
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  02, െ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�ി

േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമേഭദഗതി

*121. �ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) േക� േമാേ�ാ� വാഹനനിയമ േഭദഗതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��തായി േച��ി�� വ��്  215 എ,  215 ബി,  215 സി എ�ിവ,  േമാേ�ാ� വാഹന നിയമം

നട�ിലാേ�� േക� സം�ാന സ��ാ�ക�െട ബാധ�ത�് എ�് മാ���ാ�െമ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) േലാക് സഭ പാ�ാ�ിയ േഭദഗതി ബി�ിെല  66,  67  വ��ക�  �കാരം യാ�ാ  -ചര�

വാഹന���് െപ�മി�ി�ാെത ഓടാെമ� �ിതി സംജാതമാ�േമാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) െതാഴിലാളി സംഘടനക�െട എതി��ിെന അവഗണി�് അശാ�ീയ�ം േ�ാഹകര�മായ നിരവധി

വ�വ�ക�  ഉ�െ�ാ�� േഭദഗതികേളാട് ��  സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട്

വ��മാ�ിയി�േ�ാ; ഇത് േക� സ��ാരിെന അറിയി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാലാവ� വ�തിയാനം കാ�ഷികേമഖലയി� ഉ�ാ�� ആഘാതം
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*122. �ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, പി. ഉ�ി

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

(എ) സം�ാനം േനരി�� കാലാവ� വ�തിയാനം കാ�ഷികേമഖലയി�  ഉ�ാ�� ആഘാതം

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിളനാശം െകാ��ാ�� ന�പരിഹാര�ിനായി ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപി� ���ിയ വിള

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) വിള നാശ�ി�� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി �ടാെത ക�ഷക��ായി സമ� ആേരാഗ� സംര�ണ

ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ� സാധി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

നാളിേകര ഉ�ാദനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

*123. �ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.ഉൈബ��

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

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

(എ) േകരള�ിെല നാളിേകര ഉ�ാദനം െതാ��� സം�ാനമായ തമി�ാടിെ� ഉ�പാദന�ിെ� പ�തി

മാ�മാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� കാരണ�െള�റി�് വിശകലനം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെല നാളിേകര ഉ�പാദനം വ��ി�ി�ാ�ം നിലവാരം ഉയ��ാ�ം സ�ീകരി�ാ��

�ാേയാഗിക മാ���� �പെ���ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയത് വ��മാ�േമാ?

സമാ�ര സ��ീസ് വാഹന��

*124. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

,, െക. ആ�സല�

,, െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സമാ�ര സ��ീസ് വാഹന��ം െപ�മി�� േ�ജ് കാരിേയജ് വാഹന��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

ബ�ക�� െതാ� ��പായി സ��ീസ് നട�ി നിരവധി െഷഡ��ക� ന��ിലാ��� തടയാ�

ഗതാഗത വ��് ക�ശന നടപടിെയ��േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട എ�ം പരിമിത�ം േസവനം ��ികര�മ�ാ�തിനാ� അയ�
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സം�ാന�ളിെല �ധാന നഗര�ളിേല�് ല��റി ബ�ക�  അനധി�ത സമാ�ര സ��ീസ്

നട�ി യാ��ാെര �ഷണം െച��ത് ഒഴിവാ�ാനായി അയ� സം�ാന��മായി ച�� നട�ി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട അ�� സം�ാന െപ�മി�ക� വ��ി�ി�ാ� �മം നട�േമാ;

(സി) കരാ�  വാഹന��  (േകാ��ാ�് കാരിേയജ്)  എ� േപരി�  സ��ീസ് നട�� വാഹന��

േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമാ��തം തെ�യാേണാ സ��ീസ് നട��ത്;  കരാ�  വാഹന

സ��ീസി�� വ�വ�ക� അറിയി�ാേമാ?

ഓ�ൈല�വഴി ��ംബ�ീ ഉ����

*125. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�

,, സി. ദിവാകര�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, 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) ��ംബ�ീ ഉ���� ഓ�ൈല�വഴി ലഭ�മാ�ാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഉ����  ഓ�ൈല�വഴി വിപണിയിെല�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) ആമേസാ�, �ളി�്കാ��് �ട�ിയ ��നിര ഓ�ൈല� േഷാ�ിംഗ് ൈസ�ക� വഴി ��ംബ�ീ

ഉ���� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന േഭദഗതി നിയമം

*126. �ീ.എം. �േകഷ്

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ആ�. രാേജഷ്

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

ന��േമാ:

(എ) േക� േമാേ�ാ�  വാഹന േഭദഗതി നിയമ�ിെനതിെര െതാഴിലാളി സംഘടനക�  ഒ�െ��ായി

നട�ിയ സമര�ിനാധാരമായി ഉയ��ിയ ആശ�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യാ�ാ,  ചര� വാഹന���് െപ�മി�് ന��� കാര��ി�ം �ബ�, ഓെല �ട�ിയ

യാ�ാവാഹന സംഘാത ക�നിക��് നി�ബ�മാ�ം അ�മതി ന�കണെമ� വ�വ�ക�

�ട�ിയവ�ം സം�ാന സ��ാരിെ� നിയമപരമായ അധികാര�ി�േമ��

കട�കയ�മായതിനാ� േഭദഗതി പി�വലി�ാ� ആവശ�െ��േമാ;

(സി) 'കാ�നടയാ��ാ��ം യ�വ��തമ�ാ� വാഹന���ം െപാ� �ല�ളി�
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നിയ�ണേമ�െ���ാ� സം�ാന സ��ാ�ക��് നടപടിെയ��ാ��താണ് ' �തലായ േ�ാഹ

വ�വ�ക� നിയമേഭദഗതിയി� ഉ�െ��ി�െ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി

*127. �ീ.െക.�രളീധര�

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി യാഥാ���മാ�ാ�  ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ൈകെ�ാ�ി��

നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് ഏെതാെ� ���ികളാണ് ���ിയായി��െത�്

വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി�െട ഏെതാെ� േജാലികളാണ് ഇനി ���ിയാ�ാ��ത്; വിശദീകരി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി

*128. �ീ.പി.െക. ശശി

,, സി.���

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി�കാരം െച�� േജാലി�� േവതനം

ര�ാ��കം വിതരണം െച�ണെമ� നിബ�ന സം�ാന�് പാലി�ാ�  സാധ�മാകാെത

േപായതിെ� കാരണ�� അറിയി�ാേമാ; എ� �ക �ടി�ിക��്;

(ബി) സം�ാനെ� േവതന േതാത�സരി�് താരതേമ�ന വളെര �റ� േവതനം ന����ം

അ�തെ� മാസ�� കഴി� ന����ം പ�തിെയ �തി�ലമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േവതനം ന�കാനായി െതാഴി� എ�തി� പകരം, �ഷി, �ീേരാ�ാദനം, പര�രാഗത വ�വസായ

േമഖലക�, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  നട�� നി��ാണ �വ��ന��  �ട�ി

ഉ�ാദനപരമായ േമഖലകളി�  െതാഴി�  ശ�ിെയ വിന�സി�് െതാഴിലിെനാ�ം വികസന�ം

യാഥാ���മാ�ാ� നടപടിെയ��േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

*129. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, അ�� �കാശ്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം സംബ�ി�് പഠനം നട��തിന് ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി� റിേ�ാ��് ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� റിേ�ാ��ിെല വിശദാംശ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) ��ത റിേ�ാ��് നട�ിലാ��തിന് ��് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല അംഗീ�ത

സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭ�ിലാ�ാ� പ�തി

*130. �ീ.വി.പി.സജീ��

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ കടെ�ണിയി�  നി�ം കരകയ�ി ലാഭ�ിെല�ി�വാ�  പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) കടബാ��ത �റ��തി�ം ധനകാര� �നസംഘടന ഉറ�ാ��തി��� എെ��ാം കാര��ളാണ്

പ�തിയി��െത�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം ബ�കളി� ��തി സൗ�ദവാതകം ഇ�നമായി

ഉപേയാഗി��തി��� പരി�ാര�� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ എ�് വിവരി�േമാ?

ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�് ഫീസ് നിര�കൾ നി�യി�തിെല അപാകത

*131. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിൽ ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�� ഫീസ് നിര�കൾ നി�യി�തിൽ

അപാകത കട� �ടിെയ� വാർ��െട നിജ�ിതി അേന�ഷി�േവാ; വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ;
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(ബി) ഓൺൈലൻ േസവന�ൾ�� േസാ�് െവയർ നിർ�ി�ത് ഏത് ഏജൻസിയാെണ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) േസാ�് െവയറിെല പിശ�ക� പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േവാ; വിശദാംശ�ൾ ന�േമാ;

(ഡി) നി�തി, സർവീസ് ചാർ�് ഇന�ളിൽ ഈടാ�െ�� അധിക �ക കെ��ി തിരിെക ന��തിന്

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) ഇ�കാരം ഈടാ�ിയ അധിക �ക തിരിെക ന��തിന് �േത�കം അേപ� ന�ണെമ� വ�വ�

ഒഴിവാ�ി, �ക ബ�െ��വ��് തിരിെക ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

റബ� ക�ഷകെര �ഷണം െച��ത് തടയാ� നടപടി

*132. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, രാ� എ�ഹാം

,, െക.�േരഷ് ���്

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

(എ) അ�ാരാ� കേ�ാള�ി� വിലയിടിവ് എ� കാരണ�ാ� രാജ�െ� റബ� വില ഇടി�� ടയ�

വ�വസായേലാബിക�  രാജ�ാ�ര കേ�ാള�ി�  വില താരതേമ�ന ഉയ�� നി�� സമയ�ം

അതി�ം വളെര �റ� നിലയിേല�് വിപണി വില താ�ി സം�ാനെ� ക�ഷകെര �ഷണം

െച��ത് േക� സ��ാ� ഇടെപ�് പരിഹരി�ണെമ�് ആവശ�െ��േമാ;

(ബി) ഇറ�മതി�ം ഊഹ��വട�ം നിയ�ി�ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��േമാ;

(സി) ക�ഷക��് റ�റിന് കിേലാ�്  150  �പെയ�ി�ം ലഭി��െ��് ഉറ�വ��ാനായി

സം�ാനം സ�ീകരി� നടപടിക�ം ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാ� നിലപാ�ം വ��മാ�ാേമാ?

വര�� �ലം കാ�ഷിക േമഖല��ായ ന�ം

*133. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�പ് േജ�ബ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

ന��േമാ:

(എ) വര�� േകരള�ിെല കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരമാണ് ബാധി�െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ� േകാടി �പ�െട ന�മാണ് ഈ േമഖലയി� ഉ�ായതായി കണ�ാ�ിയി��ത്;

(സി) ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം േക� സഹായമാണ് അഭ���ി�ി��ത്; എ� �ക േക� സർ�ാരിൽനി�്
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ഈയിന�ിൽ ധനസഹായമായി ലഭി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.�.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�െട �ര�

*134. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, എം.ഉ��

,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.�.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�െട �ര�െയ സംബ�ി� ആശ�ക�യ��� റിേ�ാ��ക�

ഗൗരവ���ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി./ െക.�.ആർ.ടി.സി. �െട കീഴി� എ� േലാ േ�ാ�, എ.സി., േനാ� എ.സി.

ബ�ക�െ��ം അവയി� സ��ീസ് നട�ാ� േയാഗ�മായവ എ�യാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ബ�ക��് നി��ാണ െെവകല���േ�ാ എ���െ�െട�� �ര�ാ പരിേശാധന

നട�ാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

വിളനാശം േനരി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

*135. �ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�� വര�� �ല��ായ വിളന�ം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) വിളനാശം േനരി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന�കാ�  പ�തി�േ�ാ;  എ�ി�  അതിെ�

വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) അതി��മായ വര���ലം കാ�ഷികേമഖല േനരി�� ����  േക� സ��ാരിെ�

��യി�െ���ി,  ��ത �തിസ�ി േനരി��തിന് ധനസഹായം ആവശ�െ��ി�േ�ാ;  േക�

സ��ാ� ഇ�ാര��ി� ഇ�വെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ?

േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ്

*136. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
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,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള മാരിൈടം േബാ�ഡ് �വ��നമാരംഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാരിൈടം േബാ�ഡ ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െച�കിട �റ�ഖ��െട ഭരണനിയ�ണ�ി� �ണപരമായ എ�് മാ�മാണ് മാരിൈടം േബാ�ഡ്

�പവ�രണ�ി�െട സാധ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

��� സംവിധാന�ിൽ പ��റി �ഷി

*137. �ീ.പി. ഉ�ി

,, എസ്.ശർ�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് �ട�� വ�� ���  സംവിധാന�ിെ� അടി�ാന�ി�  പ��റി �ഷി

വ�ാപി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം ���ക�െട �വ��നം വിലയി��ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ��റി�െട സം�രണ�ി�ം വിപണന�ി�ം ആയി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയി��ത്;

(ഡി) സം�ാന�് പ��റി ഉ�ാദന ക�നിക� �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ?

പാതേയാര�ളിെല അനധി�ത പരസ� േബാർ�ക�

T *138.�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ്

,, േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

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

(എ) കാ� മറ���ം െ�വർമാ�െട �� െത�ി���മായ അനധി�ത പരസ�േബാർ�ക�ം

ദിശാേബാർ�ക�ം പാതേയാര�ളി� �ാപി�ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ധാന നിര�കളി�ം മ�ം ഇ�കാരം േബാ��ക� �ാപി��തിന് നിലവി��

മാനദ��� എെ��ാമാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഇ�കാരം പാതേയാര�ളി�  അനധി�തമായി പരസ�േബാ��ക�, ദിശാേബാ��ക�  എ�ിവ
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�ാപി�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി��തി�ം അനധി�തമായി �ാപി�വ നീ�ം െച��തി�ം

അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജനകീയാ��ണ ര�ാം ഘ�ം പ�തി

*139. �ീ.അനി� അ�ര

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) നവ േകരള�ിനായി ഇൗ സർ�ാർ ജനകീയാ��ണ ര�ാം ഘ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� എെ��ാം;

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

(സി) തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തിക� സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�ം നടപടിക�

ലളിതമാ�ാ�ം എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇൗ പ�തിയി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം േമഖലക��ാണ് ഇൗ പ�തിയി� ഉൗ�� ന�കിയിരി��ത്; വിവരി�േമാ?

വര�� �ല�� �ഷിനാശം േനരി��തിന് നടപടി

*140. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

,, ���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

ന��േമാ:

(എ) ��മായ വര�� �ലം സം�ാന�് ഉ�ായ �ഷിനാശം സംബ�ി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�വണ വര�� �ട�ിയത് �ത�  2017  ഏ�ി�  മാസം വെര എ� �പ�െട �ഷിനാശം

സംഭവി�ി�െ��് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; ഏ�ി� വ��മാ�േമാ;

(സി) �ഷിനാശം േനരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

േക� േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ േഭദഗതി

*141. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�
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,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന നിയമം സമ�മായി േഭദഗതി െച�െകാ�� നിയമം േക� സ��ാ�  േലാക്

സഭയി� പാ�ാ�ിയത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് �ര� ഉറ�ാ��തിന് എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് ��ത നിയമേഭദഗതിയി�

ഉ�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നിയമേഭദഗതിയിെല ഏെതാെ� വ�വ�കേളാടാണ് സം�ാന സ��ാരിന്

അഭി�ായഭി�ത��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േക� നിയമം �ാബല��ി�  വ��േതാെട സം�ാനെ� േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

അ�സ�മാ�െമ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വിേദശ രാജ��ളി� നി�� ഇ-മാലിന���

*142. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, സി.മ��ി

,, 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) വിേദശ രാജ��ളി� നി�� ഇ-മാലിന��� സം�ാനേ��് എ�ി��െ�� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഇ-മാലിന�ം എ�ി�� ക�നികെള നിരീ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം

എെ�ാെ� സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിനക�ളള ഇ-മാലിന�ം സം�രി�ാ�  ��മ� സംവിധാനം നിലവിലി�ാ�

സാഹചര��ി� വിേദശ ഇ-മാലിന��� എ�ാ�� സാ��ത ഇ�ാതാ�ാ� ക�ശന നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി

*143. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�� ഗതാഗത പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി നട�ി�് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ീസ് നട�� ക��ക��് എെ��ാം ഇ�െസ�ീ�കളാണ് ന��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തി�� നയ��

*144. �ീ.െക. ദാസ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ആ�സല�

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

(എ) ��മായ വര���ം കാലാവ�ാ വ�തിയാന��ം കാ�ഷിക േമഖലയി�  എെ��ാം

ആഘാത�ളാണ് ��ി�ിരി��െത�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ����െട�ം ഉ�ാദേനാപാധിക�െട�ം വിലയി�� ചാ�ാ���  കാ�ഷിക േമഖലെയ

എ�െനെയ�ാമാണ് ബാധി�ിരി��ത്;

(സി) േനാ� നിേരാധനം �ല��ായ �തിസ�ി, േമഖലെയ എ�മാ�ം േദാഷകരമായാണ് ബാധി�ി��ത്;

(ഡി) ഇ�രം �തി�ല സാഹചര��െള അതിജീവി�് കാ�ഷിക േമഖലെയ �ന��ീവി�ി��തി��

എെ��ാം നയ�ളാണ് ആ��ണം െച�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

േബാ�് �ര��� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� പരിേശാധന

*145. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. സ�രാജ്

,, െക.െജ. മാ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2015 � ഉ�ായ േഫാ��് െകാ�ി േബാ�് �ര�െ��ട��് നട�ിയ അേന�ഷണ റിേ�ാ��ി�

േബാ�് �ര��� ആവ��ി�ാതിരി�ാ� ന�കിയ നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��;

(ബി) ഇ�ലാ�് െവസ�  നിയമ�കാരം യാ�ാ േബാ�ക��് ൈലസ�സ് ന��േ�ാ�  നട��

പരിേശാധനയ�ാെത,  ഇ�രം യാന��  ജലയാ��് �ര�ിതമാേണാെയ�ം ച��ളി�

അ�ശാസി�� �കാരം �ര�ാ സ�ീകരണ��  ഒ��ിയി�േ�ാെയ�ം കാലാകാല�ളി�

പരിേശാധന നട�ാ�േ�ാ;

(സി) നിലവി�  യാന��െട പരിേശാധന�ായി എ� ഉേദ�ാഗ��  ഉെ��് അറിയി�ാേമാ;  ഇ�
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പര�ാ�മാേണാ; പര�ാ�മെ��ി� യാ��ാ�െട�ം ജീവന�ാ�െട�ം �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാനായി

ആവശ��ിന് ജീവന�ാെര നിയമി�് പരിേശാധന ശ�ിെ���േമാ?

�റ�ഖ�ളി� നി�� മണ� േശഖരണം

*146. േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, 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) �റ�ഖ�ളി�  നി�� മണ�  േശഖരണ �മതല തേ�ശ �ാപന���ാേണാ എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� മണ� ഖനന-വിപണന �വ��ന�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഈ ��ിയെയ തീരേദശസംര�ണ നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  ഏ� വിധ�ി�  ബാധി�െമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� ആ��ണ സമിതിക�

*147. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, തി�വ�� രാധാ���

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

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

(എ) എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ആ��ണ സമിതിക�  �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) ആ��ണ സമിതിക�െട ഘടന�ം �മതലക�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പ�തി ആ��ണ�ി�ം നി��ാണ�ി�ം സമിതികെള

�േയാജനെ���ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിവരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി ആ��ണം

*148. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എസ്.ശർ�
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െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �� വ�ഷെ� അ�ഭവ പാഠ�ിെ� അടി�ാന�ി�, 13-� സം�ാന പ�വ�ര പ�തി�െട

ഭാഗമായ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി ആ��ണം സമയബ�ിതമായി

നട��തി� ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ഷി,  മ�് സംര�ണം,  ജല സംര�ണം എ�ീ േമഖലക��് ഊ��  ന���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഈ േമഖലകളി�  ഏെ��� നട�ാ�  ��ഗണന ന�േക� ���ിക�

ഏെതാെ�െയ�ാണ് നി�േ�ശി�ിരി��ത്;

(സി) സ��ാ� �ഖ�ാപി�ി�� വിവിധ മിഷ�ക� നട�ിലാ��തിന് അനിവാര�ം േവ� �വ��ന��

ഏെ���ാ� േവ� മാ��നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ സ��ീസ്

*149. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഷാഫി പറ�ി� : 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 സ��ീസ് �പീകരി�ാ�േ�ശി��േ�ാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം േന���ം എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ സ��ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��� ജീവന�ാ�െട ആശ�ക�

പരിഹരി�വാ� എെ��ി�ം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; എ�ി� എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ സ��ീസ് �പീകരണ�മായി ബ�െ��്എെ��ി�ം �വ��ന��

നട�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശ ഭരണ �ാപന��െട പ�തി �ക വിനിേയാഗം

*150. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  പ�തി �ക വിനിേയാഗി��തി�  േവ�� �േരാഗതി

െെകവരി�ാ�തിെ� കാരണ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ��ാ�  അ�വദി� ��വ�  �ക�ം െചലവഴി�ാെത പ�തി നി��ഹണ�ി�  വീ� വ���

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�് വിനിേയാഗം േമാണി�� െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വികസന �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�� ഇൗ സാഹചര�ം

ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

23-04-2017

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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