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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

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

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��മ�ി

പാ��ണ� േകരള മിഷെ� �വ��നം

*271.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.െക.െജ. മാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) നഗരസഭകളി� സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട അടി�ാന സൗകര� വികസനം സാധ�മാ��തിനായി

�പീകരി� പാ��ണ�  േകരള മിഷെ� �വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� പ�തി നട�ിലാ��തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) മിഷ� വഴി ഇ�വെര ആരംഭം �റി�ാ� കഴി� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ഡി) േകരള ��ിര നഗര വികസന പ�തി  (െക.എസ്.�.ഡി.പി)  �ായി നീ�ി െവ�ി�� �ക

�ാപന�ിന് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  �ാപന�ിെ� സാ�ത�് നിയമനി��ാണം വഴി �ാബല�ം

ന�കിയി�േ�ാ?

കാ�ഷിക വിളക��് ഇ�ഷ�റ�സ്
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*272.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിളക��് ഇ�ഷ�റ�സ് നി�ബ�മാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ഷിനാശ�ിന് ലഭി�� ന�പരിഹാര�ക വ��ി�ി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇേ�ാഴെ� ക�� േവനലി� വ��ഷിനാശം ഉ�ായ ക�ഷക��്, വ��ി�ി� ന�പരിഹാര�ിന്

അ�ഹത�േ�ാ; ഇെ��ി� അവ��് �ടി അത് ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഷിനാശ�ിന് ന�പരിഹാര�ക ലഭി��തിന് ക�ഷക�  േനരി�� ��ി��ക�  പരിഗണി�്

ഇതി�� നടപടി�മ�� ല�കരി�േമാ?

�റ�ഖ മണ� ഖനനം

*273.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ മണ� ഖനന�ിന് �തിയ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �തിയ നയം നട�ാ���വഴി എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് െെകവരി�ാനാ��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(സി) �തിയ നയമ�സരി�് മണ�  ഖനന�ി�ം വിപണന�ി�ം ഏ�െ���ിയി�ളള വ�വ�ക�

വിശദമാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

*274.�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

,, െക. ദാസ�

,, പി.െക. ശശി

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

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി ഈ വ�ഷം ഒ� ല�ം ഭവനരഹിത��് വീ�ന��െമ� �ഖ�ാപനം

�ാവ��ികമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;
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(ബി) അ�ഹരായ �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ാ�ളള വിവരേശഖരണ�ിെ� അടി�ാന�ി�

�ണേഭാ�ാ�െള നി�യി�� ��ിയ ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(സി) ഈ പ�തി�േവ� വിഭവ സമാഹരണ�ിനാ�ളള മാ���� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െപ�ഷ� ഫ�്

*275.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, െക.�രളീധര�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� െപ�ഷ� ഫ�് �പീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് െ�ാഫ.�ശീ� ഖ� എെ��ി�ം ശിപാ�ശ ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� എ� തീ�മാനം എ��െവ�് വ��മാ�േമാ ?

േ�ജ് ക�ാേരജ ുക��് ജി.പി.എസ്

*276.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സ�കാര�േമഖലയിേല��െ�െട�� േ�ജ് ക�ാേരജ ുക��് ജി.പി.എസ്.  സംവിധാന�ി��

പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�ായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാഹന��െട അമിതേവഗം, ��് മാറി�� യാ� �ട�ിയവ നിരീ�ി�ാ�ം നിയ�ി�ാ�ം ��ത

സംവിധാനം ഉപ��മാ�െമ�് ക���േ�ാ;  എ�ി� അപകട�� �റ� െകാ�വ��തിെ�

�ടി ഭാഗമായി ഇ� സംബ�ി� നടപടിക� ത�രിതെ���േമാ?

െന��ഷിയിെല ഉ�ാദന വർ�നവിന് സ�ീകരി�� നടപടിക�

*277.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, സി. െക. ശശീ��

,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െന��ഷിയിെല ഉ�ാദനവ��നവിനായി സ�ീകരി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി�് അ�േയാജ�മായ വി�ക�ം ആവശ��ിന് വള�ം ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ

സ�ീകരണ�� ഏ�െ���ാേമാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

(സി) സഹകരണ സംഘ���് ൈറസ് മി�ക�  �ാപി��തിന് േ�ാ�ാഹനം ന�കാ�

സാധി�േമാ; എ�ി� എെ��ാം സഹായ�� ന����്; വിശദമാ�ാേമാ;

െനൽ�ഷി ലാഭകരമാ�ാ� നടപടി

*278.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, ഡി.െക. �രളി

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

(എ) െന��ഷി ലാഭകരമാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം െചലവ് �റ��തി�ം എെ��ാം മാർ��ളാ��ത് ;

(സി) �ഷിഭവ�ക� �േഖന യ�വ��രണ�ം അവ�െട കാര��മമാ�� പരിപാലന�ം ഉപേയാഗ�ം

നട�ിലാ�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) യഥാസമയം െതാഴിലാളിക�െട േസവനം ലഭ�മാ��െവ�് ഉറ� വ��ാ� പ�തി�േ�ാ?

�ഷിഫാ�ക�െട നവീകരണം

*279.�ീ.െക. ബാ�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) �ണനിലവാര�� നടീ�  വ���, വി�ക�  �ട�ിയവ�െട അപര�ാ�ത ഉ�ാദന�മത�്

െവ�വിളി ഉയ���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ണനിലവാര�� നടീ�  വ���െട ലഭ�ത വിപണിയി�  ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) സം�ാനെ� �ഷി ഫാ�ക� നവീകരി�് �ണേമ��� വി�് ഉ�ാദന േക��ളാ�ം ൈഹെട�്

ഫാമിംഗിനാ�� �തന കാ�ഷിക സാേ�തിക വിദ��െട �ചരണ േക��ളാ�ം മാ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?
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തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ി�ളള േറാ�കൾ

*280.�ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട നിയ�ണ�ി�ളള  1500  കി.മി.  േറാഡ് െപാ�മരാമ�്

വ��ിന് ൈകമാ��തി�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത േറാ�ക�െട അ����ണിക�  നട�ി സ�ാരേയാഗ�മാ�വാ�  എ�് �ക

േവ�ിവ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇതി�ളള �ക എവിെട നി�ം കെ��വാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ലഭി�� �ക�െട �രിഭാഗ�ം േറാ�ക�െട

അ���പണി�ായി െചലവഴിേ��ിവ����ലം തേ�ശ�ാപന��  നി��ഹിേ�� �ാഥമിക

�മതലക�േപാ�ം നി��ഹി�വാ�  കഴി��ി�ാെയ�ത് വ�തയാേണാ;  എ�ി�  േറാഡ്

ൈകമാ��തി�ളള നടപടി�മ�� എ��ം േവഗം ���ീകരി�േമാ?

�ഷിെയ ബാധി�� അ�ാരാ� കരാ�ക� സംബ�ി� ആശ�ക�

*281.�ീ.എ. െക. ശശീ��

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷിെയ ബാധി�� അ�ാരാ� കരാ�കെള��ി പഠി�ാൻ സ��ാ�  �ാപി� ഡ��.�ി.ഒ

െസ�ിെ� �വ��നം േകരളെ� ബാധി�� വിവിധ അ�ാരാ� കരാ�കെള��ി പഠി�ാ�ം

സ��ാരിന് നി�േ�ശ�� ന�കാ�ം പര�ാ�മാേണാ; ഈ സ��ാ� വ�തി�േശഷം ഈ െസ�

നട�ിയ �വ��ന��  വ��മാ�ാേമാ;  ആ�.സി.ഇ.പി കരാ�ക�  േകരള�ി��ാ��

േദാഷ�െള��ി ഈ വിഭാഗം എെ�ാെ� പഠന�� നട�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ�.സി.ഇ.പി കരാ�ക� േകരള�ിെല വിളകളായ െത�്,  റ��, ���ളക്,  ഏലം,  ക�വ�ി,

േതയില, കാ�ി, മ� �ഗ� വ��ന�� ഇവെയ എ�െന ബാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; ഈ

വിഷയ�ി� േകരള�ിെ� ആശ�കൾ േക�െ� അറിയി�ാ� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി� ;

(സി) 2017  �ൈല മാസ�ി�  ൈഹദരാബാദി�  നട�� ആ�.സി.ഇ.പി മീ�ിംഗി�  േകരള�ിെ�
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ആശ�ക� േക�െ� അറിയി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

െപ�േഫാമ�സ് ആഡി�് വിഭാഗം

*282.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ടി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) തേ�ശ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം ഉറ�വ�േ�� �മതല െപ�േഫാമ�സ് ആഡി�്

വിഭാഗ�ിന് ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�, ഇ�രെമാ� തീ�മാനം എ��വാ� ഉ�ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ണേഭാ� പ�ിക നീതി��മാേണാെയ�് പരിേശാധി�വാ�� �മതല െപ�േഫാമ�സ് ആഡി�്

വിഭാഗ�ിന് ന�കിയി�േ�ാ എ�് പറയാേമാ?

വാഹനെ���ം �ല�� ���ൾ

*283.�ീ.ബി.സത��

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� വാഹനാപകട��െട കാരണ�� അറിയി�േമാ;

(ബി) �തിവ�ഷം പ��് ശതമാന�ിലധികം വാഹനെ���ം ഉ�ാ��ത് കണ�ിെല��്

െപാ�ഗതാഗത സൗകര�ം കാര��മ�ം ആക�ഷക�മാ�ി സ�കാര� വാഹനെ���ം നിയ�ി�ാ�

പ�തി�െ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നഗര�ളി� വാഹനെ����ിന��തമായ പാ��ിംഗ് സൗകര��� ഇ�ാ�തിനാ� ഉ�ാ��

അല��മായ പാ��ിംഗ് ഗതാഗത തട��ി�ം അപകട�ി�ം കാരണമാ���െകാ�് വിവിധ

ത�കളാ�ളള യ�വ��ത പാ��ിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ����തിെ� സാധ�തകെള�റി�്

പരിേശാധന നട�േമാ?

നീര ഉ�ാദനരംഗം േനരി�� �തിസ�ി

*284.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്
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,, അനി� അ�ര

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

(എ) നാളിേകര വികസന േബാ�ഡിെ� കീഴി�  �വ��ി�� നീര ഉ�ാദന ക�നിക�

�തിസ�ിയിലാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അതി�ളള കാരണെമ�ാണ്;

(സി) സം�ാനെ� നീര ഉ�ാദന സംഘ���് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���ത്;

(ഡി) തമി�ാ�ി�  നി�ം �റ�വില�് നീര എ�ി��തി�ളള നീ�ം നട�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഉ�ാദനെ�ലവ് വളെര �റ�ളള�ം തമി�ാ�ി�  നിെ����മായ നീരെ�തിെര

മ�രി�വാ�  സം�ാനെ� നീര ക�ഷകെര �ാ�രാ�വാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്

ൈകെ�ാള�കെയ�് െവളിെ���േമാ?

�ചിത�മിഷ� വഴി മാലിന�സം�രണം

*285.�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എസ്.ശർ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, 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�സം�രണ രംഗ�് �ചിത�മിഷ� വഴി നട�� ഇടെപട�ക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിന് അവലംബി�ി�� മാ����  എെ��ാമാണ്;  നഗര�ളി�,

വിേശഷി�് ആ�ക�  േകാളനിയായി താമസി�� ഇട�ളി�, ൈജവ മാലിന� സം�രണ�ം

ബേയാഗ�ാസ് �ാ�്, കേ�ാ�് �ട�ിയവയി� നി�� �റി, വളം എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�ം ഏ�

വിധ�ി� സാധ�മാ��െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വിവിധ തര�ി�� അൈജവമാലിന� സം�രണ�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം എ�ാണ്;

ഇവ ഫല�ദമായി �വ��ി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക��് അപകട ഇ��റ�സ്

*286.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, എ. എ�. ഷംസീ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) എ�ാ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�ം േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം  146-� വ�� �കാരം

നി�ബ�മാ�ിയി�ളള അപകട ഇ��റ�സ്  (േത�ഡ് പാ��ി ഇ��റ�സ്)  ഉളളവയാേണാ;

ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ഷ��  െച�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�  അപകട�ി�െ��േ�ാ�

അതിനിരയാ��വ��് േകാടതി വിധിയ�സരി�ളള ന�പരിഹാരം യഥാസമയം ന���ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) 2014-െല സം�ാന നിയമ�കാര�ളള 'യാ��ാ��ളള വ��ിപര അപകട സ�ഹ ഇ��റ�സ്

പ�തി'�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ;  ഈ പ�തി �കാരം ആ��ല��� ന�കി വ��േ�ാ

എ�റിയി�ാേമാ?

തീര�ടലി�െട ചര�് ഗതാഗതം

*287.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചര�് ഗതാഗത�ിെ� നി�ിത ശതമാനം തീര�ടലി�െട�ം കനാ�കളി�െട�ം

ആ�ി മാറ�വാ� എെ��ാം �വ��ന�� നട�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ചര�് ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �റ�ഖ�ളി�  എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���

ഒ��ിയി��്;

(സി) ചര�് ഗതാഗതം ൈകകാര�ം െച�വാ�  �റ�ഖ�ളി�ം കനാ�കളി�ം എെ��ാം വികസന

�വ��ന�� നട�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

*288.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാന�് �ാ�ി�ിെ� അമിത ഉപേയാഗം െകാ�� �ഷ�ഫല�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 50  ൈമേ�ാ�  വെര�� �ാ�ിക് ഉ����  േക� സ��ാ�  2016ഏ�ി�  മാസ�ി�

നിേരാധി�ി�ം സം�ാന�് ��ത നിേരാധനം നട�ിലാ�ാ�ത് എ�െകാെ��്
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െവളിെ���േമാ;

(സി) സം�ാനെമാ�ാെക �ാ�ി�ിെ� ഉപേയാഗം ക�ശനമായി നിേരാധി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��� പരി�രി��തിന് നടപടി

*289.�ീ.പി.െക.അ� റ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നിലവി�� െക�ിട നി��ാണ ച��� പരി�രി��തിന് സ��ാ� ആേലാചി��േ�ാ; ഇതിനായി

നി�േ�ശ�� സമ��ി�ാ� ഏെത�ി�ം സമിതിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സമിതി�െട റിേ�ാ��് സ��ാരിന് ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�മായി ബ�െ��് �നിസി�ാലി�ി ച��ളി� മാ�ം വ�േ���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

ൈജവപ��റി ഉ��ാദന�ം വിപണന�ം

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

(എ) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റി ൈജവ�ഷിയി�െട ഉ��ാദി�ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ വ�ഷം എ� െഹ�റി� ൈജവപ��റി �ഷി ഇറ��കാര�ം പരിഗണനയി��്; അ�്

വ�ഷംെകാ�് എ� െഹ�� �മിയി� ൈജവപ��റി �ഷി നട�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) സം�ാന�് ഇേ�ാ�  എ� ൈജവ ഇേ�ാേഷാ�ക�  ആരംഭി�ി��്;  ഇതിെ� എ�ം

വ��ി�ി��കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തിയി�െട ല��ംെവ�� േന��� എെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ നടപടി

*291.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

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

(എ) കരെന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

അറിയി�േമാ;
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(ബി) ആറ�ളയി�ം െമ�ാ�കായലി�ം റാണി�ായലി�ം െനൽ�ഷി ഇറ�ിയതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി സഡക് േയാജന

*292.�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, സി. െക. ശശീ��

,, വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഒ�െ�� കിട�� �ാമ�േദശ�ളി�  േറാ�ക�  നി��ി��തി�� േക�ാവി�ത പ�തിയായ

�ധാനമ�ി സഡക് േയാജന �കാരം  2016-17  വ�ഷ�ി�  നട�ിലാ�ിയ ���ിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഈ പ�തി �കാരം എ� െ�ാേ�ാസ�ക��്

അംഗീകാരം ലഭി�ി��്;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം േറാ�ക�  നി��ി��തിന് എ�ിേമ�് അ�സരി�� യഥാ��

നി��ാണെ�ലവ് മാ�േമ േക�ഫ�ി� നി�ം ഉപ േയാഗി�ാ� സാധി�ക�� എ�തിനാ� മ�

െചല�ക��് ആവശ�മായിവ�� �ക സം�ാന വിഹിതമായി ബജ�ി� വകയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി� ��ത� �ാമ�േദശ�െള ഉ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പി�് ബ�് പ�തി

*293.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീ �ര� ഉറ�വ���തിനായി തി�വന��ര�് ആരംഭി� പി�് ബ�് പ�തി�െട

�വ��നം അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി ലാഭകരമാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി മ�് ജി�കളിേല�് വ�ാപി�ി��തിന് ഉേ�ശ��േ�ാ എ�റിയി�േമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന
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*294.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ��ംബ�ീ �േഖന നട�ിലാ��  '�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന എ�ാ േപ��ം ഭവനം  2022'

പ�തി�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�േപ��ാണ് ��ത ഭവനനി��ാണ പ�തി�കാരം േലാ� അ�വദി��ത്;

(സി) ഈ േലാ� ലഭി��വ��് എ�കാരമാണ് പലിശ സ�ിഡി അ�വദി��ത്;

(ഡി) േലാ� ��വ�ം അട�തീ��േശഷം മാ�േമ സ�ിഡി അ�വദി�ക�േ�ാ, അേതാ വ�ഷാവ�ഷം

പലിശ സ�ിഡി അ�വദി�േമാ?

�ാ�ി�ിെ� �ഷ�ഫല�െള��ി േബാധവ��രണം

*295.�ീ.എം. �േകഷ്

,, എം. സ�രാജ്

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

(എ) �ാ�ിക് മാലിന���െട േതാത് �റ��തിനായി ഒ� �േത�ക ക��പ�തി നട�ാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ാ�ി�ിെ� �ഷ�ഫല�െള�റി�് ജന���് ശരിയായ രീതിയി�� അവേബാധം ന���തിന്

േബാധവ��രണ പരിപാടിക� സംഘടി�ി�േമാ;

(സി) ഉപേയാഗി�് വലിെ�റി�� �ാ�ി�ക�  േശഖരി�് �നഃചം�മണം െച��തി�� ആ�നിക

സംവിധാന�� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ന��ി� നി�് കരകയ�ാ� നടപടി

*296.�ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീ�ക�  െവ�ി�റ�ാെത തെ� േകാ��േറഷെന ന��ി�  നി�്

കരകയ��തിന് വിഭാവനം െച�� ക��പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് നട� സാ��ിക വ�ഷം െച�ാ�േ�ശി�� ക�� പ�തിക�

വ��മാ�േമാ?

ൈമന� �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം യാ�ായാന��െട �ര��ം

*297.�ീ.െക.��ിരാമ�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, സി.���

,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ൈമന�  �റ�ഖ��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി നട��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കടലി�  േപാ��വ�െട�ം കായലി�െട�ം കനാലി�െട��ളള യാ�ാ േബാ�കളിെല

യാ��ാ�െട�ം �ര��ായി �റ�ഖ വ��് ഏെതാെ� തര�ി�  ഇടെപ��െവ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ�ലാ�് െവസ� �� �കാരം യാ�ായാന��െട �ര� ഉറ�ാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ എ�ം

�റിസം േക��ളി�  ഉ�ാ�� േബാ�് അപകട��  ആവ��ി�ാതിരി�ാ�  േവ� ഇടെപട�

സാധ�മായി�േ�ാ എ�ം വിശദീകരി�ാേമാ?

സാഗരമാല പ�തി

*298.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട വികസന�ിനായി 'സാഗരമാല' എ� േപരി� പ�തി നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േക� സ��ാരി�  നി�� അ�മതി�ം ധനസഹായ�ം ലഭി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം െപാ��ശാനം പ�തി
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*299.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) എ�ാ �ാമപ�ായ�കളി�ം െപാ��ശാനം എ� പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി എെ��

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�തി നട�ി�ി� എെ��ി�ം തട��� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി കാര��മമായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സമാ�ര സ��ീസ് വാഹന��

*300.�ീ.അ�� �കാശ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ സാ��ിക �തിസ�ിയിലാ��തിന് കാരണമായ സമാ�ര

സ��ീസ് വാഹന���് തടയി�വാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) സമാ�ര സ��ീസ് വാഹന�െള പിടി��വാ� �േത�ക ��ാഡിെന നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട അ�� ബ���െട േപരി�� സ�കാര�

ബ�ക�െട�ം,ക�ാേരജിെ��ം വിശദാംശം െവളിെ���ണെമ� നി�േ�ശ�ിേ��  ലഭി�

�തികരണം എ�ായി��; എ� ജീവന�ാ� വിശദാംശം െവളിെ���ി;

(ഡി) സം�ാന േദശീയ പാതകളി�ം,  േദശസാ��ത ��ി�ം അനധി�തമായി സ��ീസ് നട��

സമാ�ര സ��ീ�ക� ക�ശനമായി തട��തിന് നി�േ�ശം ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

30-04-2017

�േ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)].
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