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അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  23, െ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�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഭരണ ഏകീകരണം

*571.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, 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) ��സ��ാരി� നി�ം വ�ത��മായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഭരണം ഏകീകരി���ലം

ഏെത�ി�ം തര�ി�� �തിസ�ിക� േനരി��േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പ�ായ�്,  �നിസി�ാലി�ി,  നഗരകാര���  ഒ�മി�് േചർ�ത് �ലം

േജാലിഭാര�ി� വ� മാ�ം, പ�തി �വ��ന�െള ബാധി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി �വ��നം കാര��മമാ��തിന് നിലവി�  സ��ാ�  തല�ി�� സംവിധാന��

വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവക�ഷക��് �ാേദശികതല�ി� അംഗീകാരം

*572.�ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, രാ� എ�ഹാം

,, എ.എം. ആരിഫ്

,, കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈജവ�ഷി�ാവശ�മായ ൈജവവള�ം ൈജവകീടനാശിനി�ം ആവശ�ാ�സരണം ലഭ�മാ��ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ഷി�വ�� അധിക െചലവിന് ആ�പാതികമായി വില ലഭി�ാ�ത് ൈജവ�ഷിയി�

നി�ം പി�തിരിയാ� ക�ഷകെര േ�രി�ി��ത് പരിഗണി�് ഇ�രം ഉ����� പരിേശാധി�്

�ാ�് െച�് ന�ായവില ലഭ�മാ�ാ� നടപടി��ാ�േമാ;

(സി) ൈജവക�ഷക��് �ാേദശികതല�ി�  അംഗീകാരം ന�കി �ഷി വ�ാപന�ിന് േ�ാ�ാഹനം

ന�കാ� നടപടിെയ��േമാ?

ആ�യ പ�തി

*573.െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െക. ദാസ�

,, വി. അ�റഹിമാ�

,, ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) േകരളെ� അഗതിരഹിത സം�ാനമാ�ി മാ�ാ�േ�ശി�െകാ�� ആ�യ പ�തി�െട

വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) പ�തി �കാര�� സഹായ�ിന് അ�ഹരായവെര കെ��ാ�� നടപടിക� ���ീകരിേ�ാ;

(സി) അഗതിക�െട വാസ�ി�ം ഭ�ണം,ആേരാഗ�പരിര� �ട�ിയവ�ം നട�ാ�ാ�േ�ശി��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആഭി�ഖ��ി� മാലിന�േശഖരണം

*574.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, പി.ഉൈബ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ആഭി�ഖ��ി�  �ാ�ിക്,  �ാസ്,  ഇ-േവ�് എ�ിവ

േശഖരി�� സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇവ �ന�പേയാഗ�മമാ��തി�� റീ-ൈസ�ിംഗ് പാ��ക�  �ാപി�ി�േ�ാ;

ഇെ��ി� അവ �ാപി��തി�� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം മാലിന���  േശഖരി�് ഡിേ�ാസ് െച��തി�� �ിരസംവിധാനം ഏ�െ���ാ�

എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള�ം സ��മാ�േമാ?
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�രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��

*575.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, വി. േജായി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��ിെ� �വ��ന�� അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� സ��മായ സാം�ാരിക പാര�ര�ം വിളിേ�ാ�� �രാവ���െട�ം ൈപ�ക

േശഷി�ക�െട�ം സംര�ണ�ിനായി കാര��മമായ പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് സാം�ാരിക അടയാള��ം ൈപ�കേശഷി�ക�ം നശി�െകാ�ിരി��െവ�

പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നശി�കഴി�ാ�  �ന:��ി�ാ�  കഴിയാ� ഇവെയ സമയബ�ിതമായി നവീകരി��തി�ം

സംര�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി�െട വിലവർ�ന

*576.�ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

(എ) പ��റിവില �ദ�ശി�ി�ണെമ� നി�േ�ശം പല വ�ാപാരിക�ം പാലി��ി�െയ��ം േതാ�ിയ

വില�് അവ൪ പ��റി വിൽ��െവ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പ��റി �ഷിയി�ം ൈജവ�ഷിയി�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം

ഉ�ായി��തായി പറയെ��� ഉണ�വി�േശഷ�ം സാധാരണ�ാ��് താ�ാനാവാ� വിധ�ി�

പ��റിവില ഉയ��ത് എ�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി �വ��ന��

*577.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, െക.�രളീധര�

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

ന��േമാ:
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(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ി വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് ആവി�രി�െത�് വിവരി�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� വ��ക�െട�ം സംഘടനക�െട�ം �വ��ന�� ഏേകാപി�ി�ാണ് ഈ പ�തിക�

നട�ാ��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക�ിടനി��ാണ ച�ം

*578.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, േറാജി എം. േജാ�

,, 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) േകാ��േറഷ�ക��ം നഗരസഭക��ം �ാമപ�ായ�ക��ം െവേ�െറ െക�ിടനി��ാണ ച�ം

െകാ�വരാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ച��� �പീകരി��തി�� ��ിയ ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ��ിയയി�  െക�ിടനി��ാണ�ി�� അേപ�കളിെല നടപടി�മ��  ല�കരി�ാ�

എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

�ജലം �ഫലം കാ�ഷിക വ�ാപന പ�തി

*579.�ീ.െക. ആ�സല�

,, എ. �ദീ��മാ�

�ീമതി �. �തിഭ ഹരി

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

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി�ി�� �ജലം �ഫലം കാ�ഷിക വ�ാപന പ�തി�െട

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള പ��റി �ഷിയി� പ�ാളികളാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി�

ഏ�വിധ�ിെല�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിവിധ ഏജ�സിക�െട പ�തിക�  ഏേകാപി�ി�് നട�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം

സംവിധാന�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാ��് സി�ി, അ�ത് എ�ീ പ�തിക��് വിനിേയാഗി� �ക
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*580.�ീ.െ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:

(എ) �നിസി�ാലി�ിക�െട�ം േകാ�പേറഷ�ക�െട�ം മാനവവിഭവശ�ീകരണ�ിന് േവ� പ�തിക�

ആവി�രി��തിനായി  2015-�  നീതി ആേയാഗ് നട�ിയ പഠന�കാര�� റിേ�ാ��ിെല

വിഷയ�����തമായി േകരള�ിെല അ�ബ�-േലാ�� േബാഡികളി� എെ�ാെ� പ�തിക�

ആവി�രി�് നട�ാ�ി എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ധാന നഗര��െട വികസന�ിനായി െകാ�വ� േക�പ�തികളായ  '�ാ��് സി�ി',

'അ�ത്' എ�ീ പ�തിക� നട�ാ��തിന് 2015-16, 2016-17 എ�ീ വ�ഷ�ളി� ലഭി� 240

േകാടിയിലധികം �പയി� 3 േകാടിേയാളം �പ മാ�േമ പ�തിെ�ലവിനായി വിനിേയാഗി��െവ�

വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ പ�തിയി�  ബാ�ി ലഭി�ാ�� എൺപത്

ശതമാനം േക� വിഹിതം ഉട� േനടിെയ��ാ�� ക��പ�തി വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സാ��ിക �നഃ�മീകരണ�ം �ന��ാരണ�ം

*581.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ആ�ി, ബാധ�തക� എ�ിവ സംബ�ി�് വ��മായ ചി�ം ന�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നട�ാ�ാ�േ�ശി�� സാ��ിക �നഃ�മീകരണ�ിെ� �പേരഖ

ത�ാറായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര വിശ�ാസ�ിെല��െകാ�്,  അവ�െട സഹകരണം ഉറ�വ��ിയ േശഷേമ

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണ നടപടിക� നട�ിലാ�ക�േളളാ എ�റിയി�േമാ;

(ഡി) മ�് സം�ാന�ളിേല�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  ഓടി��തിന് എെ�ാെ�

നിബ�നകളാ�ളളെത�് അറിയി�േമാ;

(ഇ) �ന��ാരണ നടപടിക�െട േപരി�, െപാ�ന� ഉേ�ശി�ളള േസവന േമഖലയി�  നി�്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പി�ാ�േമാ എ�റിയി�േമാ?
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ഇ�േണാമിക് േസാ�ക� നി��യി�ി�� വിളക�

*582.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) വിളക��് ഇ�േണാമിക് േസാ�ക�  നി��യി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാം വിളക��ാണ്

ഇ�േണാമിക് േസാ�ക� നി��യി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �േത�ക കാ�ഷിക േസാ�കളിെല സംേയാജിത �വ��ന���് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�ം

ഇതിനായി എ� �പ വകയി��ിയി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക െപ�ഷ� ലഭി�ി�� അന�ഹരായ ആ�കെള ഒഴിവാ��തിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

*583.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക െപ�ഷ� ന���തി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക െപ�ഷ� ലഭി�ി�� അന�ഹരായ ആ�കെള ഒഴിവാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(സി) െപ�ഷ� പ�തിയി�, അംഗമായി��വ�െട ആധാ�കാ�ഡ് വിവര�� േച���േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� �മതല ഏ��േ�ാ� ക�ഷക െപ�ഷ� എ� മാസം �ടി�ിക ഉ�ായി��െവ�്

അറിയി�േമാ?

ഭ��വിളക�െട ഉ�ാദന വ��നവ്

*584.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� ഭ��വിളക�െട �ഷി വി�തി ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് വർ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) ഏത് ഭ��വിളക��ാണ് ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ��ഗണന ന�കിയത്;

��ത വിളക�െട ഉ�ാദന�ി� എ� ശതമാനം വ��നവ് ഉ�ായി��്?

െവജി�ബി� ആ�് ��് െ�ാേമാഷ� കൗ�സിലിെ� �വ��നം

*585.�ീ.�. ആ�. �ദീപ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.പി.വി. അ�വ�

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

(എ) ൈജവകാ�ഷിേകാ�����് വില ഉറ�ാ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം

െവജി�ബി�  ആ�് ��് െ�ാേമാഷ�  കൗ�സി�  ഓഫ് േകരള�െട �വ��നം എ�മാ�ം

�േയാജന�ദമായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പഴം-പ��റി �ഷി�് വാ� ലഭ�മാ��തി�ം വി�്,  വളം,  കാ�ഷിേകാപകരണ�� �ട�ിയവ

ലഭ�മാ��തി�ം �ാപന�ിന് സാധ�മായി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ��റി ഉ�പാദന-വിപണന േ�ാ�ാഹനം

*586.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, എസ്.രാേജ��

,, െക.െജ. മാ�ി

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

(എ) പ��റി ഉ�പാദക��നിക��ം വിപണന ക�നിക��ം ഏ� തര�ി�� പി�ണയാണ് ന�കി

വ��ത്;

(ബി) എ�ാ വീ�ി�ം പ��റി എ� ആശയം സഫലമാ��തിനായി നഗര�േദശ�ളി�  നട�ിവ��

�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) വാണിജ�ാടി�ാന�ി� �ഷി െച��വ��് ന�കി വ�� സാേ�തിക സാ��ിക സഹായ��

എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പ�തി

*587.�ീ.�രളി െപ�െന�ി

,, ആ�. രാേജഷ്
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,, എ�. വിജയ� പി�

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

(എ) െന��ഷി  3  ല�ം െഹ�റിേല�് വ��ി�ി�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�

ആവി�രി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ���ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ന��� സഹായ�� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) അരിവില നിയ�ണ വിേധയമാ��േതാെടാ�ം െന��ഷി ലാഭകരമാ��തിന് ഏ�വിധ�ി��

ഇടെപട�കളാണ് നട�ാ�േ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��ിെല നിയമവി�� നിയമന��

*588.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, െക.എം.ഷാജി

,, സി.മ��ി

,, 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��ിെല നിയമവി�� നിയമന��  സംബ�ി� ആേ�പം സ��ാരിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� ത�ികകളിേല�ളള നിയമന�െള സംബ�ി�ാണ് പരാതി ഉയ��ി�ളളത്

എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ ത�ികകളിേല�ളള നിയമന�ിന് നിലവി�ളള മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ അ�ിബിസിന�് ക�നി �പീകരണം

*589.�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം

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

(എ) േകരളാ അ�ിബിസിന�് ക�നി �പീകരി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത

ക�നി�െട ഉേ�ശ�ല���� വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാർഷിക �ല�വ��ിത ഉ����െട വിപണന�ിന് മെ�െ��ാം പ�തിക� നട�ിലാ��െവ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� നിലവിെല പ�തിക�  �ല�വർ�നവിന് സഹായകരമായ രീതിയിൽ

�നരാവി�രി�േമാ?
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വിവാഹ���് ഹരിതേ�ാ�ാേ�ാ�

*590.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, തി�വ�� രാധാ���

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

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

(എ) വിവാഹ���് ഹരിതേ�ാ�ാേ�ാ�  നി�ബ�മാ�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഇതിെ�

�ാരംഭ�വ��ന�� എവിെടെയാെ�യാണ് ആരംഭി�ി��ത്;

(ബി) കല�ാണമ�പ��, ടൗ�ഹാ�കൾ എ�ിവിട�ളി�  �ാ�ിക്,  െത�േമാേ�ാ�  എ�ിവ

ഉപേയാഗി��ിെ��് ഉറ�് വ��വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇതിനായി �മതലെ���ിയി��ത്;

(ഡി) ശി�ാനടപടിക� സ�ീകരി�വാ� ��ത ഏജ�സി�് അധികാര�േ�ാ?

വാ�ഷിക പ�തി�െട മാ��േരഖ

*591.�ീമതി സി.െക. ആശ

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പതി��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ആദ�െ� വാ�ഷിക പ�തി�െട മാ��േരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത മാ��േരഖയി� ഊ�� ന��� േമഖലക� ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �ാേദശിക സ��ാ�ക��് പ�തി അട�ലി� നി�ം

എ�േകാടി �പയാണ് നീ�ി വ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ��െട നവീകരണ പ�തിക�

*592.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ൈഹബി ഈഡ�

,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ�ഖ��െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം ക��പ�തിക�  ആ��ണം െച�ി�െ��്

വിവരി�േമാ;

(ബി) നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��ളാണ് ഉ�െ���ിയി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഇതിനാ�ളള �ക എ�െന സമാഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

െക�ിടനി��ാണ�ി�� ഓ�ൈല� അേപ�

*593.�ീ.അ�വ� സാദ�്

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, ഐ.സി.ബാല��� : 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�  െക�ിടനി��ാണ�ി�� അേപ�ക�  ഓ�ൈലനായി

സ�ീകരി��തി�� നടപടിക� ���ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക�ിടനി��ാണ ച���െട ലംഘന�� കെ���തി�ം തട��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം

െമ�െ����തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിവരി�ാേമാ;

(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��  ഏ�െ���ിയി��്;  വിശദാംശ��

എെ��ാം?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന

*594.�ീ.ആ�ണി േജാ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ലഭി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖലയി� ��ത� സമ�മായ പ�തിക� ആവി�രി��തിന് രാ�ീയ �ഷി വികാസ്

േയാജന �കാരം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ധനസഹായ�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് ആ�.െക.വി.ൈവ.യി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്;

(ഡി) കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനാ�� സം�ാന പ�തിക�  ആ�.െക.വി.ൈവ.

പ�തി�മായി സമന�യി�ി�് നട�ിലാ�വാ� സാധി�േമാ എ�് പരിേശാധി�േമാ?
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�ചിത�നഗര സ�െ� പ�ികയി� േകരള�ിെല നഗര��െട �ാനം

*595.�ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

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

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

(എ) മാലിന�നി��ാ��നം ജനകീയ��ാനമാ�� സമ�പ�തി,  �ഖ�ാപന�ി�  മാ�ം

ഒ���െവ�ത് വ�തയാേണാ;

(ബി) േക�സ��ാ� പ�തിയായ സ��് ഭാരതിെ� ഭാഗമായി േക�നഗരവികസന മ�ാലയം നട�ിയ

�ചിത�നഗര സ�േ�യി�  ആദ�െ�  250  നഗര��െട പ�ികയി�  േകരള�ിെല ഒ� നഗര�ം

�ാനം പിടി�ി�ി� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) 2015�ം  2016�ം നട�ിയ സ�േ�കളി�  സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം നഗര��

��പ�ിയിെല�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) �ചിത� സം�ാനെമ� േപരി�  അറിയെ��ി�� േകരളെ� വ�ംവ�ഷ�ളിെല �ചിത�നഗര

സ�െ� പ�ികയി� ��ിെല�ി�വാ� എ�് നടപടികളാണ് ആവി�രി��െത�് വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ ൈമേ�ാ സംരംഭ��െട �വ��ന��

*596.�ീ.എം. നൗഷാദ്

,, വി. അ�റഹിമാ�

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

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

(എ) കഴി� �െറ വ�ഷ�ളായി ��ംബ�ീ,  ൈമേ�ാ സംരംഭ��െട �വ��ന��

പരിതാപകരമായിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ,  ഈ രംഗ�് �വ��ി�� എം.ഇ.സി.മാ�െട  (ൈമേ�ാ എെ�ർെ�ണർ

േകാ-ഓ ഡിേന��) �വ��ന��  ഫല�ദമാകാെത േപായതാണ് ഇതിന് കാരണെമ�്

ക���േ�ാ;

(സി) �തിയ എം.ഇ.സി മാെര െതരെ���� ഈ ഘ��ി�, കാര��മതേയാെട �വർ�ി��

എം.ഇ.സി.മാെര കെ��ി നിലനി���തി�ം ഈ രംഗ�് �വ��ി�ാ�  താ�പര��ളള�ം

േയാഗ�ത�ളള�മായ ��ംബ�ീ വനിതക��് അവസരം ന�കി ��ംബ�ീ സംവിധാന�ിെ�

നെ��ായ ഈ േമഖല�െട �വ��ന�� കാര��മമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ഡി) ��ംബ�ീ ഓഡി�് ആ�് അ�ൗ�്സ് സ��ീസ് െസാൈസ�ി  (KAASS)  കാേലാചിതമായി

പരി�രി��തി�േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

വഴിേയാര��വട�ാ�െട േ�മ�ിനായി നടപടിക�

*597.�ീ.ആ�. രാമച��

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.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) വഴിേയാര��വട�ാ�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന വ�ാപകമായി വഴിേയാര��വട�ാ�െട സ�േ� നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഇ�രം ഒ�

സ�െ� നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) വഴിേയാര��വട�ാ��് െെലസ��ം തിരി�റിയ�  കാ��ം ന���തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� െവഹി�ി� (അെമ�്െമ�്) ബി�, 2016

*598.�ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) േക�സ��ാ�  അംഗീകരി� േമാേ�ാ�  െവഹി�ി� (അെമ�്െമ�്)  ബി� 2016 െല ഏെതാെ�

വ�വ�കളാണ് േകരള�ിെല േമാേ�ാ�  െതാഴിലാളികെള േദാഷകരമായി ബാധി��ത് എ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമം നട�ിലാ��തിന് സം�ാനം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പ��റി��ാദന�ിെല സ�യംപര�ാ�ത

*599.�ീ.സി.���

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) പ��റി��ാദന�ി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തിനായി �ാമ-നഗര �േദശ�ളി�  നട�ിലാ��

���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം രാസകീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം ഒഴിവാ��തി�മായി എ�

മാ��മാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) �ഷി��ാ�  (അ�ബ�, ജി�ാ ���ക�) േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം ഇ� വഴി വിപണന�ം വി�്

വിതരണ�ം കാര��മമാ�ാ�ം നി�േ�ശി�ി�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ് ?

റ�� വിപണിയിെല �തിസ�ി

*600.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��വിപണി �തിസ�ിയിലാെണ�ം ഇ��ലം റ��ക�ഷക�  ��ി��ിലാെണ��� വ�ത

��യി�െപ�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) റ�ർ വില �ിരത പ�തിയിേല�് ഈ സ��ാ�  500 േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��ി�ം

പ�തി നട�ി�ിേല�ം പണം ലഭ�മാ��തിേല�ം കാലതാമസം നിലവി�  �തിസ�ി

��ി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േക� റ�� നയം നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ഇടെപ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

14-05-2017

�േ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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