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അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  16, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

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

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��മ�ി

നാളിേകര ക�ഷക� േനരി�� ����

*421.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ആ�. രാേജഷ്

,, െക.��ിരാമ�

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

(എ) നാളിേകര ക�ഷക�  േനരി�� �ധാന ����  എെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദനെചല� �റ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി��� പ�തിക�  ഉെ��ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) െത�കയ� െതാഴിലാളിക�െട േലബ� ബാ�് �പീകരി�് യഥാസമയം െതാഴിലാളിക�െട േസവനം

ലഭ�മാ�ാ� സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് യ�വ��രണം സാധ�മാ��തിനാവശ�മായ ഗേവഷണ പ�തിക��ായി

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക��െ�െട�� സാേ�തികശാ� �ാപന��െട �വ��നം

�േയാജനെ���ാ� നടപടിെയ��േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് പ�തി
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*422.�ീ.അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

(എ) ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം േസവന��  ൈജവ�ഷി പ�തി�െട നട�ി�ിനായി �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��െവ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഈ േമഖലയിെല �ഷിയി�  എെ��ാം േന���

ൈകവരി�ാനായി�െ��് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ ന��ി� നി�ം കരകയ�ാ� മാ��ം

*423.�ീ.സി.���

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

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

(എ) �ര�ിത�ം ആ�യി�ാ���മായ െപാ�ഗതാഗത സൗകര�ം ഏ�െ���ക എ� സാ�ഹ�

ഉ�രവാദിത�ം നിറേവ�ിെ�ാ�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ ന��ി�  നി� കരകയ��തിനായി

എ� മാ��മാണ് ഉ�െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മ�ഷ�വിഭവേശഷി ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തി�േവ� മിക� മാേനജ് െമ�് രിതികൾ

പി�ട��തി�ം ഇ�ന�മത�ം വാഹനവിനിേയാഗ�ം വ��ി�ി��തി�ം േവ�ി

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�  അറിയി�േമാ;  ��ത പരി�ാര��  നട�ിലാ��ത്

െതാഴിലാളികെള�ടി വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�് ആയിരി�വാ� ��ി�േമാ;

(സി) അമിതമായ പലിശഭാരം �റ�ാനായി എ� െച�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം സ��ാ� മിഷ�ക�ം േചർ�� �വർ�നം

*424.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��ന��  നവേകരള മിഷ�, �ചിത�

മിഷ�, േസാഷ��  െസക�രി�ി മിഷ�, ��ംബ�ീ മിഷ�  എ�ി�െന�� സ��ാരിെ� വിവിധ

മിഷ�ക�മായി ഒ�േച��് �േ�ാ�് െകാ�േപാകാ�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ മിഷ�ം ഈ സാ��ിക വ�ഷം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�ം

��ത പ�തിക�െട തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��മാ�� സംേയാജനം ഏ�

രീതിയിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

േഹാ�ക��ാ�� ശ� ശല�ം തടയാ� നടപടി

*425.�ീ.എ�. ഷം��ീ�

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, െക.എം.ഷാജി

,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാഹന�� ഉ�ാ�� അമിത ശ� ശല��ം ഉയ�� െഡസിബ�ി�� േഹാ�ക�ം ജന��െട

ശാരീരിക,മാനസിക ആേരാഗ�െ� ഹാനികരമായി ബാധി��െ��� പഠന റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ; അവയിെല നിഗമന�� അംഗീകരി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�, സം�ാനെ� നിര�കളിേലാ�� സ��ാ� വാഹന�� ഉ�െ�െട��വയി� നി�ിത

അളവി��യ�� ശ��� േഹാ�ക� നിര�രം ഉപേയാഗി�് അമിതശല���ാ�ിയി�ം യാെതാ�

നടപടി�ം സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ആഭി�ഖ��ി� ഈ വ�ഷം  'േനാ േഹാ� േഡ'  ആചരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� ഒ� ദിവസം

മാ�ം ഇ�കാരം ആചരി��െകാ�് ഈ വിപ�ി�  നി�ം ജന�െള ര�ി�ാനാ�െമ�്

ക���േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

'ൈവഗ - 2016' ശി�ശാലയി� ഉ��ിരി�് വ� നി�േ�ശ��

*426.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

ന��േമാ:

(എ) ൈവഗ  -  2016  എ� േപരി�  തി�വന��ര�് �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി�  നട�

അ��േദശീയ ശി�ശാല�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�പ���െട സം�രണ�ി�െട�ം �ല�വ��നവി�െട�ം വ�മാനം
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വ��ി�ി��തിന് സഹായകരമായ എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ��ത ശി�ശാലയി�

ഉ��ിരി�് വ�െത�് അറിയി�േമാ;

(സി) അ�ി ബിസിനസ് സംരംഭ�� ശ�ിെ����തിനായി എെ��ാം മാ��നി�േ�ശ�ളാണ് ��ത

ശി�ശാല �േ�ാ�് വ�െത�് വ��മാ�േമാ?

�ാമസഭ വിളി�ാ�� നീതി ആേയാഗിെ� നി�േ�ശം

*427.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െജയിംസ് മാത�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െഫഡറ�  തത���� വി��മായി �ാമസഭ വിളി�ാ�  നീതിആേയാഗ് േനരി�് നി�േ�ശം

ന�കിയത് സം�ാന സ��ാരിെ��ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

അധികാര�ിേ��� കട�കയ�മായതിനാ�  ഇ�രം നടപടിക�  ആവ��ി��െത�്

ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് േക�സ��ാ�  ന�േക� ധനസഹായ�ിന്  14-�

ധന��ീഷ� ഏ�െ���ിയി�� �ഖ�വ�വ�ക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നഗരസഭക�  ന��� േസവന�ി�� ഫീസ് വ��ി�ി�ണെമ� നി�േ�ശേ�ാ�ം

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഭരണനി��ഹണ സംവിധാനം െമ�െ����തിനായി

േക�സ��ാ� േനരി�് ഇടെപടണെമ� നി�േ�ശേ�ാ��� �തികരണം അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിൽ സമ� �ന��ാരണ പാേ�ജ്

*428.�ീ.പി.വി. അ�വ�

,, എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ �ന��രി��തിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വരവ് െചല�ക�  സ�ലനമാ�� �ിതിയിേല�് െകാ�വരാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിവിധ �ണിയ�ക�മായി വിശദമായി ച�� െച�് സമ�മായ �ന��ാരണ പാേ�ജിന് �പം

ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?
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�റ�ഖ��െട വികസന�ിന് പ�തിക�

*429.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

,, സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റ�ഖ��െട വികസന�ിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ി�  ഗതാഗത�ി�ം ചര�് നീ��ി�ം എെ��ാം അടി�ാന

സൗകര��ളാണ് ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ നവീകരണ�ിനായി എ� �കയാണ് ഈ വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  നീ�ിവ�െത�്

അറിയി�േമാ?

േദശീയ ഉപജീവന ദൗത�ം

*430.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, രാ� എ�ഹാം

,, പി. ഉ�ി

,, െക. െക. രാമച�� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േദശീയ ഉപജീവന ദൗത��ിെ� കീഴി�  �ാമ നഗര �േദശ�ളി�  നട�ാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) �ായിയായ ഉപജീവനമാ���ി�ം െതാഴി�  ൈവദ���ം േന��തി�ം ഈ പ�തിക�

�േയാജന�ദമായി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നി��ഹണ�ി�  സ�യം സഹായ സംഘ��െട പ�ം അവ�െട �പീകരണം,

ധനേ�ാത�് എ�ിവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

പ�ിക േഗാ� വ�� േമഖലയിൽ ��ംബ�ീ�െട �വർ�ന�ൾ

*431.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ദാസ�

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

(എ) പ�ിക േഗാ� വ���ാ�െട പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിനായി ��ംബ�ീ ഏ�തര�ി�

ഇടെപ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല �വ��ന�� കാര��മമാ�ാ� വിവിധ വ��ക�െട സംേയാജനം ��ംബ�ീ

വഴി സാ��മാ��േ�ാ;

(സി) ഉപജീവന മാ����  കെ���തി�ം,  െതാഴി�  ൈവദ��ം േന��തി�ം പ�ികേഗാ�

വ���ാെര �ാ�രാ�ാ�േവ� ഇടെപട�ക�  ��ംബ�ീ നട��േ�ാ;  വിശദാംശം

അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഊര് അദാല�ക�  സംഘടി�ി��തി�  ��ംബ�ീ�് േന�ത�പരമായ പ�വഹി�ാ�

സാധി�ി�േ�ാ; അദാല�് എ�മാ�ം �േയാജന�ദമായി��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?

'വാ�േകാസ്' �േഖന �ഷി വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

*432.�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

(എ) േക� ജലവിഭവ വ��ിെ� അധീനതയി�� െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ വാ�േകാസ് ( WAPCOS

) �േഖന എെ��ാം പ�തികളാണ് �ഷി വ��് ആവി�രി�് നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ിെ� അധീനതയി�� ഫാ�ക�െട ആ�നികവ�കരണ�ിനായി എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് വാ�േകാസ് ന��െത�് അറിയി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയിേല�് �വജന�െള ആക�ഷി�ാ� പ�തി

*433.�ീ.അനി� അ�ര

,, േറാജി എം. േജാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയിേല�് �വജന�െള ആക�ഷി��തി�ം ഈ േമഖലയി�  െതാഴി�

ന���തി�ം എെ��ാം ക��പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ�െടെയ�ാം േസവന�ളാണ് പ�തി�െട നട�ി�ിനായി �േയാജനെ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് െവളിെ���േമാ?
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നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിെ� �മതലക�

*434.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭകളിെല ആേരാഗ� വിഭാഗ�ിെ� �മതലക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�  േഹാ��ക�, ത�കടക�, േബ�റിക�  എ�ിവിട�ളി�  പരിേശാധന

നട�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത വിഭാഗ�ിെ� �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ചീകരണ �വ��ന�ളി�  ഏ�െ��ിരി�� െതാഴിലാളിക��് ന�കിവ�� ആ��ല���

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�രം ജീവന�ാ�െട എ��ി�� �റവ്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മദ�പി�െകാ�ളള വാഹന ൈ�വിംഗ്

*435.�ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, പി.ഉൈബ��

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

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മദ�പി�െകാ�ളള വാഹന ൈ�വിംഗ് അപകട സാധ�ത എ�േ�ാളം വ��ി�ി�ം എ��

സംബ�ി�് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അ� സംബ�ി�്

മേ�െത�ി�ം ഏജ�സി പഠനം നട�ിയതിെ� വിവര�� വ��ിന് അറി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ി� വ�� േറാഡപകട��െട കാര��ി� മദ�പാന�ിന് പ�ളളതായി ക���േ�ാ; എ�ി�

മദ�പാനം �ല��ാ�� അപകട��െട കണ�് േശഖരി�ാ�േ�ാ; എ�ി� എ� ശതമാനമാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇേതവെര അ�രെമാ� വിവരേശഖരണം നട�ിയി�ിെ��ി�, ആയത് നട�േ�ാ�

അപകടേ�ാ�ം അ��ല�ളള നാശന��ണ�ം �ടി േരഖെ���ാ�  അടിയ�ര നി�േ�ശം

ന��േമാ; വിശദമാ�േമാ?

സാഗർമാല പ�തി
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*436.�ീ.എം. വി�െസ�്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഏെത�ാം ���ികളാണ് േക� സ��ാരിെ� സാഗ�മാല പ�തിയി�

ഉ�െ���ണെമ�് ആവശ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇനി ഏെത�ാം ���ികളാണ് ഈ പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�േവ�ി േക��ിന്

സമ��ി�ാ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇവ എ�േ��് സമ��ി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷികേമഖലയിൽ �ല�വ��ിത ഉ����െട നി��ാണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� പ�തി

*437.�ീ.ഡി.െക. �രളി

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക. ബാ�

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

(എ) വിവിധ കാരണ�ളാ� തക�� േനരി�� കാ�ഷികേമഖല�് ഉണ�വ് ന�കാനായി ആവി�രി�ി��

�ധാന പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����െട വില�ക�� േനരിടാനായി ഏ� വിധ�ി�� ഇടെപട�ക� നട�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിേകാ�ാദന �മത വ��ി�ി��തി�ം �ല�വ��ിത ഉ����െട നി��ാണം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാല�െട വി�ാന വ�ാപന �വ��നം

*438.�ീ.ആ�ണി േജാ�

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.ഡി. �േസന�

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

(എ) കാ�ഷികരംഗെ� ഉ�ാദന�മത വ��നവിന് കാ�ഷിക സ�വകലാശാല�ം അ�ബ�

�ാപന��ം ഏ�വിധ�ി�� ഇടെപട�  നട��െവ�് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�സംബ�ി�

വി�ാന വ�ാപന �വ��നം ഫല�ദമാേണാ;

(ബി) ഈ �ാപന��െട ഇടെപട� �വാ�െള �ഷിയിേല�് ആക�ഷി�ാ� പര�ാ�മായതാേണാ;
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(സി) കാ�ഷിേകാ����െട �ല�വ��ിത സംരംഭ��  േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം �ലധന�ിെ��ം

ഉ�ാദേനാപാധിക�െട�ം ലഭ�ത എ��മാ�ി �ഷി മാന�മായ ജീവേനാപാധിയാ�ി മാ��തി�ം

പ�തിക�േ�ാ?

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖം

*439.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.സത��

,, െക. ആ�സല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ വികസന�ിന് അനിവാര�മായ എെ��ാം �റ�ഖ ബാഹ� അടി�ാന

സൗകര� വികസനമാണ് ആവശ�മാ��െത�ം അതിനായി സ��ാ� നടേ�� �വ��ന��ം

അവ�െട നിലവിെല �ിതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ പ�തി�് ആവശ�മായ �ലം യഥാസമയം ഏെ��� ന�കിയിെ��ി� ക�സഷണ��്

സ��ാ� ന�പരിഹാരം ന�േക� വ�വ��േ�ാ;

(സി) പ�തി�െട സമയേരഖ �കാരം തെ� ക�സഷണ�  ���ി ���ിയാ��േ�ാെയ�്

പറയാേമാ?

ജല�ഭി� സ��� കിണ� റീചാ�ജ് പ�തി

*440.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ജല�ഭി� സ��� കിണ� റീചാ�ജ് എ� േപരി� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

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

(സി) സം�ാനെ� എ� �ാമപ�ായ�കളിലാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ��െത�്

അറിയി�േമാ?

ൈഹെടക് �ഷിരീതി വ�ാപി�ി�വാ� പ�തി
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*441.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, െക.�േരഷ് ���്

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

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

(എ) സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിതമായ ൈഹെടക് �ഷിരീതി വ�ാപി�ി�വാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�രം �ഷി രീതി�െട സാധ�തക�ം പരിമിതിക�ം എെ��ാമാണ്; ഉയ�� �ലധന ആവശ�കത

നിറേവ�ാനായി എെ��ാം വാ�ക�ം സഹായ��ം ലഭ�മാണ്;

(സി) കാ�ഷിക വിളകെള �ല�വ��ിത ഉ���ളാ�ി മാ�ി ലാഭസാധ�ത വ��ി�ി�ാനായി �ഖ�ാപി�ി��

പ�തിക� എ�മാ�ം �ാവ��ികമായി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ൈജവ ൈവവിധ�-പരി�ിതി സൗ�ദ �ഷിരീതി

*442.�ീ.പാറ�� അ��

,, എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ൈജവ�ഷി നയ�ിെ� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈജവ ൈവവിധ��ിന് �ാധാന�ം ന�ിെ�ാ���ം പരി�ിതി സൗ�ദ�മായ �ഷിരീതി

േ�ാ�ാഹി�ി�വാ� എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

(സി) ഇതിന��ണമായ,  �ണേമ��� ൈജവവള ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം �ടി ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല ചര�നീ��ിനായി െറയിൽ-േറാഡ് കണ�ിവി�ി

*443.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, അ�വ� സാദ�്

,, എം. വി�െസ�്

,, അ�പ് േജ�ബ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല ചര�നീ�ം ശ�ിെ���ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�ി��െത� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി െച�കിട �റ�ഖ�ളിേല�് െറയിൽ-േറാഡ് കണ�ിവി�ി ഏ�െ����തിന് ൈകെ�ാ�
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നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി�് ഒ� പഠന റിേ�ാ��് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

അൈജവ മാലിന� പരിപാലന പരിപാടിക�

*444.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.���ര ര�ാകര�

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

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� നട�� അൈജവ മാലിന� പരിപാലന പരിപാടിക� സംബ�ി�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അൈജവ വ���  തരംതിരി��തി�ം �നചം�മണ�ിന് ൈകമാ��തി�മായി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� െമ�ീരിയ� റി�വറി െഫസിലി�ി  (MRF)  ക� വ�ാപകമായി

�ാപി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന��ിെ� വ�ാപനം കണ�ിെല��് �ാ�ിക് െ��ി�് �ണി�ക� വ�ാപകമായി

�ാപി��തിന് സ��ാ� തല�ി� േ�ാ�ാഹനം ന��േമാ?

ൈപനാ�ി� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

*445.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

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

(എ) ൈപനാ�ി� �ഷി�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ഷി�് സ�ിഡി ന���േ�ാ; ഇെ��ി� ന���തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�  സാ�ഹ�വി���  ൈപനാ�ി�  �ഷി നശി�ി��താ�ം

�ഷി�് തട�ം നി���താ��� പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എ�് നടപടി

സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ൈപനാ�ി�  �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ��ത�  ആ��ല���  ന�കി

ക�ഷകെര സഹായി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മഹിളാ കിസാ� ശാ�ീകരണ പരിേയാജന
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*446.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, പി.െക. ശശി

,, �. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) കാ�ഷികേമഖലയിേല�് �ീകെള ആക�ഷി�് അവെര ശാ�ീകരി�ാ�േ�ശി�് േക� സ��ാ�

ആവി�രി�ി�� മഹിളാ കിസാ�  ശാ�ീകരണ പരിേയാജന �കാരം സം�ാന�ിന്

അ�വദി�ി�� പ�തിക�ം അവ�ാ�� �ക�ം എ�െയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി,  �രഹിത�ം നാമമാ� െച�കിട ക�ഷക�മായ �ീക��് എ�മാ�ം

�േയാജനം ലഭ�മായി��്;

(സി) മ�്-ജല സംര�ണ�ി�ം ൈജവൈവവി�� േ�ാ�ാഹന�ി�മായി ഏ�തര�ി��

പ�തികളാണ് ഇതി� വിഭാവനം െച�ി��ത്; ഇവ എ�മാ�ം �ാവ��ികമാ�ാ� സാധി�ി��്

എ�് അറിയി�ാേമാ?

ജലഗതാഗതം െമ�െ���ാ� പ�തിക�

*447.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, എ. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ജലഗതാഗതം െമ�െ���ാ�ം പര�രാഗത ഗതാഗത മാ���ളിെല തിര�്

�റ�ാ�ം എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ� േപാ��െത�് അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല പര�രാഗത ജലപാതകളി�  നിലവി�പേയാഗി��,  പഴ�ം െച��ം

കാലഹരണെ���മായ േബാ�ക�  മാ�ി കാലാ��തമായ ഗതാഗത സൗകര�ം ഏ�െ���ാ�

എെ�ാെ�യാണ് െച�ാ�േ�ശി��ത്;  ഇതിനായി സമയബ�ിതമായി പരിപാടിക�

ത�ാറാ�േമാ;

(സി) ജലഗതാഗതം െമ�െ���ാ�  െകാ�ി�  െമേ�ാ�മായി േച��് നട�ിലാ�വാ�  േപാ��

പ�തിക� വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി വ�ാപി�ി��തിന് പ�തി

*448.�ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, രാ� എ�ഹാം
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,, എസ്.രാേജ��

,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമ� പ��റി �ഷി വികസന�ിെ� ഭാഗമായി എ�ാ വീ�കളി�ം പ��റി�ഷി

വ�ാപി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ബി) ഇതിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ �മതലെ���ിയി�േ�ാ; എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ഈ

പ�തി�കാരം �ഷി�ായി ന���ത്;

(സി) സ��ാ� ഓഫീ�ക�, ��ക�, െപാ�േമഖലാ�ാപന�� എ�ിവിട�ളി� �ഷി വ�ാപി�ി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നി��ഹണം സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ാ�  എെ��ി�ം

സംവിധാന�േ�ാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നട�ാ�ിയതി�േശഷം പ��റി ഉ�ാദന�ി�  വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ

വിശദാംശം ന��േമാ?

നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷെ�റ �വ��നം

*449.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) നാളിേകര ക�ഷക��് ൈക�ാ�ായി �പീകരി� നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷെ�റ

�വ��നം ഇേ�ാ� നട��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷന് ��� �മതല�� െചയ�മാേന�ം മാേനജിംഗ് ഡയറ�േറ�ം

നിയമി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നാളിേകര വികസന േകാ��േറഷെ� �വ��നം കാര��മമാ�വാ� ആേലാചി��േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

രാ�ീയ �ാമ സ�രാജ് അഭിയാ�

*450.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ബി.സത��

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് �ാമപ�ായ�ക�െട �വ��ന കാര��മത െമ�െ����തിനായി രാ�ീയ �ാമ

സ�രാജ് അഭിയാ� (ആ�.ജി.എസ്.എ.) നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ പ�തി�െട ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നട� സാ��ികവ�ഷം ഈ പ�തി�കാരം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ ���ിക�

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ാമപ�ായ�ക�െട �വ��ന�െള അ��േദശീയ നിലവാര�ിേല�്

ഉയ���തി�ം അ�വഴി െപാ�ജന���് െമ�െ�� േസവനം ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം

കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

07-05-2017

�േ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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