര�� കാലയളവിേല�ം

2017-18  വ�ഷെ��ം  2018-19  വ�ഷ�ിെല  01.04.2018  �ത�  31.05.2018

വെര�� കാലയളവിെല�ം പാല�ാട് ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �ാ� ,

േനാ��ാ�  എ�ിവയി�� ബജ�് വിഹിത�ിെ��ം െചലവിെ��ം വിശദാംശം

പ�ായ�ടി�ാന�ി� ന�കാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �ാമപ�ായ�ിെല�ം ��ത കാലയള�കളിെല തനത് വ�മാന�ം െചല�ം

സംബ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഇറ�ി വിൽ�ന നട��തിന് ൈലസൻസ്

3223. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിെ� �മതലയിൽ എ�ാ നഗരസഭയി�ം അറ�ശാലക� നി��ി�ി�േ�ാ;

അനധി�ത അറ�ക�ം അനാേരാഗ�കരമായ ��പാ�കളിൽ അറവ് നട���ം

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാംസാവശി��ം മ�ം അല��മായി േറാഡ് ൈസഡ ി�ം പറ�കളി�ം നിേ�പി��ത്

തട��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ആ�മാ�കെള െവ��തി�ം ഇറ�ി വിൽ�ന നട��തി�ം ൈലസൻസ്

അ�വദി�ാ�േ�ാ;ൈലസൻസ് ലഭി��തി�� നിബ�നക�  എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ?

ഡി ആ�് ഒ ൈലസ�സ് കാലാവധി

3224. �ീ.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 തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ൈലസ�സ്

ന��� ഇന�ളി� നി�് ഏെത�ി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഡി ആ�് ഒ ൈലസ�സിെ� കാലാവധി ഒ� വ�ഷ�ി�  നി�ം അ�് വ�ഷമാ�ി

വ��ി�ി�വാ�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� അ�് വ�ഷ കാലാവധി�� ൈലസ��ക� എ�് �ത�

ന�കി �ട�െമ�് വ��മാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ. യിെല ബ�നിയമന വിവാദം

3225. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ.-യിെല ബ�നിയമന വിവാദം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് െകാ�ം ജി�ാ വിജില�സ് ���ിന് ന�കിയ പരാതിയി� അേന�ഷണം ഏത്

ഘ�ം വെരയാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ബ� നിയമന�ിന് ��നി� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�േമാ?

അടൽ മിഷൻ േഫാ� റി�വേനഷൻ ആ�് അ�ബൻ �ാൻേ�ാ�േമഷൻ

3226. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, 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:

(എ) സം�ാന�് നഗര �േദശ��െട ആ�നികവ�കരണ�ിന് സാ��ിക സഹായം നൽ��

അടൽ മിഷൻ േഫാ� റി�വേനഷൻ ആ�് അ�ബൻ �ാൻേ�ാ�േമഷൻ (അ�ത്) പ�തി �കാരം

എ� േകാടി �പ�െട ���ികളാണ് നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ാം നഗര�െള�ം പ�ണ�െള�മാണ് െതരെ���ി��െത�ം ഏെത�ാം

വികസന പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മ� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നടപടി �മ�ളിൽ നി�ം എ�കാരെമ�ാം വ�ത��മാണ് അ�ത്

പ�തി�െട നടപടി �മ�� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി �കാരം ഭരണാ�മതി നൽകി ���ിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�ം

പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�മി റീ-ലി��ിഷ് െച�് ന���ത് സംബ�ി�്

3227. �ീ.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) �ാമപ�ായ�് വിലെ���് ൈകവശം െവ�� �മി സ��ാ�  ആവശ��ിന് േവ�ി വി�

ന���തിന് സ��ാരി� നി�് �േത�ക അ�മതി വാേ���േ�ാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�് ഭരണസമിതി തീ�മാന�കാരം �മി വി� ന���തി�  എെ��ി�ം തടസം

നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ?



വികസന അേതാറി�ിക�െട �വ��നം �റ�െകാ�് വ��തിന് നടപടി

3228. �ീ.എം.ഉ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� പരിധിയി�ളള വികസന അേതാറി�ിക�െട �വ��നം

കാര��മ�ാെയ�് വിലയി���േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വികസന അേതാറി�ിക�  അധികാര വിേക�ീകരണ�ിെ��ം �ാേദശിക ഭരണ

സംവിധാന�ിെ��ം സ��് എതിരാെണ�് ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  അതിെ� അടി�ാന�ി�  ഇ�രം വികസന അേതാറി�ിക�െട �വ��നം

�റ�െകാ�് വ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�കാര� േകബി� ക�നികളി� നി�് ഫീസ് ഇൗടാ��തിന് വില�്

3229. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േറാഡ് �ഴി�് േകബി� �ാപി��തിന് സ�കാര� ക�നികളി� നി�് ഒ� തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ിന് ഇൗടാ�ാ�  കഴി�� ഫീ�ക�െട�ം വാടകക�െട�ം നിര�ക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ� �ഴി�് ഓ��ി�� േകബി� �ാപി��തിന് റിലയ�സ് ക�നിയി� നി�ം �ാ�് െറ�്,

�സ�ഫീ,  തറവാടക �ട�ിയ ഇന�ളി�  ഒ� ഫീ�ം ഇൗടാ�ാ�  പാടി� എ�് സ��ാ�

തീ�മാനി�ക��ാേയാ;

(സി) ��പ് േകബി�ക� �ാപി� ഇന�ി� വ��ക അട�ാ�ളളതിനാ� പിഴ ആവശ�െ��െകാ�്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം റിലയ�സിന് േനാ�ീസ് അയ�ക��ാേയാ;

(ഡി) എ�ി�  �തിയ സ��ാ�  തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  ഇൗ �കക�  ഇൗടാ�വാ�

കഴിയാ� സാഹചര���ാ�േമാ;

(ഇ) എ�ി�  ഇവ �ലം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് കന� വ�മാന ന���ാ�െമ�്

സ��ാ� ക���േ�ാ;

തലേ�രി മ�ല�ി� വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

3230. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ�െട ആ�ിവികസന

ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് നട�ിലാ�� പ�തികളി�  ഇനി ഏെത�ാം

നി��ാണ ���ിക� ആരംഭി�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;



(ബി) നി��ാണ ���ി ഇ�വെര�ം ആരംഭി�ാ�ിെ� കാരണം എ�ാെണ�ം ഇത് എ�്

ആരംഭി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

പാതേയാര�ളിൽ െപാ�ശൗചാലയ��

3231. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം നഗര�ളി�ം �ാമ�േദശ�ളി�മായി െപാ�ജന���്

അടി�ാന ആവശ�ം സൗജന�മായി നി��ഹി��തിന് നി��ി� ന�കിയ

െപാ�ശൗചാലയ��െട കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ� ഇട�ളി�ം പാതേയാര�ളി�ം ജന���് സൗജന�മായി ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�ം വിധം

ശൗചാലയ�� നി��ിേ��ത് ജനത�െട അവകാശമായി ക�് ഇതിന് േവ� സൗകര���

ലഭ�മാ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിയി�  നിർബ�മാ�ം

�േത�കം �ക നീ�ിെവ�ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷനിെല ശ�ള പരി�രണം

3232. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 31.08.2018െല 176/2017/ത.സ�.ഭ.വ. ന�� സ��ാ� ഉ�രവ് �കാരം ഇ�ഫ�േമഷ�

േകരള മിഷനിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ാ�ിയ�മായി ബ�െ�� അപാകതക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഈ അപാകതക� ഇതിനകം പരിഹരി� ന�ിയി�േ�ാെയ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ ഉ�രവ് �കാരം അ�ിനിേ�ഷ� വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട ശ�ളം െപാ� മരാമ�്

വ��ിെല �ീനിംഗ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ിന് �ല�മായാണ് നി�യി�ിരി��ത് എ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് അടിയ�രമായി തി��ി ന��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷനിെല ജീവന�ാ��് േപ െ�യി� നി�യി�േമാ;

(ഡി) ഇ�ഫ�േമഷ�  േകരള മിഷനി�  നിലവി�  ഏ� സ�വീസ് ച�മാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്

അറിയി�േമാ?

2020 - െല പ�ായ�് െതരെ���ിെ� �െ�ാ����

3233. �ീ.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) 2020 െല തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���ിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�

െച� വ�� �െ�ാ�� �വ��ന�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� �ാമ പ�ായ�ക�  വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�ക�  �പീകരി�ാ�



ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� മാനദ�ം, നടപടി�മം, െ�ാേ�ാസ� സമ��ിേ��

രീതി എ�ിവ അറിയി�ാേമാ;

(സി) �നിസി�ാലി�ി  /  �ാമ പ�ായ�് വാ��ക�  വിഭജി�് വാ��ക�െട എ�ം വ��ി�ി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അതി�� മാനദ�ം,  നടപടി�മം,  െ�ാേ�ാസ�  സമ��ിേ�� രീതി എ�ിവ

െവളിെ���േമാ?

എറണാ�ളം ജി�യി� വികസന പരിശീലന േക�ം

3234. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�  എറണാ�ളം ജി�യി�  വികസന പരിശീലന േക�ം

ആരംഭി��തി�ളള െ�ാേ�ാസ� ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാ�  ധനസഹായേ�ാെട �വ��ി�� ��ത പരിശീലന േക�ം

ആരംഭി��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ ജീവന�ാ�െട ���ിയ േവതനം

3235. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള േ��് �റ� േറാ�സ് െഡവല�െമ�് ഏജ�സി  (െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ.)  യിെല

ജീവന�ാ��ളള േവതനം വ��ി�ി�വാ�  ആേലാചി��േ�ാ;  ആയതി�ളള െചലവ്

സം�ാന സ��ാ� വഹിേ���േ�ാ;

(ബി) ഏ� വ�ഷം �ത� ���ിയ േവതനം ന�കി �ട�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകരള സം�ാന �ാമീണ േറാഡ് വികസന ഏജ�സിയിെല നിയമനം

3236. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള സം�ാന �ാമീണ േറാഡ് വികസന ഏജ�സിയി� 2018 � നട�ിയ വി�ാപനം

വഴി ഏത് ത�ികയിേല�� നിയമനമാണ് നട�ിയത്;

(ബി) ത�ികക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത എ�ായി��;

(സി) ഏത് സ�ത� ഏജ�സിയാണ് ഉേദ�ാഗാ��ികെള െതരെ���ത്;

(ഡി) എ� േപ��് നിയമനം ന�കി;

(ഇ) ��ത നിയമന�ി� ബ� നിയമന�ൾ ഉ�ായി�െ�� വിവാദം ��യി�െ��ി�േ�ാ?



േകരള േ��് �റ� േറാ�സ് െഡവല�െമ�് ഏജ�സിയിെല കരാ� ജീവന�ാ�

3237. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള േ��് �റ�  േറാ�സ് െഡവല�െമ�് ഏജ�സി  (െക.എസ്.ആ�.ആ�.ഡി.എ.)യി�

എ� കരാ� ജീവന�ാരാ��ത്; ത�ിക തിരി�് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട കരാ� അവസാനമായി ���ിയ തീയതി എ�ാണ്;

(സി) കരാ� ���ാെത ജീവന�ാ��് േവതനം ന���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� വിധി

3238. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േകരള അ�ിനിേ��ീവ് �ിബ�ണലിെ� വിധി ന�ായ�ിെ� അടി�ാന�ി� �റെ��വി�ി�ളള

19.06.15  െല സ.ഉ  (സാധാ)നം.1828/15/തസ�ഭവ ഉ�രവ് �ാമവികസന വ��്

നാളി�വെര നട�ിലാ�ിയി�ിെ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഉ�രവ് അ�സരി�ി�ളള നടപടി സ�ീകരി�വാ� ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന��േമാ?

വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ� ത�ിക

3239. �ീ.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) പാല�ാട്, തി�വന��രം ജി�കളി� വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ� ത�ികയി� റാ�് ലി�്

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇൗ റാ�് ലി�ിെ� കാലാവധി ഏത് വ�ഷം വെരയാ ; ഇൗ റാ�് ലി�ി� നി�ളള

നിയമന വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പാല�ാട്,  തി�വന��രം ജി�കളിെല വി.ഇ.ഒ.മാ�െട ത�ികയി� െഡപ�േ�ഷ� �േഖനേയാ

വ��ിംഗ് അേറ�്െമ�ിേലാ േവ��സി നിക�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അതി��കാരം എ� േപ� േജാലി െച��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഇൗ ഒഴി�കളിേല�് പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�ി�  നി�് നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) ഒഴി�ളള ത�ികകളി�  അടിയ�രമായി നിയമനം നട��തിനാവശ�മായ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?



�ാമവികസന വ��ിെല വി.ഇ.ഒ. മാ�െട െെബ�ാ��� നിയമനം

3240. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) �ാമവികസന വ��ി� വി.ഇ.ഒ. മാരായി േജാലി െച��വരി� നി�ം സഹകരണ വ��ിേല�്

ഓഡി��  ത�ികയിേല�് െെബ�ാ���  �േഖന നിയമനം ലഭി��തിനായി എ� വ�ഷം

സ��ീസ് കഴി�വ��ാണ് അേപ�ി�ാ� കഴി�ക; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യി� വി.ഇ.ഒ. ത�ികയി� നി�ം െെബ�ാ��� വഴി സഹകരണ വ��ി�

ഓഡി��  ത�ികയിേല�് േപായതിെന�ട��് വി.ഇ.ഒ.  മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്

നിലവി��ത് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തി�വന��രം ജി�യി�  വി.ഇ.ഒ.  മാ�െട സാം�ഷ�ഡ് െ�ം�ത് എ�യാണ്  ;  ��ത

ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ഒഴി�കളി�  നിയമനം നട��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം

ന��േമാ?

�ാമ വികസന വ��ിെ� വികസന പരിശീലന േക�ം

3241. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമ വികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലന േക�ം  (ഇ.  ടി.  സി)  േകാതമംഗല�്

ആരംഭി��ത് സംബ�ി� െ�ാേ�ാസ�  സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് �ാമ വികസന ക�ീഷണ�  എെ��ി�ം റിേ�ാ��് സ��ാരി�

സമ��ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) �ാമ വികസന വ��ിെല അധിക ത�ികക� �ന�വിന�സി�് സ��ാരിന് സാ��ിക ബാധ�ത

വരാ� തര�ി�, ഇ��ി,  എറണാ�ളം,  േകാ�യം ജി��ാ��് �േയാജനം ലഭി���മായ,

വികസന പരിശീലന േക�ം േകാതമംഗല�് ആരംഭി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ�േ�രിയിെല ഭ�� സം�രണ േക�ം

3242. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ബാ�േ�രിയി� �ാമ വികസന വ��ിെ� കീഴി� �വ��ി� വ��

ഭ�� സം�രണ േക��ി� നിലവി� എ� �ിരം ജീവന�ാ�െ��ം ഇവ�െട നിലവിെല

േവതനം എ�യാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇവിെട താ�ാലിക ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ� േപെര ഏത് ത�ികയിലാണ്



നിയമി�ി��ത് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ ഭ�� സം�രണ േക�ം നവീകരി��തിെന�റി�് ആേലാചി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

ഏെതാെ� പ�തികളാണ് പരിഗണനയി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

�ാമവികസന വ��ിെ� വികസന പരിശീലനേക�ം

3243. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ാമവികസന വ��ിെ� ഒ� വികസന പരിശീലനേക�ം  (ഇ.ടി.സി)  എറണാ�ളം ജി�യി�

ആരംഭി��തിന് േവ�ി�ളള െ�ാേ�ാസ� ലഭ�മായി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പരിശീലന േക�ം കഴി��� േവഗം ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

അ�ബ� 2020 േ�ാജ�ി� ഡി.പി.ആ�. സമ��ി� ഏജ�സിക�

3244. �ീ.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) െക.എസ്.�.ഡി.പി. �േഖന നട�ിലാ�� അ�ബ� 2020 േ�ാജ�ി� ഡി.പി.ആ�. സമ��ി�

ഏജ�സിക� എ�െയ�ം ഏെതാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡി.പി.ആ�. സമ��ി� എ�ാ ഏജ�സിക��ം ക�സ���സി ഫീസ് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  ക�സ���സി ഫീസ് ലഭ�മാ�ിയി�ി�ാ� ഏജ�സിക�  ഏെതാെ�യാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ��ം അ�ഹമായ ക�സ���സി ഫീസ് ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

കിലയിെല താ��ാലിക / കരാ� നിയമന��

3245. �ീ.അനി� അ�ര : 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 കിലയി� താ��ാലിക  /കരാ� അടി�ാന�ി�

ഏെത�ാം ത�ികയി� നിയമനം ന�കിയി��് ; അവ�െട േപ�വിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിയമനം ന�കിയി�െ��ി� ആയത് എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന ന�കിയി�� ലി�്

�കാരമാേണാ; അെ��ി� ആയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� പരിശീലന േക���

3246. �ീ.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) ന�നപ� േ�മവ��ിന് കീഴി�  നിലവി�  എ� ന�നപ� പരിശീലന േക���

�വ��ി��െ��് അറിയി�േമാ;  ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആരംഭി� ഏെത�ി�ം

േക���  �വ��നം അവസാനി�ി�ി�േ�ാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം

�തിയതായി എ� േക��� ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േക��ി�ം നിലവി� എ� വിദ�ാ��ിക� വീതം പരിശീലനം നട���്; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് പരിശീലനം നട�� വിദ�ാ��ിക�െട എ��ി�

�റ��ായി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� േ�മ �വ��ന���് െചലവാ�ിയ �ക

3247. �ീ.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) ന�നപ� േ�മ �വ��ന���് േവ�ി  2018-19  വ�ഷെ� സം�ാന ബജ�ിൽ

ഉ�െ���ിയ �ക എ�െയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2017-18 വ�ഷം സം�ാന സ��ാ� ന�നപ� േ�മ �വ��ന���് േവ�ി നീ�ിെവ�

�ക, അതിൽ െചലവാ�ിയ �ക എ�ിവ എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2017-18  വ�ഷം ന�നപ� േ�മ �വ��ന���് േവ�ി േക� ഫ�ായി എ� �പ

ലഭി�െവ�ം അതിൽ എ� െചലവാ�ിെയ�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) 2018-19 വ�ഷം ന�നപ� േ�മ വ��് നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി�� �ധാന �വ��ന��

വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��് നട�� പരിശീലന പരിപാടി

3248. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന ന�നപ� േ�മ വ��് ഉേദ�ാഗാർഥിക�െട ൈന�ണ� വികസന�ിനായി നട��

പരിശീലന പരിപാടിക� വിശദമാ�േമാ; എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് നൽ��ത്;

(ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ഏെത�ാം പരിശീലന േക��ളാണ് ഉ�െത�് അറിയി�േമാ?

ന�നപ���െട േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

3249. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ന�നപ���െട േ�മ�ിനായി ഏെത�ി�ം

പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;



(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േകരള ഇ��ി���് ഓഫ് ൈമേനാറി�ി �ഡീസ്

3250. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, സി.മ��ി

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന വഖഫ് േബാ�ഡിെ� സഹകരണേ�ാെട മല�റം ജി�യി� േകരള ഇ��ി���് ഓഫ്

ൈമേനാരി�ി �ഡീസ് �ാപി�� നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) േക�ം �ാപി��തിന് അ�േയാജ�മായ �മി കെ��ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�  ആന�യം

വിേ�ജി�  വഖഫ് േബാ�ഡ് ഉടമ�തയി�� ��ിയല�ാടി �േദശ�് ��ത േക�ം

�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത േക�ം വഴി ന�നപ� വിഭാഗ���് എെ��ാം േസവന��ം ആ��ല���മാണ്

ലഭി�ക;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കേ�ാ�് ഗവ:എൽ.പി.�ളിെ� �ലം വി�െകാ��ാൻ നടപടി

3251. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��� െവ�ിട�് പ�ായ�ിെല കേ�ാ�് വളെര�ാലമായി �വ��ി�വ�� ഗവ�െമ�്

എൽ.പി.�ളിെ� വികസന�ിനായി ഒ� വ��ി വി�െകാ�� �മി വഖഫ് േബാ�ഡിെ�

കീഴിേല�് മാ�െ��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ളിനായി വി�െകാ�� ��ത �ലം വഖഫിെ� കീഴിേല�് എ��തലാണ് വ�െത�ം

എ�കാരമാണ് വ�െത��� വിവരം നൽകാേമാ;

(സി) ഏെറ അസൗകര��േളാെട �വ��ി�� ��ത �ളിെ� വികസന�ിന് പല തട���ം

ഉ�തിനാൽ �� �ിതിെച�� �ലം വഖഫിൽ നി�ം �ളിനായി വി�െകാ��ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ഹ�് േവാള�ിയർമാർ

3252. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ വ�ഷെ� ഹ�മായി ബ�െ��് ഹ�് േവാള�ിയർമാെര െതരെ���ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവെര െതരെ���ത് എ�കാരമാെണ�ം അതി�� മാനദ�ം എ�ാെണ�ം

വിശദീകരി�േമാ;



(സി) െതരെ���െ��വ�െട വിശദ വിവരം ന��േമാ?

ഹ�് ക�ി�ി ഓഫീസ് ജീവന�ാ�െട ശ�ള െ�യി� പരി�രണം

3253. �ീ.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) േകരള േ��് ഹ�് ക�ി�ി ഓഫീസി�  �ിരം ജീവന�ാരായി എ� േപരാ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ��് നിലവി� ലഭി�െകാ�ിരി�� ശ�ള െ�യി� എ� വീതമാണ്;

(സി) ഇവ�െട ശ�ള െ�യി� പരി�രി��തി�ം െ�ാേബഷ� ഡിെ�യ� െച��തി�ം അ�മതി

ന���തിന് സം�ാന ഹ�് ക�ി�ി സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ആവശ�ം

ഉ�യി�െകാ�� ഹ�് ക�ി�ി�െട െ�ാേ�ാസ� സ��ാരിന് ലഭി�ത് എ�ാണ്;

(ഡി) എഫ്3/385/2017  /േഹാം ഫയലി�  ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  ഈ

ഫയലി� തീ�മാനെമ��ാൻ കാലതാമസം വരാനിടയാ�ിയ കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

3254. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി അേന�ഷി�ാ� സ��ാ� �പീകരി� ജ�ിസ് രാമച�� ക�ീഷെ�

�വ��ന�ിനായി േമയ് 2018 വെര എ� �ക െചലവാ�ി എ�് വിശദമാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി �ഡീഷ�� അേന�ഷണ ക�ീഷെ� �വ��നം

3255. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി സംബ�ി� കംപ് േ�ാള� ആ�് ആഡി�� ജനറ� ഓഫ് ഇ���െട

കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�  �പീകരി� �ഡീഷ��  അേന�ഷണ ക�ീഷെ�

�വ��നം ഏത് ഘ��ിലാണ് ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��ന�മായി സ��ാ�  സഹകരി��ി�ാെയ� ആേ�പം ക�ീഷ�

തെ� ഉ�യി�വാ��ായ സാഹചര�ം എ�ാണ്;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ക�ീഷെ� േടംസ് ഓഫ് റഫറ�സി�  വ��ത വ��ണെമ� ആവശ��ിെ�

അടി�ാന�ി� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;വിശദാംശം ന��േമാ;



(ഡി) വളെര �ാധാന�ം ന�കി �പീകരി� ക�ീഷന് സഹകരണം ന�കാെത ക�ീഷെന തെ�

നി��ീവമാ�� നടപടിക� സ��ാ� ഭാഗ�് നി�ം ഉ�ാ��തി�� കാരണെമ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖം

3256. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖം എ�് ക�ീഷ� െച�വാനാണ് ഉേ�ശി�ിരി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� �വ��നം സമയബ�ിതമായി നട��െവ�് ഉറ�വ���തിനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണം

3257. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖനി��ാണ�മായി ബ�െ�� കാലതാമസ�ിന് പിഴ

�മ��തി�� സ��ാ�  തീ�മാന�ിെനതിെര നി��ാണ�മതല�ളള ക�നി എെ��ി�ം

അഭി�ായം അറിയി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) നി��ാണ�മതല�ളള ക�നി�് പ�തി അടിയ�രമായി തീ��ാ��തിന് സ��ാരിെ�

ഭാഗ� നി�ം െച�െകാ�േ�� എ�ാ സൗകര���ം െച� െകാ��ാ�  കഴി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി�  ഏെത�ാം കാര��ളിലാണ് സ��ാ�  �മതലക�  ���മാ�ം െച�െകാ��ാ�

കഴിയാ�ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

�റ�ഖ വികസന പ�തി

3258. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി നട�ിലാ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി �റ�ഖ�� വികസി�ി�� പ�തിയി� ഇതിനകം

നട�ിയ �വ��ന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അഴീ��  �റ�ഖ വികസന�ിന് കി�ബിയി�  നി�ം ഇതിനകം എ�് �ക അ�വദി�;

അതിനായി െ�ഷ�� പ��സ് െവഹി�ി� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആല�ഴ �റ�ഖം മറീനയായി വികസി�ി��തി�ളള പ�തിക�  ഏത് ഘ��ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ?



�റ�ഖ�െള മ�് ഗതാഗതമാർഗ��മായി ബ�ി�ി��

3259. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, െക. രാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ധാന �റ�ഖ�െള ഉ�നാട�  ജലഗതാഗതപാത�മായി ബ�ി�ി��തിന്

നീ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �റ�ഖ�െളയാണ് ഉ�നാട�  ജലഗതാഗതപാത�മായി ബ�െ����െത�ം

അത് എ� ഘ�മായി നട�ാ�െമ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട �റ�ഖ�െള േദശീയപാത�മാ�ം,  െറയി�േവ േ�ഷ�ക�മാ�ം ബ�ി�ി��തിന്

നീ��േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

ജലവാഹന��െട രജിേ�ഷ�

3260. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലവാഹന��െട രജിേ�ഷ�  സംബ�ി�് �ഖ�മ�ി�െട അ���തയി�  നട�ിയ

േയാഗ�ി� എെ�ാെ� തീ�മാന�� എ��; ��ത േയാഗ�ിെ� മിനി�്സ് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജലവാഹന��െട �ര� ഉറ�ാ��തിന് േകരള ഇ�ലാ�ഡ് െവ��സ് ��സി�

ആവശ�മായ േഭദഗതി നട�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് രജി��  െച�ി�ളള ജലവാഹന��  എ� എ��െ��് ഇനം തിരി�്

വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം �റ�ഖ�് നി�ം യാ�ാക�� സ��ീസ്

3261. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�് നി�ം ഫല�ദമായി യാ�ാ ക��  സ��ീസ് നട��തി�� സാധ�ത

വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�് സാധ�താ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െകാ�ം �റ�ഖ�നി�ം ല�ദ�ീപിേല�് യാ�ാക�� സ��ീസ് ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്

ല�ദ�ീപ് ഭരണ�ട�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി ധാരണാപ�ം ഒ�് െവ��തി��

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അ�ാരാ� ക�� ചാലിന് സമീപം �ിതിെച�� െകാ�ം �റ�ഖ�് ക��ക��് ന�രമിടാ�



ബ�റിംഗ് സംവിധാനം ഒ���തി�� നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;  ��ത സംവിധാനം

�റ�ഖ വികസന�ിന് സഹായകരമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ം �റ�ഖ വികസന അേതാറി�ി

3262. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�ിെല ചര�് ഗതാഗതം വി�ലെ����തി�ം യാ�ാ ക��  സ��ീസ്

ആരംഭി��തി�ം �റ�ഖ�ിെ� ഫല�ദമായ �വ��ന�ിന് േമ�േനാ�ം വഹി��തി�മായി

�റ�ഖ വികസന അേതാറി�ി �പീകരി��ത് �ണകരമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�ളള നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

3263. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, എം. നൗഷാദ്

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി ആവി�രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം െച�കിട �റ�ഖ�െളയാണ് വികസി�ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�ം

ഇവ�െട വികസന�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� െപാ�-സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട ഏെത�ി�ം ���ി നട�ാ�ി വ��േ�ാ;

(ഡി) ഇതി� ഏെത�ാം വികസന �വ��ന�ളാണ് കി�ബിയി� ഉ�െ���ി നട�വ��ത്;

(ഇ) തീരേദശ ക��  ഗതാഗത പ�തി ���മാ��േതാെട നിലവി�  േറാഡ്-െറയി�

മാ���ളി�െട�� ചര�നീ��ിെ� എ� ശതമാനം െച�കിട �റ�ഖ�ളി�െട ൈകകാര�ം

െച�ാ� സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

മൈറ� ൈ�വിെല അനധി�ത േബാ�് സ��ീ�ക�

3264. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം മൈറ� ൈ�വി�ം പരിസര�ം വ��ി�വ�� അനധി�ത േബാ�് സ��ീ�ക�

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െകാ�ി കായലി�  മാനദ���  പാലി�ാെത �റി�് േബാ�് സ��ീ�ക�

വ��ി�വ��തിനാ�  അത് ��ിേ��ാ�� അപകടസാധ�തക�  കണ�ിെല��് ഇ�രം



േബാ�് സ��ീ�കെള നിയ�ി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സമ��ി� പരാതിയി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��ിെല ജീവന�ാ�െട ഭാവി

3265. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളാ മാരിെെടം േബാ�ഡ് നിലവി�  വ�േ�ാ�  �റ�ഖ വ��ി�  നിലവി�� ജീവന�ാെര

സംര�ി��ത് സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇവെര സ��ാ� ജീവന�ാരായി നിലനി��ി,േസവന േവതന വ�വ�ക� �ാ��് േസാ�്

െവയറി��െ� നിലനി��േമാ എ�് അറിയി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ വ��ിെ� തെ� ഭാഗമായ െെഹേ�ാ�ാഫിക് സ�േ� വിംഗിെന േബാ�ഡി�

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) സ��ാ� ജീവന�ാ��് ന�കി വ�� ആ�ിത നിയമനം, െമഡി�� റീ ഇേ��്െമ�്, ഹൗസ്

ബി�ഡിംഗ് അഡ�ാ�സ് �ട�ിയ ആ��ല��� േബാ�ഡിേല�് മാ�െ��� �റ�ഖ വ��ിെല

ജീവന�ാ��് �ട��ം ലഭ�മാ�േമാ;വ��മാ�ാേമാ?

മാരിൈടം േബാ�ഡ്

3266. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എ�.എ ഖാദ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ��െട നിയ�ണ�ി�ം നട�ി�ി�മായി മാരിൈടം േബാ�ഡ്

�പീകരി��തി�� നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) മാരിൈടം ആ�ിന് അ��തമായ ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) അടിയ�രമായി ച��� �പീകരി�് േബാ�ഡിെ� �വ��നം എ��ം േവഗം ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാരിൈടം ഇ��ി���്

3267. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:



(എ) നീ�കരയി�  �വ��ി�െകാ�ിരി�� മാരിൈടം ഇ��ി���ി�  നിലവി�� േകാ�ക�

െകാ���രിേല�് മാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഇ��ി���ി�  നട�� േകാ�ക��ായി ഇനി വ�� ബാ�കളിേല�് നാളി�വെര

െകാ�ം,  ആല�ഴ,തി�വന��രം ജി�കളി�  നി�് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ���

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�റ�ഖ മണൽ ഖനന നയം

3268. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണാവശ��ിന് മണൽ കി�ാൻ കാ�നിൽേ��ി വ�� �ിതി ഇേ�ാ� േകരള�ി��്

എ�ത് �റ�ഖ വ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിൽ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� പരിഹാര നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ മണൽ ഖനന�ിന് �തിയ നയം �പീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ിൽ ��ത

നയ�ിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ഡി) േകരള�ിെല എ� �റ�ഖ�ളിെല എ� കട�കളിൽ നി�് മണൽ വാരാ�െ��ം എ�

സംഘ���ാണ് ഇതിന് അ�മതി��െത�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) മണൽ ഖനന�ം വിതരണ�മായി ബ�െ�� സമ�മായ നയ�പവ�കരണ�ം

നിയമനി��ാണ�ം നട�ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

അഴീ�ൽ �റ�ഖവികസനം

3269. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അഴീ�ൽ �റ�ഖ വികസന�ിന് സമ� പ�തി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അഴീ�ൽ �റ�ഖം സാഗ�മാല പ�തിയിൽ ഉ�െ���ാൻ േക�സ��ാരിന് െ�ാേ�ാസൽ

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അതി�� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ആ�ി�� കലാപചരി�ം വിശദമാ�ാ� മ�സിയം

3270. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ���  സ�ാത�� സമര�ിൽ �ീ�ീ�കാ�െ�തിരാ�� ആദ� സംഘടിത കലാപമായ

ആ�ി��  കലാപ�ിെ� ചരി�ം വിശദമാ�ാ�  മ�സിയം �ാപി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;



(ബി) മ�സിയ�ിെ� അഭാവം നിമി�ം ��ത കലാപം േവ�� ��യി�െ�ടാെത േപാ��തായി

വ��് തല�ി�  വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനാവശ�മായ പരിഹാര നടപടിക�

ൈകെ�ാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

�രാവ� വ��് നട�ിലാ�� ചരി� െെപ�ക �റിസം പ�തി

3271. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഗാ�ിജി സ��ശി� �ല�� േക�ീകരി�് �രാവ� വ��് നട�ിലാ�� ചരി� െെപ�ക

�റിസം പ�തിക�െട നി�േ�ശ�� േക� ഗവ�െമ�് അംഗീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) നി�േ�ശ��  അംഗീകരി�ി�െ��ി�  അതി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഉ�െത�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയിൽ പ���  മ�ല�ി�  വ�� ഏെത�ാം നി�േ�ശ���് അംഗീകാരം

ലഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�രാവ� വ��ിെ� പ�ികയിൽ ��തായി ഉ�െ���ിയ �ാരക��

3272. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം

�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രാവ� വ��ിെ� പ�ികയിൽ �തിയതായി ഉ�െ���ിയ �ാരക��

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �രാവ�വ��ിെ� കീഴി�  സംര�ി�� ചരി� �ാരക���് നാശം സംഭവി�� കാര�ം

വ��് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) �തിയ�ം �തന�മായ സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�് ഇവെയ സംര�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവി�� ൈപ�ക മ�സിയ�െള വി�ലീകരി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വ��മാ�േമാ?

എ��ാട് െകാ�ാരം സംര�ി��തിന് നടപടി

3273. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചരി� �രണക�  �ടിെകാ���ം ഒേ�െറ രാ�ീയ സംഭവ���് േവദിയായി���മായ

െച��� മ�ല�ിെല എ��ാട് െകാ�ാര�ം പരിസര�ം ഇ�ം സംര�ണം ലഭി�ാെത

നാമാവേശഷമായിെ�ാ�ിരി�� വിവരം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) അടിയ�രമായി ഈ �ാപനം ഏെ���് സംര�ി��തിന് �രാവ� വ��് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;



(സി) െച���  മ�ല�ി�  ��ത വ��ിന് കീഴി�െ��� എ�ാ �ാപന��െട�ം

�ന��ാരണ �വ��ന���് ആവശ�മായ തീ�മാന��  ൈകെ�ാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �രാവ� സംര�ണം

3274. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  മ�സിയം �രാവ� വ��ിെ� േന�ത��ി�  എെ�ാെ� വികസന

�വ��ന�ളാണ് സംര�ണ �വ��ന�ളായി നട�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��രി�� മ�ല�ിെല നീേലശ�രം െകാ�ാര�ം പീലിേ�ാട് പ�ായ�ിെല �രാവ���ം ഈ

വ�ഷം തെ� പ�തിയി� ഉ�െ���ി സംര�ി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല ക����വൽ�രണം

3275. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  ആരംഭി� ക����വ��രണ നടപടിക�  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ജി.പി.എസ് സംവിധാന�� ഇലേ�ാണിക് ടി��് െമഷീ�കളി� നി�� കള�� വിവര��

ഡിേ�ാകളി� നി�ം െടലേഫാ� �േഖന േശഖരി�� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി�  �തിമാസം വ�  �ക െചലവഴി�� ഇ.ടി.എം േസാ�് െവയറിെല അപാകതക�

പരിഹരി�ാ�ത് േകാ��േറഷെ� ക����വ��രണെ� േദാഷമായി

ബാധി��േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വ� �ക െചലവഴി�് �ാപി� െസ���ം െന�് വ��ിംഗ് സംവിധാന��ം ഉപേയാഗെ���ി

ക����  വ��രണ ��ിയ ���ിയാ��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അതിേവഗ ബ�ക�

3276. �ീ.പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അതിേവഗ ബ�കളി�  യാ��ാ�  നി�െകാ�് യാ�െച��ത്

തട�െകാ�� േകാടതി വിധി�െട പാ�ാ�ല�ി�  േമാേ�ാ�  വാഹനനിയമം േഭദഗതി

െച�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനെ� ബാധി�െമ�തിനാ�  ഇ�ാര��ി�



സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� തീ�മാന�� എെ��ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

സി.എ�.ജി. ഉപേയാഗി�� വാഹന��

3277. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സി.എ�.ജി.  ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� വാഹന��  സം�ാന�് വ�ാപകമായി

ഉപേയാഗി��ത് സംബ�ി�് തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഇത് സംബ�ി� നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയായി; വ��മാ�േമാ?

�ണിൈഫഡ് െമേ�ാേപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി

3278. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ണിൈഫഡ് െമേ�ാെപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി �പീകരി��തി�� നടപടിക� ഏത്

ഘ��ിലാണ്; ഈ അേതാറി�ി �പീകരി��ത് എ�് ഉേ�ശ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�് േക� സ��ാരി� നി�ം എെ��ി�ം ധനസഹായം ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�േമാ?

തമി�ാട് ബ�ക�െട അനധി�ത ഓ�ം

3279. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തമി�ാട് സ��ാരിെ� �ാ�േ�ാ��് ബ�ക� േകാ��ാ�് ക�ാേരജ് ആയി കല�ാണ���ം മ�്

ആവശ����മായി േകരള�ി� വ�് േപാ�� കാര�ം വ��ിെ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് 10.4.2018 ന് മലയാളപ��ളി� വാ�� വ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) സമാന സാഹചര��ി� േകരള�ിെല വാഹന�� തമിഴ് നാ�ി� കട�ാ� ഭീമമായ �ക പിഴ

ഇൗടാ���േപാെല ഇവിെട�ം പിഴ ഈടാ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) െച�് േപാ�കളി� നിയമിതരായിരി�� േമാേ�ാ�വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ��െട വിശദീകരണം

വാ�ി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െച�് േപാ�കളി�  നിയമിതരായ എം.വി.ഐ,  എ.എം.വി.ഐ.  എ�ിവ�െട േജാലി

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

വാഹനാപകടം �റ��തിന് നടപടി

3280. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) ടി��  േലാറിക�െട അമിത േവഗം നിയ�ി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് വാഹനാപകടം �റ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്;  അ��,  അമിതേവഗം,  മദ�പി�് വാഹനേമാടി�ൽ ഇവ�െട േപരിൽ ഈ

സർ�ാരിെ� കാലയളവിൽ എ� ൈലസൻസ് റ�െച�ി��്; വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ആ�നികവ�കരണം

3281. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം ആ�നികവ�കരി��തി�മായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ആവി�രി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� വര� െചലവ് അ�രം പരിഹരി�ാ� നടപടി

3282. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വര� െചലവി�� ഭീമമായ അ�രംെകാ�് ��� �തിസ�ിയിലായ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  വ�മാന വ��നവി�ം െചല� �റ��തി�ം നട�ി വ��

�വ��ന��െട ഫലം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വാഹനവിനിേയാഗ�ം ഉ�ാദന�മത�ം വ��ി�ി��തിന് സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) െക.�.ആ�.ടി.സി. വാഹന�ളി� ഉേ�ശം ��ിെലാേ�ാളം ബ�ക� െ�യ� പാ��സി�ാ�ത്

െകാ�ം അ����ണി നട�ാ�ത് െകാ�ം സ��ീസ് �ട�ിയിരി��ത് പരിഹരി�ാ�

നടപടിെയ��ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

ൈവദ�േതാ���ി� �വ��ി�� ബ�ക�

3283. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഡീസ�,സി.എ�.ജി.  ബ�കെള�ാ�  ൈവദ�തി ബ�ക��� േമ� എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;



(ബി) ൈവദ�തി ബ�ക�  വില�് വാ��തിന് പകരം വാടക�് എ��് ഓടി��തിനാേണാ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേ�ശി��ത്;എ�ി� �തിമാസ വാടക എ�െയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാനിയ ബ�ക� വാടക�് എ��ത് �ലം കന� ന�ം ഉ�ായി എ�

വ�ത �ടി പരിഗണി�് വാടക�് ഇല�ിക് ബ�ക�  എ��� കാര��ി�

തീ�മാനെമ��േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി �െട വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

3284. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി �െട വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് അ�� കാല�ായി സ�ീകരി�

നടപടികളി�െട വ�മാനം വ��ി�ി�വാൻ സാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ എ�െയ��

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ��തായി ഏ�െ���ിയ �മീകരണ��

3285. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-  �െട  2018  െല ഓേരാ മാസെ��ം വരവ് െചലവ്,  േലാ�

അടവ്,െപ�ഷ�,ലാഭവിഹിതം,ശ�ളം എ�ീയിന��െട വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െ�യ� പാ��്�ക�ം ടയ� �ട�ിയ അ�ബ� സാധന��ം ഒാ�ൈല� ആയി വിതരണം

െച�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ടയ�ക�െട വാ��ം വിതരണ�ം ���മായി ഒാ�ൈല�

ആ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ടയ�ക�ം െ�യ�  പാ��്�ക�ം നി�ിത ഉപേയാഗ സമയം ���ിയാ��ിെ��ി�  ഇത്

വാ�വാ�  ഉ�രവ് ന�കിയ ഉേദ�ാഗ��െട ലയബിലി�ിയായി ഫി�് െച�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ബ�ക�  ��ിയാ�വാ�  നിലവി�  സംവിധാനം ഉെ��ി�ം അവ�  േജാലി െച�ാ�

സാഹചര��ി�  െപാ�ഗതാഗതസംവിധാന�ിേല�് ജന�െള ആക�ഷി��� വിധ�ി�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  പകരം സംവിധാനം നട�ിലാ�േമാ;  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ

ലാഭ�ിലാ�വാ� ��തായി ഏ�െ���ിയ �മീകരണ�� വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ിയാ�ം സമയ�ി�മാ�ം ആ�നിക ഇ�ഫ�േമഷ� െടേ�ാളജി�െട ഘടക�ളായ എ.ടി.എം,

െമാൈബ�  റീചാ�ജ് �തലായ സംവിധാന�േളാെട�ം ജീവന�ാ�െട സഹകരണ�ം

ഉറ�വ��ി ബ�ക� സ�വീസ് നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി പ�കളി�  െപാ�ജന���ം ഇ�നം ലഭ�മാ�ക�ം ഡിേ�ാകളി�

െഎ.ഒ.സി,  എ�്.പി,  ബി.പി �ട�ിയ എ���നിക��് െപേ�ാ�, ഡീസ�  പ�്

�ാപി�വാ�  അ�വാദം ന��വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�്

വ�മാന വ��നവ് ഉ�ാ�െമ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;



(ജി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന��െട പരിേശാധനസംവിധാന�ം ആയതിെ� �മതല�ം

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട സാ��ിക �തിസ�ി

3286. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട സാ��ിക �തിസ�ി പരിഹരി�വാ�  ബാ�ക�െട

ക�േസാ�ഷ�ം, വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� �ക അ�വദി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബാ�് ക�േസാ�ഷ�ം ന�കിയ �ക ദീ�ഘകാല വാ�യിേല�് മാറിയതിേനാെടാ�ം വ�മാനം

വ��ി�ി�വാ�ം െചലവ് ���ി�ം ��മായ സാ��ിക �തിസ�ിയി�  നി�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�് കരകയ�വാ� സാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ.

(സി) വ�മാനം �റ� സ��ീ�ക�  നി��ലാ�വാ�ളള തീ�മാനം വ�മാന വ��ന�്

ഇടയാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േമയ് മാസം വാ� തിരി�ടവി�  എ� �റവാണ് പരി�രണം �ലം ഉ�ായത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ബസ് യാ��ാ�െട �ര� വ��ി�ി��തി�� പ�തികൾ

3287. �ീ.െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) യാ��ാ�െട �ര� വ��ി�ി��തിന് െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  യിൽ ആവി�രി�ി��

പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) ദീ�ഘ�ര അ��സം�ാന ബ�കളി� ക���മാെര ഒഴിവാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി�

അതിന് പകരം ഏ�െ���� �മീകരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ദീ�ഘ�ര ബ�കളി� ര�് ൈ�വ�മാെര നിേയാഗി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

മംഗലാ�രം ��ിേലാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� വിദ�ാ��ി ക�സഷ�

3288. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  കാസ�േകാട് ഡിേ�ായി� നി�് മംഗലാ�രേ��് ഒ� ദിവസം എ�

സ��ീ�ക� നട��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ീ�കളി� നി�് ഓേരാ ദിവസ�ം കി�� വ�മാനം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) കാസ�േകാട് ജി�യി�  വിദ�ാ��ിക��് സൗജന� യാ�േയാ ക�സഷേനാ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അ�വദി�ി�േ�ാെയ�ം എ�ി� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് ഈ ആ��ല�ം



അ�വദി�ി��െത�ം ഇ��ലം ഒ� ദിവസം സഹിേ��ിവ�� ന�ം എ�യാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മംഗലാ�രം ��ിേലാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�കളി�  വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�

അ�വദി�ാ�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് അ�വദി�ാ�െത�ം അ�വദി�ാ�  ഒ� ദിവസം

സഹിേ��ിവ�� ന�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(എഫ്) കാസ�േകാട് നി�് മംഗലാ�രേ��് േപാ�� ക��ാടക േ��് �ാ�േ�ാ��് ബ�കളി�

വിദ�ാ��ിക��് ക�സഷ�  അ�വദി��െ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�ം ഇത്

��ി�ാണി�് േകരള േ��് �ാ�േ�ാ��് ബ�കളി�ം ക�സഷ�  േവണെമ�

വിദ�ാ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം ആവശ�േ�ാട് സ��ാരിെ� നിലപാെട�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

3289. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�

��തായി എ� സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി��്; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) അ�മതി ലഭി�ി�ം ജീവന�ാ�െട അഭാവം �ലം ഏെത�ി�ം സ��ീ�ക� �ട�ാെത�േ�ാ;

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(സി) ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?

�ി�ക� �നാരംഭി��തിന് നടപടി

3290. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട അ�� ഡിേ�ായി� നി�ം െത�ി�റി വഴി ��രിേല�് സ��ീസ്

നട�ിെ�ാ�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ിെ� ഉ��് േശഷ�� �ി�ക� റ�ാ�ിയ��ലം

�േദശെ� വിദ�ാ��ിക�ം െതാഴിലാളിക�ം ഉ�െ�െട ��കണ�ി� യാ��ാ� അ�ഭവി��

ക��യാ�ാ �രിതം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �േദശെ� സാധാരണ�ാരായ യാ��ാ�െട യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തി�ം സമാ�ര

സ��ീ�ക�  നട�� �ഷണ�ിന് അ�തി വ���തി�ം േവ�ി ��ത സ��ീസിെ�

ഉ��േശഷ�� �ി�ക�  �നാരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി ൈകെ�ാ�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളി� സീ�് സംവരണം



3291. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ് നട�� ബ�കളി� സീ�ക�െട സംവരണം എ�െനയാണ്

ഏ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദവിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��ത സംവരണം ബസ് �റെ��� �ല�് നി�ം മാ�മാേണാ അ�വദനീയമായി�ളളത്;

ഇ� സംബ�ി� വിവര�� വിശദീകരി�ാേമാ?

ബ�ക�െട എ�ം

3292. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി�  നിലവി�  സ��ീസ് നട�� ബ�ക�െട എ�ം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ; 25.05.2018-� ഓ�േറ�് െച� സ��ീ�ക�െട എ�ം എ�; ��ത ദിവസം

ഓ�േറ�് െച� ബ�കളിെല ജീവന�ാ��് അ�വദി� ഡ��ി ഇനം തിരി�്  (Single Duty,

Double Duty,Triple Duty, Four Duty)വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� 2018 മാ��് മാസ�ി� ശ�ളം വാ�ിയ ആെക ജീവന�ാ�െട

എ�ം എ� എ�് വ��മാ�ാേമാ; ത�ിക തിരി�� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നിലവി� ഉ�ത ത�ികളി� (ഓഫീേസ�്) പി.എസ്.സി. വഴി എ�

നിയമനം നട�ി;

(ഡി) �ശീ� ഖ� റിേ�ാ��് �കാരം സ��ീസ് ഓ�േറഷന് േവ� �ാഫ് പാേ�� എ�;  േദശീയ

ശരാശരിയായ 1:8.5 � നി�ം 1: 5.5 േല�് എ�േ�ാ� സ��ീസ് ഓ�േറഷന് ആവശ�മായ

ജീവന�ാ�െട എ�ം ത�ിക തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) 1:6.5 എ� അ�പാത�ി� ജീവന�ാെര �മീകരി�േ�ാ� അധികമായിവ�� ജീവന�ാ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ�് തര�ി�� േജാലി ന��ം;

(എഫ്) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ക���  റാ�് ലി�ി�  നി�ം പി.എസ്.സി.  അെെഡ�സ് െെക��ിയ

എ� േപെര നിയമി�െമ�റിയി�േമാ;

(ജി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അ�് വ�ഷ എ�.ഡ�ള�.എ.അ�വദി� ജീവന�ാെര തിരിെക

വിളി�ാ� ഡ��ി ന��വാ� സാധി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െപാ�ാനി യി� നി�ം ��� െമഡി�� േകാേളജിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ്

3293. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

���  െമഡി��  േകാേളജിേല�് െപാ�ാനി,  ��വാ��, മണ��, നാ�ിക മ�ല�ളി�

നി�െമ�� േരാഗിക��് സൗകര��ദമാ�ം വിധം െപാ�ാനി ഡിേ�ായി� നി�ം ചാവ�ാട്-

വാടന�ി�ി  -���  വഴി െമഡി��  േകാേളജിേല�് ഒ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ്



അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��തായി അ�വദി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

3294. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� ഒ� വ�ഷ�ി��ിൽ ��തായി എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ്

സർവീ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത കാലയളവിൽ ക��  ജി�യിൽ �തിയ എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�

അ�വദി�ി�െ��് മ�ലംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

െപാ�ാനി ഡിേ�ായി� നി�ം �തിയ ബസ്

3295. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

��� �ള���കാവ് െമഡി�� േകാേളജിേല�് എ�� െപാ�ാനി,  ��വാ��, ��ം�ളം

മ�ല�ളി�  നി��ളള േരാഗിക��് സൗകര�മാ�ംവിധ�ി�  െപാ�ാനി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം �തിയ ബസ് അ�വദി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ി മ�ല�ി� നി��ലാ�ിയ �ാ�േ�ാ��് ബ�ക�

3296. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ�ാ�ി മ�ല�ി� കഴി� അ� വ�ഷ�ി��ി� എ� �ാ�േ�ാ��് ബസ് സർവീ�കൾ

നി��ലാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അവ�െട ��ക�  ഏെതാെ�യാെണ�ം നി��ലാ�ിയ കാരണ��  എ�ാെണ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സർവീ�കൾ �ന�ാപി�ാ�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ആ�ി�� - തി�വന��രം ��ി� േനാ� േ�ാ�് ബ�ക�

3297. �ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ��് രാവിെല പ�് മണി�് ഓഫീസിെല��തി�ം തിരി�് മട��തി�മായി

ആ�ി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�്�ാ�ഡി� നി�ം ആ�ി�� - തി�വന��രം ��ി�

േനാ� േ�ാ�് ബ�ക� ആരംഭി�ണെമ� നി�േ�ശം ��യി� െപ�ി�േ�ാ;



(ബി) ഇ�രം െഷഡ��ക� ലാഭകരമായിരി�ം എ�് േകാ��േറഷ� തല�ി� വിലയി��ിയി�േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

പാ�നംേകാട് ഡിേ�ായിെല ബസ് സ��ീ�ക�

3298. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല പാ�നംേകാട് ഡിേ�ായി�  നി�ം വിവിധ ഭാഗ�ളിേല��

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബസ് സ��ീ�ക� നി��ിവ�ിരി�� എ�് െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം

പരാതി കി�ിയത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഇല�ി�� ബ�ക�

3299. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, എം.ഉ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇല�ി�� ബ�ക� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ�കാരം ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക�സ��ാ� സ�സിഡി ലഭ�മാേണാ;വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല അ�ൗ��മാ�

3300. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട �ലംമാ�ം സംബ�ി� നി�േ�ശ��  അട�ിയ

ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത നി�േ�ശ��  �റി��  �ാഫി�ം െട�ി��

�ാഫി�ം ഓേര രീതിയി� ബാധകമാേണാ എ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  എ� അ�ൗ��മാ�  ഉ�്;  �ണി�് തിരി�ളള എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി നിലവിൽവ� അ�ൗ��് റാ�് ലി�ി� നി�് എ��ത� നിയമനം �ട�െമ�്

െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� പി.എസ്.സി. വഴി�� നിയമനം

3301. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) പി.എസ്.സി.  വഴി കഴി� ര�് വ�ഷം എ�േപ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നിയമനം

ന�കിെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2011-16  കാലയളവി�  എ� �തിയ ബ�ക�  നിര�ിലിറ�ിെയ�ം എ� േപ��്

പി.എസ്.സി. വഴി നിയമനം ന�കിെയ�ം വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിൽ ക��� ത�ികയിെല നിയമനം

3302. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്. ആ�.ടി.സിയിൽ ക��� ത�ികയിൽ എ� േപ��ാണ് പി.എസ്.സി. അൈഡ�സ്

െമേ�ാ അയ�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;അതിൽ എ�േപ��് നിയമനം നൽകി;

(ബി) അതിൽ േജാലി�് ഹാജരാകാ�വ�െട എ� എൻ.െജ.ഡി ഒഴി�കളാണ് ഉ�ത്;

(സി) പി.എസ്.സി നിയമന ശിപാ�ശ അയ�ി�ം അേ�ായി�്െമ�് ഓ�ഡ� ലഭി�ാ� എ� േപരാണ്

നിലവി��െത�ം ഇവ��് അേ�ായി�്െമ�് ഓ�ഡ�  ലഭി�വാൻ സ��ാ�  സ�ീകരി�

നടപടികെളെ��ം വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ േയാഗം േച��ത് നിേരാധി� നടപടി

3303. �ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി

സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ചീഫ് ഓഫീസ് വള�ി�ം �ണി�് ഓഫീ�കളി�ം,

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല അംഗീ�ത സംഘടനക�  ഉ�െ�െട��വ�  േയാഗം േച��ത്

നിേരാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;

(ബി) �തിേഷധി�വാ�� അവകാശം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് നിേഷധി��തിേനാട്

സർ�ാർ േയാജി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല �� �ലംമാ�ം

3304. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ജീവന�ാെര ��േ�ാെട

�ലംമാ�ിയത് �ാ�േ�ാ��് മാന�ലിെല വ�വ�ക�ം മാനദ���ം അ�സരി�ി�� എ�

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ചീഫ് ഓഫീസി�ം മ�ം േയാഗം േചര�ം ധ�ണ�ം �കടന��ം നിേരാധി�്

ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�െന ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�വാ�ളള കാരണം എെ��്

വിശദമാ�േമാ?



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ൈ�വ� ത�ികയിെല ഒഴി�ക� നിക�ാ� നടപടി

3305. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നിലവി�  എ� ബ�കളാണ് ഉപേയാഗ�മത��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� ൈ�വ�മാരാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  േസവനമ��ി��ത്;  2018

ഏ�ി� മാസ�ി� ൈ�വ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക��ായി��; 2018 െമയ് മാസ�ി� എ�

ൈ�വ�മാരാണ് സ��ീസി� നി�് വിരമി�ത്;

(സി) ൈ�വ�  ത�ികയി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് സി.എ�.ജി. ഇ�ന�ിെ� ലഭ�ത

3306. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് സി.എ�.ജി.  ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� എ�

ബ�കളാണ് ഉ�ത്;  നിലവി�  ഇവ സ��ീസ് നട��േ�ാ;  എ�ാണ് ��ത ബ�ക�

വാ�ിയത്;

(ബി) നിലവി�  ��ത ബ�ക�  ഓടി��തിനാവശ�മായ ഇ�നം എ�കാരമാണ്

�മീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സി.എ�.ജി.  ഇ�ന�ിെ� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന് തി�വന��ര�് ഫി�ിംഗ് േ�ഷ�

�ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ�ഘ�ം വെരയായി എ�് വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അ��സം�ാന സ��ീ�ക�

3307. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ

അ��സം�ാന സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ��സം�ാന സ��ീസി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം

എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ അ�� സം�ാന സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ാരിെ�



അ�മതി േതടിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഏെത�ാം ��കളിലാണ് �തിയ സ��ീസ്

ആരംഭി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഹരി�ാട് െക.എ�.ആ�.ടി.സി. ഗ�ാേരജിെ� നി��ാണ�വ��ന��

3308. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഹരി�ാട് നിേയാജകമ�ല�ിെല െക.എ�.ആ�.ടി.സി.  ഗ�ാേരജിെ��ം േഷാ�ിംഗ്

േകാം��ിെ��ം നി��ാണ�വ��ന�� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�വ��ന��  അടിയ�രമായി ���ീകരി��തിന് േവ� േമ�നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െപരി��മ� ഡിേ�ാ

3309. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െപരി��മ� ഡിേ�ായി�  നി�ം ഇേ�ാ�  ആെക എ� ബ�ക�

സ��ീസ് നട�ിവ���്;  ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം എ� സ��ീ�ക�

നി��ലാ�ിയി��്; എ�ാണ് സ��ീ�ക� �റ�ാ� കാരണം എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സ��ീ�ക�  െവ�ി�റ���ലം യാ��ാ��് വളെരയധികം ��ി��ക�

അ�ഭവിേ��ിവ��െവ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന്

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ഡിേ�ായി� ഓേരാ ത�ികയി�ം നിലവി� എ� ജീവന�ാ� േജാലിേനാ�ിവ���്; എ�

ത�ിക ഒഴി�കിട���്; ആവശ��ിന് ജീവന�ാരി�ാ�ത് സ��ീ�കെള ബാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ജീവന�ാ�െട �റവ് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഉ�വകാല�ളി�ം മ�് �േത�ക അവസര�ളി�ം കാലാകാല�ളായി നട�ിവ�� �േത�ക

സ��ീ�ക� �ട��തിന് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.പണയെ���ിയ ഡിേ�ാക�

3310. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  െപ�ഷ�, ശ�ളം ഇവ ന���തിനായി പണയെ���ിയ

ഡിേ�ാക� എ�യാണ്, ആെക എ� ഡിേ�ാകളാണ് നിലവി��ായി��ത്;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാകളിെല �തിദിന വ�മാനം എ� �പയാെണ�ം ഇൗ ഡിേ�ാകളിെല വ�മാനം

ഇേ�ാ� ആ��ാണ് ലഭി��െത�ം വ��മാ�േമാ;



(സി) നിലവി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ആെക എ� ജീവന�ാ��്; ഉേദ�ാഗ�തലം, ശ�ളം

ഇവ തിരി�് വിശദാംശ�� ന��േമാ

(ഡി) െപ�ഷ�, ശ�ളം ഇവ �ത�മായി ന���തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്;വ��മാ�േമാ?

പ�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�ർ വികസനം

3311. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഗതാഗത വ��് ആഭ��ര ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ിയി�� പ�ളം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ഓ�േറ�ിംഗ് െസ�റിന് അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�് നി��ാണം എം.എ�.എ.-എ.ഡി.എസ്. പ�തി

വഴി �ാവ��ികമാ��തിന് നാളി�വെര സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി നട�ിലാ���മായി ബ�െ��് ഏെത�ി�ം തര�ി�� തട���

നിലനി���േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര�പരിമിതി �ലം തിക�ം േശാചനീയാവ�യി� �ട�� ��ത ഓ�േറ�ിംഗ്

െസ�� വികസന�ിനാ�� ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ�െട �രവ�

3312. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അ�മാലി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ�െട �രവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ായി�  ബസ് കയ�� �ലെ� വലിയ �ഴിക�  േകാ��േറഷെ�

��യി�െ��ി�് എ� മാസമായി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �ഴിക� മഴ�ാല�ി�ം �� �റ��തി�ം ��ായി �ന��രി�ണെമ�് ആവശ�െ��്

�ലം എം.എ�.എ  27.02.2018-  �  െക.എസ്.അ�.ടി.സി എം.ഡി-�് ന�കിയ

നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) മഴ�ാലം �ട�ി ��ക� �റ�ി�ം ഒ� നടപടി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ�ീകരി�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ�ാര�െ��റി�് അേന�ഷണം നട�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(എഫ്) �ഴിക� അട��തിന് ഇനി എ� നാ��ടി കഴിയണെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട �വ��നം



3313. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി��െട കിഴ��  േമഖല�ം െെഹേറ�ിെ� കവാട�മായ േകാതമംഗലെ�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാ�െട �വ��നം െമ�െ����തിന് ഇൗ സ��ാ�

അധികാര�ി� വ� േശഷം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ� �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�വാ� കഴി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ ബ�ക�ം ദീ�ഘ �ര സ��ീ�ക�ം ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഡിേ�ാ�് േവ�ി നിലവിെല ഡിേ�ാേയാട് േച��് തെ� സൗജന�മായി വി�കി�ിയ �മി

ബ�്�ാ�ിെ� ആവശ����ായി വിനിേയാഗി�വാ�  സാധി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഇ) ഇൗ �ലെ� പാറ അടിയ�രമായി നീ�ം െച�് ഡിേ�ായി�  ��ത�  സൗകര�ം

ഏ�െ����തിന് അടിയ�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

പ��� െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.ഡിേ�ായിെല ടയ൪ �ാമം

3314. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ���  െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി ഡിേ�ായി�  ടയ�ക�െട �ാമം നിമി�ം ബ�ക�െട ഓ�ം

നി��ി വ�േ��ിവ� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� അടിയ�ര നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�ം ടയ�  ഇ�ാ�കാര�ം

പറ�് ബ�ക�െട ഓ�ം നി��ി വ�് െക.എസ്.ആ൪.ടി.സി-യിെല �തിസ�ി ���ി�ി��

നടപടി ആ�െട ഭാഗ�നി�ാണ് ഉ�ാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ?

കായം�ളെ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�് െട�മിന�

T 3315.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ള�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് െട�മിന�  ആരംഭി���മായി ബ�െ��

നടപടിക�െട �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ��തായി എവിെടെയാെ�യാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് െട�മിന�ക�

ആരംഭി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

��വാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാ�് ���ി�ണിയാ� നടപടി

3316. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



തീ��ാടക നഗരമായ ��വാ�രി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് അധിക വ�മാന

േ�ാത�ാ�ംവിധം, �ക� നിലകളി� േഡാ�മി�റി ഉ�െ�െട�� വി�മ േക�േ�ാെട ബസ്

െട�മിന� ���ി പണി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��� ഡിേ�ാ�് �തിയ ബ�ക� അ�വദി�ാ� നടപടി

3317. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ���  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നി�ം കഴി� ഒ� വ�ഷ�ിനിടയി�  എ�

ബ�ക� �ാ�് െച�ി��്;

(ബി) ഇതി� പകരമായി �തിയ ബ�ക� അ�വദി�ി�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  പ���  ഡിേ�ായി�  നി�ം എ� െഷഡ��ക�  ഓ�േറ�് െച���്;  ഇ��ം

െഷഡ��ക� ഓ�േറ�് െച�ാ� എ� ബ�ക� ആവശ�മാണ്; അതിന് എ� ബ�ക� നിലവി�

ഉ�്; എ� ബസിെ� �റവ് നിലവി� ഉ�്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ ഡിേ�ാ�് �തിയ ബ�ക�  അ�വദി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

െച��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാ�ിെ� പരിമിതിക�

3318. �ീ.സജി െചറിയാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നിേത�ന ആയിര�ണ�ിന് യാ��ാ�  വ�േപാ���ം ശബരിമല തീ��ാടക�െട

ഇട�ാവള�ം എം.  സി.േറാഡിെല ഒ� �ധാന ബസ് േ�ഷ�മായ െച���

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാ�ിെ� നിലവിെല പരിമിതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ബസ് �ാ�ി� കാല�ഴ�ം െകാ�് ജീ��ാവ�യിലായ പഴയ െക�ിട�� െപാളി�

നീ�ി വാണിജ�-വ�ാപാര ആവശ����് �ടി ഉത�� തര�ി�  ആ�നിക

സൗകര��േളാ��ടിയ �തിയ െക�ിടം നി��ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

3319. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി� നിലവി� �തിമാസ വ�മാനം എ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഡിേ�ായി� ഡീസ� പ�് �ാപി��തിെ� നടപടി�മ�� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ഇനി ���ീകരിേ�� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഡിേ�ായി�  ��തായി നട�ാ�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�  ഏെതാെ� എ�്



വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഡിേ�ായിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�  നിലവി�  േലലം െച�ാ�  എ� േഷാ�ക�  ആണ്

ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ി ഫാം - തി�വന��രം ഫാ�് പാ��� സ��ീസ്

3320. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ിെല

െപരി��ല പ�ായ�ി� നി�ളള അ�ി ഫാം - തി�വന��രം ഫാ�് പാ��� സ��ീസ്

നി��ി വ�ിരി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത സ��ീസ് നി��ിവ�ാ� എ�ാണ് കാരണെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത സ��ീസ് �നരാരംഭി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േകാ��� നി�ം ചാലിയ�ിേല�് �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.സ��ീസ്

3321. േഡാ.എം. െക. �നീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ��� േസാണ� ഓഫീസി� നി�് തി�വന��രം എ�ിക��ീവ് ഡയറ��

ഓഫീസിേല�് അയ� 831/Z4/17/TSR dt 4.4.2018എ� ഫയലിേ�� എ�് നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാ���  നി�ം ചാലിയ�ിേല�് �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട നവീകരണം

3322. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട നവീകരണ�ിനായി

ന�കിയ �ക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ക വിനിേയാഗി�് നട�ിയ �വ��ന�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട നിലവിെല കടബാധ�ത�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� �ാ��് കാ�ഡ് അധി�ിത ടി��് വിതരണം

3323. �ീ.െക.എ�.എ ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നിലവി�� ടി��് വിതരണ സംവിധാനം ഒഴിവാ�ി �ാ��് കാ�ഡ്

അധി�ിത ടി��് വിതരണ സ�ദായം നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇ�മായി

ബ�െ�� ച��ക� ഉ�ായി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാര�� പരി�ാരംഎ� അധിക ബാ��ത��ാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) ടി��് റാ�കളി� നി�് മാറി ഇേ�ാ� നിലവി�� ടി��് വിതരണ സ�ദായം നട�ിലാ�ിയത്

എ�ാണ്; ഇതിന് എ� �പ�െട െചലവ് ഉ�ായി;

(ഡി) കടബാ��തെകാ�് െപാ�തി��ി െപ�ഷ�  വിതരണം വെര �ട�� ഇൗ കാല�് ഇ�രം

പരി�ാര�ളാ�  അധിക ബാ��ത��ാ��ത് അഭികാമ�മെ��് മന�ിലാ�ി ഈ പ�തി

ഒഴിവാ�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �ാനിയ ബ�ക�

3324. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് എ� �ാനിയ സ��ീ�കളാണ് ഇേ�ാ�  ഉ�ത്;  ഇതി�  എ�

ബ�കളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് സ��മായി ഉ�ത്;  എ� ബ�കളാണ് കരാ�

അടി�ാന�ി�  ഓ��ത്;  കരാറിെ� വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;  എെ�ാെ�

വ�വ�ക�െട അടി�ാന�ിലാണ് ഇവ സ��ീസ് നട��ത്;

(ബി) ഇതി� എ� സ��ീ�ക� ലാഭകരമാെണ�ം അവ ഏെതാെ�യാെണ�ം �തിദിനം എ� �പ

ലാഭം ലഭി��െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത�  ��കളി�  �ാനിയ ബ�ക�  ഓടി�ാ�  തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് �തിയ �ാനിയ ബ�ക�  സ��മായി വാ�ാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ബസ് േബാഡി നി��ാണം

3325. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബസ് േബാഡി നി��ി�ാ� �േത�കമായി ഏെത�ി�ം �ാപന�ിന് മാ�ം സ��ാ�

അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഒ� �ാപന�ിന് മാ�മായി അംഗീകാരം ന�കാ�� സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ?

�ഭയാ� പ�തി

3326. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െജയിംസ് മാത�



,, പി.വി. അ�വ�

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അമിത േവഗതയി�ം അ��മാ�ം �ാഫിക് നിയമ��  ലംഘി�ം വാഹന��  ഓടി��

�വണത വ��ി�് വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇ�കാരം േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ��  ലംഘി�് വാഹനേമാടി��വ�െ�തിെര��

ശി�ാ നടപടിക� ��ത� ക�ശനമാ�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(സി) �ാഫിക് നിയമ േബാധവ�കരണം ല��മാ�ി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി ആവി�രി�ി�� �ഭയാ�ാ പ�തി ഏെത�ാം വ��ക�  േച��ാണ് നട�ാ�ി

വ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഓ�ൈല� േപാ���

3327. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഓ�ൈല� േപാ��� രംഗ�് നിലനി��� അഴിമതി�ം െത�ായ

�വണതക�ം ���മാ�ം ഉ�ലനം െച��തി� വിജയി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�ൈലനായി അേപ�ി�തി� േശഷം ആയതിെ� പക��മായി അേപ�ക�  േമാേ�ാ�

െവഹി�ി�  ഓഫീസി�  േനരി�് ഹാജരാേക� സാഹചര�ം ഇേ�ാ�ം നിലനി���ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിനായി ഓ�ൈല�  അേപ��െട ശരിയായി ���ീകരി�

പക��ക�ം മ�് േരഖക�ം തപാലി� സ�ീകരി��തിന് സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ;

(ഡി) അേപ�ക� നിർബ�മാ�ം േനരി�് ഹാജരാേക� സാഹചര��ളിെലാഴിെക, ഓ�ൈലനായി

അേപ� ന�കിയ േശഷം അേപ�ക�  േനരി�് ആ�.ടി.ഒ.യി�  േപേക� സാഹചര�ം

ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െെ�വി�് �� വാഹന���് നിറം ഏ�െ���വാ� നടപടി

3328. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െെ�വി�് �� വാഹന�� അ�ശ�മായി ഓടി����ല��ാ�� വാഹന

അപകട�� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�ം െെ�വ�് ബ�ക��ം മ�് ടാ�ി വാഹന���ം �ത�ക നിറ�ൾ

ന���േപാെല െെ�വി�് �� വാഹന���ം ഒ� �േത�ക നിറം ഏ�െ���വാ� സ��ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;



(സി) വാഹന അപകട�� �റ��തിെ� ഭാഗമായി ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള�ിന് െവളിയി� രജി�� െച� വാഹന��

3329. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിന് െവളിയി�  �േത�കി�ം േക�ഭരണ�േദശ�ളി�  രജി��  െച�് േകരള�ി�

�ിരമായി ഉപേയാഗി�� വാഹന��  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  അവ എ�െയ�് കണ�്

ലഭ�മാേണാ;ഇ�രം ഇതരസം�ാന രജിേ�ഷ�  കാരണം സം�ാന�ിന് നി�തി

വ�മാന�ി� �റ�വ��ത് എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) അ�രം വാഹന��  േകരള�ി�  രജിേ�ഷ�  എ��ാെത �ട��യായി ഉപേയാഗി�ാ�

അ�വദി�ി��,  േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമ�കാര��,  കാലാവധി എ�യാണ്;  ച�ലംഘനം

കെ��ാ� ഇേ�ാ� എ�് സംവിധാനമാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ല��ണ�ിന് വാഹന�� ഇ�െന പരിേശാധി��തിന് ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�� േമാേ�ാ�

വാഹന വ��ി� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) അ�രം വാഹന�� േകരള�ിനകേ��് �േവശി��തിന് എ��ി പാസ് ഏ�െ���ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ; േമാേ�ാ� വാഹനനിയമ�കാരം അ�വദനീയമായ കാലാവധി�് േശഷ�ം

ഉപേയാഗി�� അ�രം വാഹന��  കെ���തിന് ഇ�രം പാസ് ഉപകരി�െമ�്

ക���േ�ാ;

(ഇ) അ�രം എ��ിപാസ് ഇ�ാെത അനധി�തമായി ഉപേയാഗി�� വാഹന�� പരിേശാധനയി�

കെ��ിയാ� സം�ാന�ിന് കി�ാ�� യഥാ�� േറാഡ് ടാ�ം പിഴ�ം ഈടാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

േപാ�ിേ�രിയി� രജി�� െച� വാഹന��

3330. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േപാ�ിേ�രിയി� വാഹന�� നിയമാ�സരണം രജി�� െച�് േകരള�ി� �ിരതാമസം ഉളള

ആ�ക��് നിലവി� ഇവിെട വാഹനം ഓടി��തിന് എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; ��ത

വിഷയം സംബ�ി�് �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േപാ�ിേ�രിയി�  രജി��  െച� എ� വാഹന��  സം�ാന�് നിലവി�  ഉ�്;  ജി�

തിരി�ളള വാഹന��െട എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത വിഷയ�മായി ബ�െ��് ജന���് ഉ�ായ ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ആയതി�േമ� എ�് നടപടി സ�ീകരി� ;വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത വിഷയ�ി�  െെഹേ�ാടതി വിധിക�  എെ��ി�ം ഉ�ായി�െ��ി�  ആയതിെ�

പക��് ലഭ�മാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?



�� ബസ് ൈ�വ�മാ��് േബാധവ�കരണ �ാ�്

3331. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��  ബ�ക�െട ൈ�വ�മാ�െ��ാം ഗതാഗത വ��് േബാധവ�കരണ

�ാ�് ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ അ��യനവ�ഷം എ�ാ ��  ബ�ക�െട�ം ഫി�്നസ് സ��ിഫി��് പരിേശാധന

���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��  ��ികെള അനധി�തമായി ബ�കളി�ം കാ�കളി�ം ഓേ�ാറി�കളി�ം ��ി

നിറ�െകാ�േപാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിന് എതിെര എ�് നടപടി

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

സി�� ൈല�കളം ക�ാമറക�ം �ാപി��തിന് പ�തി

3332. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട �മതലയി�  ഗതാഗതതിരേ�റിയ �േദശ�ളി�  സി��

ൈല�കളം ക�ാമറക�ം �ാപി��തിന് നിലവി� പ�തി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) സി�� ൈല�കളം ക�ാമറക�ം �ാപി��തി�� മാനദ�െമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�നാഗ��ി നഗര�ിെല ഗതാഗത�ര��േവ�ി സി��  ൈല�ക�ം ക�ാമറക�ം

�ാപി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

വാഹന�ളിെല അതിതീ� െവളി��� െ�ാജ�� െഹഡ് ലാ�ക�

3333. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളി�  അതിതീ� െവളി��� െ�ാജ��  െഹഡ് ലാ�ക�  ഉപേയാഗി����ലം

ഉ�ാ�� അപകട��  ആെക�� വാഹനാപകട��െട എ� ശതമാനമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ വാഹന�ളി�  അ�രം ലാ�ക�  ഉപേയാഗി�ാ�  നിയമം അ�വദി��േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ; എ�ി� ഏ� ച��കാരം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പഴയ വാഹന���് മാ�മാേണാ അ�രം ലാ�ക�  ഉപേയാഗി��തി�  വില��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിയമ�കാരമെ��ി�  തീ��കാശ�� െഹഡ് ലാ�ക�മായി ��തായി നിര�ിലിറ��

വാഹന���് രജിേ�ഷ� അ�വദി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?



സം�ാനെ� വാഹനാപകട��

3334. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വാഹനാപകട�ളി�  �ഖ� പ�് വഹി�� വാഹന��  ഏെത�ാം

േമഖലകളി��വയാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം വാഹന�� 2017 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര എ� അപകട�� വ��ിയി��്;

തരംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത അപകട�ളി� എ� േപ� മരണെ��; തരം തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം മരണെ��വ�െട ആ�ിത��് എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് വ��് ന�കി

വ��ത്; ഇ�മായി ബ�െ��് 2017 ജ�വരി �ത� നാളി�വെര എ� �ക�െട ധനസഹായം

വ��് ന�കി; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അലസമാ�ം മദ�പി�ം വാഹനം ഓടി�് അപകടം വ���വ�െട െെലസ�സ് ഒരി��ം ���ി

ന�കാ�വിധം റ�് െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േറാഡപകട��െട എ�ം

3335. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� കഴി� വ�ഷം  (2017 )  േറാഡപകട�ളിൽ മരണെ��വ�െട�ം ��തരമായി

പരിേ��വ�െട�ം കണ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) േറാഡ് അപകട�� �റ��തിന് േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ��തലായി സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��

നടപടി�മ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന േദശീയ പാതകളി�  നി�ിത �രപരിധിയി�  േ�ാമാ െകയ�  സംവിധാനം

ഏ�െ���ാ� േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി ഫ�് ലഭ�മാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ആ�.ടി.ഓഫീ�കളിൽ ഏജ�മാ��് നിയ�ണം

3336. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.ടി.ഓഫീ�കളിൽ ഏജ�മാ��് നിയ�ണ��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ വാഹന�� രജി�� െച��തിന് നിലവി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ാര��ിന് ഓേരാ ഇനം വാഹന�ി�ം വാഹന ഉടമ നൽേക� �ക വാഹന ഡീല�മാ�

�േഖനയാേണാ ഈടാ��ത്;



(ഡി) രജിേ�ഷൻ ചാ�ജ് എ� േപരിൽ വാഹന ഡീല�മാ�  �േത�കമായി �ക ഈടാ��തായി

��യിൽ െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) �തിയവാഹനം രജി�� െച��തിന് ഇടനില�ാെര അ�വദി�ാ�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(എഫ്) �തിയ വാഹനം രജി��  െച�ാൻ േനരിെ��� ഉടമ ആ�.ടി.ഓഫീസിൽ ഏെത�ി�ം

തര�ി�� �ക അടേ��തായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെല അഴിമതി തടയ�

3337. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് സ�ീകരി�� ഓ�ൈല�

പരി�ാര��െട �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ?

എം.എ�.എ. ഫ�പേയാഗി�് സ��ാ� ��ക��് വാ�ിയ വാഹന���് േറാഡ് നി�തി

3338. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ഫ�് വിനിേയാഗി�് സ��ാ�  ��ക��് ലഭ�മാ�ിയ വാഹന��  സ��ാ�

വാഹന�� എ� വിഭാഗ�ി�െ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) അ��  മ�ല�ി�  ഇ�കാരം ഫ�് ലഭ�മാ�ി ബ�െ�� സ��ാ�  ��ക�െട

എ�്.എം/�ി�സി�� എ�ിവ�െട േപരി� രജി�� െച�ി�� വാഹന�� ഈ വിഭാഗ�ി�

ഉ�െ���ി� എ� കാരണ�ാ� േറാഡ് നി�തി ഇൗടാ�ി വ��ത് നിയമാ��തമാേണാ;

(സി) ��ത ബ�ക�െട രജിേ�ഷ�  ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ േമധാവിയായ ഡി.ഡി.ഇ.�െട േപരി�

ആെണ�ി� മാ�േമ സ��ാ� വാഹനം എ� നിലയി�� നി�തിയിളവിന് അ�ഹത�� എ�

ഗതാഗതവ��് അധി�ത�െട നിലപാട് നിയമാ��തമാേണാ;

(ഡി) ഈ വാദഗതി ഉ�യി�് സം�ാന�് സ��ാ� �� അധികാരിക�െട േപരി� ലഭ�മാ�ിയി��

എം.എ�.എ.  ഫ�് വിനിേയാഗി�� വാഹന���് നി�തി ഇൗടാ�ി വ�� വ�വ�

അവസാനി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ശാ�ീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി ന�െട സ��ാ�  ��കെള

ശാ�ീകരി��തിന് സഹായകമായ ഈ വിഷയ�ിേ��  സത�ര അ��ല നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

ഭി�േശഷി�ാ��് ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്

3339. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:



(എ) ഭി�േശഷി�ാ��് ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ലഭി��തി�� ��ി��ക� ഒഴിവാ��തിനായി

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് ആ� േകരള വീ� െചയ� ൈറ�്സ് െഫഡേറഷ� സമ��ി� പരാതിയി�

സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മ�രേയാ�ം നിയ�ി�ാൻ നടപടിക�

3340. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബ�ക�െട മ�രേയാ�ം,  മണൽ കരി�� േലാബിക�മായി ബ�െ�� ടി��ക�

എ�ിവെയ നിയ�ി�ാൻ ഗതാഗതവ��് എ� നടപടിക�  സ�ീകരി�വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ബ�ക�െട മ�രേയാ�ം നിയ�ി�ാ�ം അപകട��  ഒഴിവാ�വാ�മായി

സമയ�മ ഉ�രവ് പരിേശാധി�് ആ�&ഡി ടീം നൽകിയ റിേ�ാ��ിേ�ൽ നാളി�വെര എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാജ�െ� ഏ��ം േമാശമായ ൈ�വിംഗ് സം�ാരം �ല���വരാണ് സം�ാനെ� �ധാന

നഗര�ളി��െത� ൈ�ം െറേ�ാ��സ് ബ�േറാ�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ിൽ എ�്

തി��ൽ നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�വ��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സബ് ആ�.ടി.ഓഫീ�ക�

3341. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിയ സബ് ആ�.ടി.ഓഫീ�ക�  ആരംഭി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ിൽ

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാലി��് എയ�േപാ��് ഉ�െ�െട �ധാനെ�� �ാപന�� ഉ�െ�ാ�� െകാേ�ാ�ിയിൽ

സബ് ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ് ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) എ�ിൽ ഇതിന് േവ�ി സ��ാ� െച� കാര��� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ ആ�.ടി.ഓഫീ�ക� �ട��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ� വ�തിന് േശഷം �തിയ

ത�ികക� ��ി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

ചി�ർ ആർ.ടി. ഓഫീസ് മിനി സിവിൽ േ�ഷനിേല�് മാ�വാൻ നടപടി

3342. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചി�ർ ആർ.ടി.ഒ.  �െട ഓഫീസ് ചി�ർ മിനി സിവിൽ േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് ചി�ർ

താ��്സഭ�ം ഗതാഗത വ��ം നൽകിയ നിർേ�ശ�ൾ ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ



അവഗണി�ക�ം താമസി�ി�ക�ം െച��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;  കഴി�  24

മാസ�ാലയളവിൽ െമാ�ം എ� �പയാണ് വാടക,ൈവദ�തി ഇന�ളി�  ചി�ർ േമാേ�ാർ

വാഹന ഓഫീസിന് െചലവായത്;

(ബി) ഓഫീസ് മാ��തിന് മന�ർവം സാേ�തിക കാരണ�ൾ ഉ�യി�് വീ� വ���

ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�ം ഈ �ക ഈടാ�ാൻ നടപടി എ��േമാ;

(സി) ചി�ർ ആർ.ടി.ഒ �െട ഓഫീസ് ചി�ർ മിനി സിവിൽ േ�ഷനിേല�് മാ��തിന് അടിയ�ര

നിർേ�ശം നൽ�ക�ം സമയബ�ിതമായി മാ��െ��് ഉറ� വ��ക�ം െച�േമാ?

വ��ല താ��ിൽ സബ് ആ�.ടി.ഒ ഓഫീസ്.

3343. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വ��ല നിേയാജക�ല�ി�  വ��ല താ��് േക�ീകരി�് സബ് ആ�.ടി.ഒ.ഓഫീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല �തിയ ത�ികക�

3344. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് അപകട��  �റ��തിന് ആ�.ടി.ഒ മാ�െട�ം െവഹി�ി�  ഇ�െ���മാ�െട�ം

അസി��് േമാേ�ാ�  െവഹി�ി� ഇ�െ���മാ�െട�ം അധിക ത�ികക� ��ി��േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇൗ ത�ികക� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിലാേണാ അ�വദി�ി��ത്; ഇൗ ത�ികക�

അ�വദി��തിന് ധനകാര� വ��ിെ� അ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;  �തിയ ത�ികക�  അ�വദി��ത് സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയാേണാ

ത�ികക� ��ി�ി��ത് ;

(ബി) �തിയതായി ��ി�� ത�ികകളി�  മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിന്

ശിപാ�ശ�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  മിനി�ീരിയ�  ത�ികക�  �റംകരാ�  ന���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  അധികമായി മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാെര നിയമി��തിനായി

ത�ികക� ��ി�േമാ;

(ഡി) ��തായി ആരംഭി� കാ�ാ�ട ഉ�െ�െട�� സബ് റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�കളി�

മതിയായ മിനി�ീരിയ� ജിവന�ാെര നിയമി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മിലി�റി ചി��� സ�കാര� വാഹന�ളി� ഒ�ി�് ��പേയാഗം

3345. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:



(എ) േകരള�ി�  വ�ാപകമായി മിലി�റി ചി���  സ�കാര� വാഹന�ളി�  ഒ�ി�് ��പേയാഗം

െച��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ി�  ഏെത�ാം റാ�ി�� മിലി�റി ഉേദ�ാഗ���ാണ് മിലി�റി ചി���

സ�കാര�വാഹന�ളി�  പതി�് ഉപേയാഗി��തിന് അ�വാദം ന�കിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അനധി�തമായി മിലി�റി ചി���  പതി�് സ�കാര�വാഹനം ഉപേയാഗി��വ�െ�തിെര

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

വാഹന�ളി� പ�ിങ് ന�� േ��ക�

3346. േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന�ളി�  പ�ിങ് ന��  േ��ക�  ഉപേയാഗി��ത് നി�ബ�മാ�ി ഉ�രവ്

നിലവി�േ�ാ ; എ�ി� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏെതാെ� തരം ന��  േ��കളാണ് നിയമ�കാരം ഉപേയാഗി�ാ�  സാധി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അവ��മാ�ം ആല�ാരികമാ�ം ന��  േരഖെ���ിയി�� വാഹന��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) 2016 ,2017 ,2018 എ�ീ വർഷ�ളിൽ അ�രം േക�കളിൽ വർധനവ് ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ഇ) നിയമലംഘനം നട�� വാഹന��െ�തിെര പരാതി ന�കാ� െപാ�ജന���് സാധി��

തര�ി� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് സംവിധാനം ഒ��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) എ�ിൽ ഇതിന് േവ�� �ചാരം ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�റിയി�ാേമാ?

േറാഡ് വികസന�ിന് ജലഗതാഗത വ��ിെ� �മി

3347. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.,  എസ്.ഇ.�ി എ�ജിനിയറിംഗ് േകാേളജിന്

ന�കിയ �മി േറാഡ് വികസന�ിനായി െപാ�മരാമ�് േദശീയപാത വിഭാഗം ഏെ���ി�്

(ലാ�് അക�ിസിഷ�) ന�പരിഹാരം ന�കിയിെ�� കാരണ�ാ�, െകാ�ം ജി�യി� ആ�ാമം

ലി�് േറാഡ് നി��ാണ�ിന് ജലഗതാഗത വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മി വി�് ന���തിന്

(ലാ�് �ാ���) െപാ�മരാമ�് വ��് സമ��ി� അേപ�യി� �മി വി�് ന�േക�തിെ��്

തീ�മാനി�ി��ത്  (സ��ാ�  ഫയ�  നം.ഡി1/312/2017/ഗതാഗതം)  നിയമാ��ത

നടപടിയാേണാ എ�റിയി�േമാ;

(ബി) ആ�ാമം ലി�് േറാഡ് വികസന�ിനായി ജലഗതാഗത വ��ിെ� അധീനതയി�ളള �മിയിെല

ഓഫീസ് െക�ിടം െപാളി�മാേ��ി വ�� സാഹചര��ി�  െകാ�ം എം.എ�.എ �െട



നിേയാജകമ�ല ആ�ി വികസന നിധിയി� നി�് 75 ല�ം �പ െചലവഴി�് �തിയ െക�ിടം

നി��ി�് ന��ക�ം �തിയ െക�ിട�ിേല�് ഓഫീസ് മാ�ി �വ��നം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി�ളള സാഹചര��ി�  ലി�് േറാഡ് വികസന�ിനായി �മി വി�് ന�കാ��താെണ�്

ജലഗതാഗത വ��് ഡയറ�� സ��ാരിേല�് സമ��ി� 24.11.2017 െല ക�ിെല ശിപാ�ശ

പരിഗണി�് ആ�ാമം ലി�് േറാഡ് വികസന�ിനായി �മി വി�് ന���തിന് സഹായകരമായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ജലഗതാഗതം കാര��മമാ��തിനാ�� നടപടിക�

3348. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം ജലഗതാഗതം കാര��മമാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജലഗതാഗത േമഖലയി�  നി�ളള വ�മാനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ?

ജലഗതാഗതവ��ിെ� യാ�ാനൗകക�

3349. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലഗതാഗതവ��ിെ� അധീനതയി� എ� യാ�ാനൗകക� ഉെ��് അറിയി�േമാ ;

(ബി) അവയി� എ� എ�ം സ�ാരേയാഗ�മായവ�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ����ണി ആവശ�മായവ�െട അ����ണികൾ�് സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ��

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� �തിയ യാ�ാനൗകക�  വാ�ിയി�െ��്

െവളിെ���േമാ?

ജലപാതക�െട �വ��ന �േരാഗതി

3350. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��് മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ജലപാതക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലഗതാഗതെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ജലപാതക�െട �േരാഗതി�ായി ക��പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയേ�ാ�

വ�മാന�ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  കഴി� പ�് വ�ഷെ� വ��നവ്

വ�ഷം തിരി�് ന�കാേമാ?



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

തി�വന��രം, െസ��റി,

11-06-2018

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.


