
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ
അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  09, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--285]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 2558 �ത� 2648 വെര

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

: 2649 �ത� 2762 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി

: 2763 �ത� 2776 വെര

ഗതാഗത വ��മ�ി : 2777 �ത� 2842 വെര

ആറ�ളയിെല ���ഷി�ം റ�� നാളിേകര ക�ഷക�െട േ�മ�ം

2558. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആറ�ളയി�  ���ഷി ഇറ�ിയതി�െട സ��ാരിന് എ� �പ�െട
സാ��ിക ലാഭം ഉ�ായി��്;

(ബി) റ��  ക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) നാളിേകര ക�ഷക�െട േ�മ�ിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

തി�വന��രം ജി�യിെല അേ�ാ ബസാ�ക�

2559. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

1 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



(എ) തി�വന��രം ജി�യി�  എവിെടെയ�ാമാണ് അേ�ാ ബസാ�ക�
നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിയതായി അേ�ാ ബസാ�ക� �ാപി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

ഉെ��ി� അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�ഷി വ��ിെ� ഫാ�കളിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ �ല� െെജവപ��റി �ഷി
നട�ാ� നടപടി

2560. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�ളള വിവിധ ഫാ�ക�െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ;  ��ത ഫാ�ക�  േക�ീകരി�് നട�ിലാ�ാ�
േപാ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�രം ഫാ�കളിെല ഉപേയാഗ�ന�മായ �ലം ���മാ�ം
ഉപേയാഗെ���ി ��ംബ�ീ �ഖാ�രം െെജവപ��റി �ഷി നട�ാ�
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആ�ാ പ�തി�് േക� സ��ാ� അ�വദി� �ക

2561. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെല ആ�ാ പ�തി�ായി േക� സ��ാ�  എ� �പയാണ്
അ�വദി�ിരി��ത് ;

(ബി) ��ത �ക ഏെത�ാം കാര����ാണ് ഉപേയാഗി��െത�്
െവളിെ���േമാ ?

യഥാസമയം െന� സംഭരി�ാ� കഴിയാ���ലം െനല്� നശി�േപായതായ
പരാതിക�

2562. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം െന��ഷി വ��ി�ി��തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ത്;��വ�ഷ�െള അേപ�ി�്
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എ�മാ�ം െന���ാദനം വ��ി�ി�ാ� ഇ��ലം കഴി�ി��്; കഴി� 4

വ�ഷെ� െന��പാദന�ം, െന�വയ� വി�തി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ക�ഷകരി�  നി�ം െനല്� സംഭരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�െത�് അറിയാേമാ; കിേലാ�് എ� �പയാണ് സംഭരണവിലയായി
സ��ാ� ന���ത്;ഇ�െന എ� ട� െന�ാണ് ഇ� വെര സംഭരി�ാ�
കഴി�ി�ളളെത�് അറിയാേമാ;

(സി) യഥാസമയം െന� സംഭരി�ാ�  കഴിയാ���ലം,  മഴെയ�ട��ം മ�ം
െനല്� നശി�േപായതായ പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

സം�ാനെ�ാ�ാെക എ� �ല�ളിൽ നി�ം ഇ�രം േക�ക�
റിേ�ാ��് െച�െ��ി��്  ;ഇത് പരിഹരി�ാ�  എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ി�ളളത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

��� ജി�യിെല േകാ� നില�ളി� �ഷി �ഗമമാ�ാ� നടപടി

2563. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  ജി�യിെല േകാ�  നില�ളിേല�് െവ�െമ�ി�� കനാ�കളി�
എ��  അടി��ടി കനാലിെ� ആഴം �റ�ി���ം ത�ലം
െന��ഷി�ാവശ�മായ െവ�െമ�ി��തിന് �യാസം േനരി���മായ
കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േവന��ാല�് േകാ� നില�ളി� ഉ�െവ�ം കയ��ത് തട��തി�ം
�ഷി�ാവശ�മായ ��ജലം ലഭ�മാ��തി�ം �ഷിവ��് സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം ജി�യിൽ അ�വദി� �ക�ം കാർഷി പ�തികെള��ി അവേബാധം
��ി��തിന് നടപടി�ം

2564. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദീ�ഘ കാലമായി തരി� കിട�� സ��ം �ഷിയിട�ളി�
�ഷിയിറ��തി� െന��ഷി വികസന പ�തി �കാര�ം പ��റി �ഷി
വികസന പ�തി �കാര�ം 2016 - 17 വ�ഷ�ി� മല�റം ജി�യി� എ�
അേപ�ക��് �ക അ�വദി�ി��്;  ഈ അേപ�കർ�ായി അ�വദി�
ആെക �കെയ�;
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(ബി) ഇൗ പ�തി�െട �ക െചലവഴി�ാെത തിരി�ട�ി�േ�ാ;  അേപ�
സമ��ി�ി�ം �ക ലഭി�ാ� ക�ഷക�േ�ാ;

(സി) �ഷി വ��ിെ� പല പ�തികെള �റി�ം ശരിയായ �ചരണം ലഭി�ാ��
െകാ�് ക�ഷക��് േവ�� അവേബാധം ലഭി�ാെത േപാ��
�ിതിവിേശഷ�െ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  �ഷി വ��ിെ� പ�തികെള��ി െപാ� ജന���ം
ക�ഷക��മിടയി�  േവ�� അവേബാധം ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ നയം

2565. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസം സംബ�ി�് ഈ സ��ാരിെ� നയം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ�മായി ബ�െ�� അേപ�ക�  സ�ീകരി��തിെ�
കാലപരിധി വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ�ിെ� പാേ�ജ് എ�ാ ജി�കളിേല�ം
വ�ാപി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ിെല െത�ിെ�റ ��് ചി�� �തിേരാധി�ാ� നടപടി

2566. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�ിെ�റ ��് ചി�� �തിേരാധി��തിനായി നാദാ�രം മ�ല�ിെല
മലേയാര േമഖലയായ കാവി�ംപാറ,മ�േതാ�ര  ,  കായെ�ാടി  ,�ട�ിയ
പ�യാ�കളി� െ�ഷ�� പാേ�ജ് നടപടിക� ���ീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ എ� ല�ം �പ വകയി��ിയി��്; വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന - �വ��ന�� - ഫല�ാ�ി

2567. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എ. എ�. ഷംസീ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
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,, �രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖല�െട വികസന�ിനായി േക�സ��ാ�
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖല�െട�ം അ�ബ� േമഖലക�െട�ം സമ� വള��
ൈകവരി��തിനായി രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന സം�ാന�്
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത പ�തി �കാരം സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ വിവിധ
�വ��ന��, അവ�െട ഫല�ാ�ി എ�ിവ അവേലാകനം െച�ാ�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന�കാേമാ;

പാല�ാട് ജി�യി� �ഷി നിർ�ണെമ� നി�േദശം പാലി� ക�ഷക��� അധിക
സഹായം

2568. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� െകാ�ം വര�� ��ി�ക�് പാല�ാട് ജി�യി� ജി�ാ �ഷി
അധികാരി�ം ജി� കള��ം ക�ഷകേരാട് �ഷി െച��ത് ത�കാലം
നിർ�ിെവ�ാൻ ആവശ�െ��ത�സരി�് ഒ�നവധി ക�ഷക� �ഷി േവ��്
െവ�ക�ം അത് അവ��് അ�� വിളയിറ�ാൻ പ�ാ�
അവ���ാ�ക�ം െച� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം
കർഷകർ�് അ�� വിളയിറ�ാ� എെ�ാെ� അധിക സഹായ�ളാണ്
െച�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) വര�� ബാധി� െന�  കർഷകർ�് ഏ�റിന്  48500  �പ ന��െമ�
രീതിയി� �ധാന പ��ളി� വ� വാ��ക� സർ�ാരിെ� ��യിൽ
െപ�ി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഇ�കാര�� സഹായെ���ി ��ത�
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ സഹായം എേ�ാ� ന��െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

തരി��മി �ഷിേയാഗ�മാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടികൾ

2569. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 2007-08 � െന��ഷി�െട വി�ീ��ം എ� എ�ം ആയത് 2015-16 �
എ� എ�ം എ� െഹ�റിെ� �റ��ായി എ�ം ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� െഹ�റിെ� വ��ന��ായി എ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ൻ സർ�ാരിെ� ഭരണകാല�് തരിശായ�ിട� �ഷി�മി എ� എ�ം
ഇവയി�  എ� െഹ��  മ�ാവശ����പേയാഗി�െവ�ം തരി��മി
�ഷിേയാഗ�മാ�ാ� എ� നടപടി ൈകെ�ാ�െവ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2007-08 � െന��ാദനം എ�യായി��; ഇത് 2015-16 � എ�; നിലവി�
എ� (2016-17)എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നാളി�വെര എ� ഏ�� തരി�നിലം,
കരനിലം, ഒ��നിലം, ഇ��നിലം എ�ിവകളി� അധിക െന��ഷി നട�;

ഇ�വഴി എ� അളവ് ഉ�ാദനം ഉ�ാ�ാ� കഴി� എ�് വ��മാ�േമാ;

പഴയ�� േദശെ� �ഷിഭവ� പരിധിയിെല ക�ഷക��് െപ�ഷ�

2570. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ിെല പഴയ�� �ഷി അസി��് ഡയറ��െട കീഴി�
വ�� �ഷിഭവ�  പരിധി �േദശ�ം വട�ാേ�രി �ഷി അസി��്
ഡയറ��െട പരിധിയി� വ�� ����ര, പര��, േദശമംഗലം എ�ീ �ഷി
ഭവ�  പരിധി �േദശ�ം ആയി എ� െച�കിട നാമമാ� ക�ഷക��്
െപ�ഷ� ന�കിവ���്;

(ബി) അവ�െട േപ�ം േമ�വിലാസ�ം �ഷി ഭവ�  അടി�ാന�ി�
വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

2571. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  �ഷി ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക��്;
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഒഴി�ക�  നിക��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?
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കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� �മി

2572. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാേ�ഷ� േകാ��േറഷെ� അധീനതയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ�
ഏ�� �മി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �മിയി�  എ� ഏ��  ഇേ�ാ�  കാ�ഷികാവശ����്
ഉപേയാഗി���്;

(സി) �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� അധീനതയി�� �മിയി�  വിളപരിവ��നം
നട�ി ആദായം വ��ി�ി�ാ� നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

െന�മ�ാട് േഹാ��ിേകാ��് അധി�ത�െ�തിെര ക�ഷക� നട�ിയ സമരം

2573. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�മ�ാട് അ�ാരാ� മാ���ി�  ക�ഷക�  േഹാ��ിേകാ��്
അധി�ത�െ�തിെര നട�ിയ സമരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സമര�ിനാധാരമായ കാരണ�െള�റി�െന�മ�ാ�ച് അേന�ഷി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(സി) തി�വന��ര�� മെ�ാ� അ�ാരാ� മാ���ി�  േഹാ��ിേകാ��്
അധി�ത�െട �മേ��ക�  മ�ി േനരി�് പരിേശാധി�് േബാ��െ��ി�ം
അവ�െട �ഷി�ാേരാ�� സമീപന�ി�  മാ�ം വരാ�തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) വിലനിലവാരം പിടി�നി��ാ�ം സം�ാനെ� �ഷി�ാെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�ം െപാ�ഖജനാവി� നി�ം അ�വദി�� സ�ിഡി �ക,

തമിഴ് നാ�ിെല പ��റി ഏജ�മാ�മായി േച��് ത�ിെയ��ാ� മ�രി��
ഇ�രം ഉേദ�ാഗ��, ഇവിടെ� ക�ഷക� ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ�േളാ�ം
ക�ഷകേരാ�ം കാ�� ധി�ാരം അവസാനി�ി�ാ�  ക�ശനമായ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

വി എഫ് പി സി െക േന�ത��ി� നട�ി വ�� െെജവ �ഷി
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2574. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, ��ഷ� കട��ി
,, എ�. വിജയ� പി�
,, ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� െവജി�ബി� ആ�് ��് െ�ാേമാഷ� കൗ�സി� േകരള�െട
േന�ത��ി� നട�ി വ�� െെജവ �ഷി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ�ം വ�ഷ�ളി�  ��ത�  �ല�ളിേല�് െെജവ �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�ം ഉ�പ���െട �ണേമ� ഉറ� വ���തി�മായി
എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് ആ��ണം െച�് വ��ത്;

(സി) �ഷിയിട�ളി��െ� െെജവവള��ം െെജവകീടനാശിനിക�ം
ഉ�പാദി�ി��തിനാവശ�മായ സാേ�തിക�ം സാ��ിക�മായ
സഹായ�� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആർ.െക.വി.ൈവ പ�തി�് ലഭി� �ക, െചലവാ�ിയ �ക, ഭൗതിക േന��ൾ

2575. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 6.  ആർ.െക.വി.ൈവ  (രാ�ീയ �ഷി വികാസ് േയാജന  )പ�തി �കാരം
േക��ിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ഇ� വെര ലഭി� �ക�െട�ം
െചലവാ�ിയ �ക�െട�ം വാർഷികാടി�ാന�ി�� വിശദ വിവര�ൾ
ജി�കൾ തിരിച് നൽ�േമാ ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട നട�ി�ി�െട ഓേരാ ജി�ക�ം ൈകവരി� ഭൗതിക
േന��ൾ വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഈ പ�തി �കാരം ഈ വർഷം നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക�െട
വിവര�ൾ നൽ�േമാ ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി

2576. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ഷി സി�ായീ േയാജന  (പി.എം.െക.എസ്.ൈവ  )  വഴി��
പ�തികളി� േക� സഹായം എ�യാണ്;

(ബി) ഈ പ�തിയി�കീഴി� ഉ�െ���വാ� സം�ാന സ��ാ� ഏെത�ി�ം
പ�തിക� സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) പ�തികെളാ�ം സമ��ി�ി�ി�ാെയ�ി�  ആയതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ?

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി

2577. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ  (�ധാ�  മ�ി �ഷി സി�ായീ േയാജന  )  പ�തി
�കാരം േക��ിൽ നി�ം സം�ാന�ിന് ഇ� വെര ലഭി� �ക�െട�ം
െചലവാ�ിയ �ക�െട�ം വിശദ വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;  എ�േകാടി
�പ�െട ഇറിേഗഷൻ �ാ�കളാണ് സം�ാനം േക��ിൽ
സമർ�ി�ി�ളളത്; ജി�കൾ തിരി�് വിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി �കാരം എ.ഐ.ബി.പി �െട കീഴിൽ ഓേരാ
ജി�കളിെല�ം ഏെത�ാം ���ികളാണ്ഉൾെ���ിയി�ളളത്;
പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തിയിൽ ഈ വർഷെ� സം�ാന�ിെ�
വിഹിതം എ�യാണ്;  ഇത് ലഭ�മാ�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ി�െട ഓേരാ ജി�ക�ം ൈകവരി� ഭൗതിക
േന��ൾ വ��മാ�േമാ?

പി.പി.എഫ്.എം., വി.എ.എം. എ�ീ �തന സാേ�തിക വിദ�ക�

2578. �ീ.എം.ഉ��
,, സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

9 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



(എ) സം�ാന�് വര��െയ �തിേരാധി��തി�ം ഉ�ാദനം
വ��ി�ി��തി�മായി പി.പി.എഫ്.എം.,  വി.എ.എം.എ�ീ �തന
സാേ�തിക വിദ�ക�  പരീ�ണാടി�ാന�ി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി ഭരണാ�മതി �കാരം ന�കിയ �ക ���മാ�ം
വിനിേയാഗി�ാ� കഴി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത സാേ�തിക വിദ� കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�ാ�വാ� സാധ�ത��
േന��െള�ം േകാ��െള�ം സംബ�ി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവ ൈവ�ി� പ�തി നട�ാ��തി�� തട���

2579. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി നട�ാ��തിന് നിലവി�� തട���  ച��
െച��തിനായി സ��ാ�  ഇ�വെര എ� േയാഗ��  േച�െ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത േയാഗ��െട മിനി�സിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി എ�േ��് �നരാരംഭി�ാനാ�െമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

നീര ഉ��ാദനം േനരി�� �തിസ�ി മറികട�ാ� നടപടി

2580. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ഷി�് വ��തി�് ന�കാ�  കഴി�മായി�� നീര ഉ��ാദനം
ഇേ�ാ� േനരി�� �തിസ�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ����ിന് വിപണി കെ��ാ� കഴിയാ��ം ക�ഷക��് എതാ�്
ഒ� വ�ഷമായി പണം ലഭി�ാ��മായ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) വിദ�ധെര കി�ാ�തിനാൽ മി� ക�നിക�ം നീര ഉ��ാദനം
അവസാനി�ി�� സാഹചര��േ�ാ ;

(ഡി) ഇെ��ി�  സം�ാന�ാരംഭി� ഇ�പ�ിെയാ�ത് നീര ഉ��ാദന
േക��ളി�  എ� എ�ം ഇേ�ാ�  െചറിയ േതാതിെല�ി�ം നീര
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ഉ��ാദി�ി���്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ��ത �തിസ�ി മറികട�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� ൈകെ�ാള�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

ൈജവ �ഷിയിേല�്തിരി�േ�ാ� ക�ഷക��ാ�� ന�ം പരിഹരി�ാ� നടപടി

2581. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്;  ൈജവ �ഷി�ാവശ�മായ� ൈജവവള��
സം�ാന�് ലഭ�മാേണാ എ� പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) വിളകെള ബാധി�� േരാഗ-കീട���് മതിയായ ൈജവിക നിയ�ണ
മാ����  ഇ�് നിലവി�േ�ാ;  ൈജവ �ഷി�മായി ബ�െ���
ഗേവഷണ�� നട� വ��േ�ാ;

(സി) ൈജവ �ഷിയിേല�്തിരി�േ�ാ� ക�ഷക��ാ�� ന�ം പരിഹരി�ാ�
എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സഹ� സേരാവ� പ�തി

2582. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'വ�ം തല�റ�് ഒ� ��ി� ��ജലം'  എ� ല��േ�ാെട �ഷി വ��്
നട�ിലാ�ിയ സഹ� സേരാവ�  പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ജല�ിെ� കാര��ി�  ��ിര വികസനം ഉറ�ാ��തിനാ�ളള
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ��് െക. എ�. ഡി. സി. ത�ാറാ�ി സമ��ി�
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരളാ ഓ�ഗാനിക് എ� �ാ�് നാമ�ി� പ��റിവിപണനം

2583. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

resource://app/res/html5.html

11 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



(എ) �ഷി വ��ിെ� േമ�േനാ��ി� ഉ�ാദി�ി�� പ��റി ഉ���� േകരളാ
ഓ�ഗാനിക് എ� �ാ�് നാമ�ി� വിപണനം ആരംഭി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ
ഇ�ാര�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ഉ���� ഏെത�ാം ഒൗ�് െല�കളി� ലഭ�മാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?

തരിശ് നില�ളി� �ഷിയിറ�ിയതിെ� ഭാഗമായി ൈകവരി� �േരാഗതി

2584. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരിശ് നില�ളി� �ഷിയിറ��തിന് നട�ിയ ഇടെപടലിെ� ഭാഗമായി
ൈകവരി� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  സം�ാന�ാെക എ�
െഹ�� �ല�് �ഷി വികസി�ി�ാ� കഴിെ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം
കാ�ഷിക േമഖലയി� �േത�കി�് െന��ഷി രംഗ�് ൈകവരി� േന���
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിലാെക തരിശ് നിലമായി കിട� എ� െഹ�� �ല�
െന��ഷി ഇറ�ാ� സാധി�ി��് എ�ത് പ�ായ�് അടി�ാന�ി�
വിശദമാ�ാ� സാധി�േമാ?

റ�ർ ഉ�����െട വില�ിരത ഉറ�വ��ാ� നടപടി

2585. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല റ��  ക�ഷക�െട ഉ�����െട വില�ിരത
ഉറ�വ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എ� റ��  ക�ഷക��്
സ�ിഡി ആ��ല�ം ലഭി�  ;  ഇ�വഴി എ� �പയാണ് സ�ിഡിയായി
ക�ഷക��് ന�കിയത്;

(സി) റ�� സംഭരണം ഇേ�ാ� സ��ാ� നട��േ�ാ;  എ� ട� ഇ� വെര
സംഭരി�;

(ഡി) േനരേ� റ��  സംഭരണം നട��തിന് നി�യി� ഏജ�സിക�
ക�ഷകരി�  നി�ം റ��  സ�ീകരി�ാെത വ�കിട�ാരി�  നി�ം
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ക�വട�ാരി�  നി�ം റ��  വാ�ി സംഭരണ�ിെല ഉേ�ശ� ല����
തെ� അ�ിമറി�തായ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) റ�� ക�ഷക��് വില�ിരത ലഭി�ാ� കഴി�ംവിധം, റ�� ഉപേയാഗി�്
ടാറിംഗ് നട�ാൻ എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ?

ഉയർ� വില ഈടാ�ി�� േഹാ��ി േകാർപിെ� പ��റിവിൽ�ന

2586. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ിേകാ��് മിഷെ� �ാ�കളി�  വിതരണം െച�� പ��റികൾ�്
വിപണിവിലെയ�ാ�  ഉയർ� വിലയാണ് ഈടാ��െത� ആേ�പം
പരിഹരി�വാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ.

(ബി) വിപണി വിലെയ�ാ�  എ� ശതമാനം താ��ിയാണ് േഹാ��ി േകാ��്
മിഷൻ പ��റി വിതരണം െച��ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ജന�ിയ ഇന�ളായ ഉ�ി,  സവാള,  ഉ�ള�ിഴ�്,  ത�ാളി എ�ിവ�്
മാ���് വിലെയ�ാ�  ഉയ�� വില ഈടാ�� ��ം പരിഹരി�വാ�
എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�റിയി�ാേമാ?

െത�് �ഷി �മാ�ഗതമായി �റ� വ�� �ിതി

2587. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െത�് �ഷി �മാ�ഗതമായി �റ� വ��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) േകരള�ിെല െത�ിെ� ഉ�ാദന�മത േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�
�റവായത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത്;

(സി) െത�് �ഷി�െട �േരാഗതി�ായി ശാ�ീയമായ പരിചരണ�ം
വള�േയാഗ�ം സം�ാനതല�ി� ഒ� �തിയ പ�തിയായി ആവി�രി�്
നട�ിലാ�വാ� നടപടിക�കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� സ�ീകരി�േമാ?

മിനിമം �ലി വ��ി�ി�വാ� നടപടി
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2588. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഫാ�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി വ��ി�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇതി���് ഫാ�കളിെല െതാഴിലാളിക�െട മിനിമം �ലി വ��ി�ി�ത്
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േവന� മഴയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ഷി നാശം

2589. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േവന� മഴയി� കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ല�ം �പ�െട �ഷിനാശം
സംഭവി�ി��്; പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� കണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷനിെല അേപ�കൾ

2590. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  നിലവി�േ�ാ;  എ�ിൽ
വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം ക�ീഷ� ക�ഷകരി� നി�്
അേപ�കൾ വാ�ി �ട�ിയി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശ��
അറിയി�ാേമാ?

ക�ഷക െപ�ഷ� േവഗ�ി� ന���തിന് നടപടി

2591. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട നാമമാ� ക�ഷക െപ�ഷ� എ�േപ��് ന�കി
വ���് ; ഇതിന് വ�ഷ�ി� എ� േകാടി �പ േവണം ;

(ബി) 2017-  18  സാ��ിക വ�ഷം �ത�  െപ�ഷ�  �ക വ��ി�ി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� �തിമാസ െപ�ഷ� എ� �പ വീതമാണ്;

(സി) ക�ഷക െപ�ഷ�  നിലവി�  �ടി�ിക�േ�ാ;ഉെ��ി�  എ� മാസെ�
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�ടി�ികയാ��ത്;

(ഡി) �ടി�ിക െപ�ഷ� കഴിവ�ം േവഗ�ി� ക�ഷക��് ന���തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക െപ�ഷ� �ടി�ിക വിതരണം

2592. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച�വ�� ക�ഷക െപ�ഷ�  ഇേ�ാ�  എ�
�പയാണ് �ടി�ിക�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ �ക എ�് ന�കാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ഷിെയ �ഖ�െതാഴിലായി സ�ീകരി�ി��തി�� ക�� പ�തി

2593. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ആ�ണി േജാ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��തല�റെയ കാ�ഷിക രംഗേ��് ആക�ഷി��തിനായി എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി വിദ�ാ��ിക�െട സഹകരണേ�ാെട വിദ�ാലയ�ളി�
ൈജവ�ഷി നട��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) െതാഴി�രഹിതരായ �വജന���് �ഷി സംബ�ി�് സാേ�തിക
പരിശീലന��ം മാ��നി�േ�ശ��ം ന�കി �ഷിെയ �ഖ�െതാഴിലായി
സ�ീകരി�ി��തി�� ക��പ�തിക� ആവി�രി�േമാ?

കാർഷിക ഉ����ളിൽനി�ം ലഭി�� വാർഷിക വ�മാനം

2594. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കർഷകർ ഉ��ാദി�ി�� കാർഷിക ഉ����ളായ
െത�്,വാഴ,പ��റിക�, െനല്�,���ളക്,ഏലം,  റ��,േതയില,കാ�ി,ക�
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എ�ിവയിൽനി�് ലഭി�� വാർഷിക വ�മാനം എ�യാണ്;
സം�ാനതല�ി�ം ജി� തിരി�ം ഒാേരാ�ിേ��ം വിവര�ൾ ന�കാേമാ;

(ബി) കർഷകർ�് നി�ിത മാസവ�മാനം ലഭ�മാ��തിന് സമ� പ�തി
ആ��ണം െച�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  ഇതിനായി എെ��ി�ം േക�
നി�േ�ശ�േ�ാ;

(സി) ക�ഷക�െട വ�മാനം ഇര�ിയാ���മായി ബ�െ��്
േക�സ��ാരി�നി� ലഭി� എ�ാ ക�ക�േട�ം േകാ�ിക�
ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇ�രം നി�േ�ശ��  നട�ിലാ�ാനായി �ഷി വ��ം
�ഷിവ��മായി ബ�െ�� �ാപന��ം വിളി�േച�� മീ�ി�ക�െട
വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

േഹാർ�ി േകാർ�് പ��റികൾ�് ഇടനില�ാെര ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി

2595. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാർ�ി േകാ��ിെ� �ാ�കളി�  വിതരണം െച�� പ��റികെള�ാം
സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�താേണാ;

(ബി) േകരള�ി�  ലഭി�ാ� പ��റിക�  ഇതര സം�ാന�ളി�  നി�ം
വാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ എ�കാരമാണ് അത് വാ��െത�ം ഇതി�  ഇടനില�ാെര
ഒഴിവാ��തിന് എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം
െവളിെ���േമാ?

െന�ാറ മ�ല�ി� മാംേഗാ ഹ�് �ട��തി�� നടപടി

2596. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� ഹ�ക�െട �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� മാംേഗാ ഹ�് �ട��തി�� നടപടി
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ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

നാളീേകര �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� നടപടികൾ

2597. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാളീേകര ക�ഷക��് ഏെത�ി�ം തര�ി�ളള ന�പരിഹാര/ഇ��റ�സ്
പ�തിക� നട�ിലാ��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നാളിേകര �ഷിെയ അടി�ാനമാ�ി ഏെത�ി�ം അവാ��ക�
ന���േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

റ�� വില�ിരതാ പ�തി

2598. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, അ�പ് േജ�ബ്
,, എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  വില�ിരതാപ�തിയ�സരി�് ��സ��ാരിെ� കാല�്
സ�ിഡിയായി എ� �ക ക�ഷക��് വിതരണം െച�;

(ബി) ഈ സ��ാ� ��ത പ�തിയ�സരി�് സ�ിഡിയായി എ� �ക വിതരണം
െച�;

(സി) റ�� വില�ിരതാപ�തിയ�സരി�് സ�ിഡി ലഭി��തി�� അ�ഹത
കിേലാ�് ഇ��റ് �പയായി നിജെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ക�മാവ് �ഷിയിേല�് ആക�ഷി��തിന് നടപടി

2599. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  �ഷി ഉേപ�ി��വെര ക�മാവ് �ഷിയിേല�്
ആക�ഷി��തിനായി �ഷി വ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ക�മാവ് �ഷി�െട വ�ാപന�ി�ം ക�വ�ി ഉ��ാദന വ��നവി�മായി
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സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

നാളിേകര പാ��ക� �ാപി�ാ�ളള പ�തി

2600. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏകേദശം 35 ല�ം ജന�� ഉപജീവന�ിനായി ആ�യി�� നാളിേകര
�ഷി േമഖലയിെല ഉ�ാദന �മത വ��ി�ി��തിനായി പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകര ക�ഷക�െട �തീ�യായി�� നീര�െട �ചാര�ം വിപണന�ം
പരാജയെ��തിനാ� സ��ാ� ഇടെപ�് ഉ���ിന് �ചാരം ന��േമാ;

(സി) �ല�വ��ിേതാ����െട നി��ാണ�ിനായി നാളിേകര പാ��ക�
�ാപി�ാ�ളള പ�തി�െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

നാളിേകര സംഭരണ�ിനായി സ�ീകരി�ി�� സംവിധാന��

2601. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിന് കീഴി�  നാളിേകര സംഭരണ�ിനായി സ�ീകരി�ി��
സംവിധാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളിേകര സംഭരണം കാര��മമാ��തി�ം സംഭരണ�ിെ� ശരിയായ
�േയാജനം ക�ഷക��് ലഭ�മാ��തി�ം എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

മല�റം മ�ല�ിന് കാ�ഷിക േമഖലയിൽ അ�വദി� ഫ�ക�െട വിവരം

2602. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയിെല വിവിധ �വ��ന���് മല�റം നിേയാജക
മ�ല�ി�  കഴി� സാ��ിക വ�ഷം അ�വദി� ഫ�ക�െട
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വിശദാംശം തരം തിരി�് ന��േമാ;

(ബി) ഈ മ�ല�ി� കാ�ഷിക േമഖലയി� �തിയ സംരംഭ�� ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

വര�� �ലം സംഭവി� �ഷിനാശം സംബ�ി� കണ�ക�

2603. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഇേ�ാ��ായ വര�� �ലം സംഭവി� �ഷിനാശം സംബ�ി�
കണ�ക� ജി� തിരി�് തി�െ���ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത കണ�് തി�െ���വാ�� മാനദ�ം എ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക വികസന പ�തികൾ�് അ�വദി�ി�� ഫ�ക�

2604. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�  -  സം�ാന സർ�ാ�ക�െട സഹായ�ാൽ നട�ിവ�� വിവിധ
കാ�ഷിക വികസന പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം േക� സ��ാ�ം, സം�ാന സ��ാ�ം അ�വദി�ി��
ഫ�ക� എ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓേരാ പ�തി�െട�ം ഉേ�ശല���ൾ നട�ിലാ��തി��
മാനദ���ം �ണേഭാ� തിരെ���് രീതി�ം എ�െനയാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

�ഷിനാശം േനരി� കർഷകർ�� ന�പരിഹാരം

2605. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അതി��മായ വര�� �ലം �ഷി നാശം സംഭവി� ക�ഷക��്
ന�പരിഹാരം ന���തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത� വിശദമാ�േമാ?

(ബി)
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വര�� �ല�ളള �ഷിനാശ�ിെ� ജി�തിരി�� കണ�്

2606. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��� ��മായ വര�� �ലം എ� ഏ�� �ഷി
നശി� എ�റിയി�ാേമാ?

(ബി) ��ത �ഷി നാശം പരിേശാധി�ാ� േക� സംഘം എ�ിയി�േ�ാ;  എ�
േകാടി �പ�െട ന� പരിഹാരമാണ് സം�ാനം ആവശ�െ��ത്;  ജി�
തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� തീ��് ക�ി� അേപ�ക�

2607. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  ��ാെക  2016-17  വ�ഷ�ി�  എ�
അേപ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  എ�െയ��ിന് തീ��് ക�ി�ി�െ��ം
അേപ�കളിേ��  എെ��ാം ഇള�കളാണ് �ഖ�ാപി�ി��െത�ം
വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��ന��

2608. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വിവരി�ാേമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തിന് അടിയ�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� ഉ�ായ വള��

2609. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാരേമ�േശഷം കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഉ�ായ
വള���െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പാടേശഖര�ളി�  െക�ി�ിട�� െനല്� സംഭരി��തി�ം ക�ഷക��്
അ�ഹമായ വില ന���തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �തിയ കാ�ഷിക പ�തിക�

2610. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി� കാ�ഷിക േമഖലയി� �തിയ പ�തിക�
�പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത് പ�തിയാെണ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല �ഷി വ��ിെ� പ�തികൾ

2611. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��്  2017-18  കാലയളവിേല�് േകാ�ാട് മ�ല�ിനായി
ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�  മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�
എെ��ാമാണ്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(സി) കഴി�  5  വർഷ�ാലയളവി�  േകാ�ാട് മ�ല�ിൽ �ഷിവ��ി�
നി�ം ഏെത�ാം പ�തികൾ�് എ� �ക വീതം െചലവഴി� ; ഇനം തിരി��
വിശദവിവരം ന��േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ��� ക�ഷക��ായി �േത�ക പാേ�ജ്

2612. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ിെല  '���'  ക�ഷക��ായി എെ��ി�ം �േത�ക
പാേ�ജ് നട�ിലാ�വാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  വിശദവിവരം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത ക�ഷക��ായി എെ��ി�ം പ�തിക�  കഴി�  5

വ�ഷ�ിനിടയി�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�്;
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വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വാമന�രം മ�ല�ി� �ഷി വ��് നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ

2613. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

2016-17 സാ��ിക വ�ഷ�ി� വാമന�രം നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി
വ��് �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�  ഏെതാെ�;  വിശദവിവര��
ന�കാേമാ?

മല�റം മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2614. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� മല�റം മ�ല�ി� കാ�ഷിക േമഖലയി� നട�ിലാ�ിയ
പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം നീ�ി വ� �ക, െചലവഴി� �ക, ���ിക�െട �േരാഗതി
എ�ിവ െവളിെ���േമാ;

(സി) മ�ലം തല�ി� സ��ാ� നട�ിലാ�� കാ�ഷിക േമഖലയിെല വിവിധ
പ�തിക�െട ���വിവര��ം �േരാഗതിക�ം യഥാസമയം മ�ലം
എം.എ�.എ.�മായി �ടിയാേലാചി�ാ�േ�ാ;  ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ�  കാ�ഷിക േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ആല�� മ�ല�ിെല �ഷി�മി�െട വി�തി�ം �ഷിഭവ�കളിെല ഒഴി�ക�ം

2615. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഷി �മി�െട വി�തി തരം തിരി�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ആല��  നിേയാജക മ�ല�ിെല �ഷിഭവ�കളിെല ഒഴി��
ത�ികകളി�  നിയമനം നട��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�
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സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹന നടപടികൾ

2616. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ?

�ള��ം േതാ�ക�ം സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി��ളള പ�തിക�

2617. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി,  േസായി�  ക�സ�േവഷ�  എ�ീ വ��ക�  �േഖന �ള��ം
േതാ�ക�ം സംര�ി��തി�ം നവീകരി��തി�മായി നട�ിലാ��
പ�തിക� എെ��ാം; പ�തിക�െട മാ��േരഖ സഹിതം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് �ഷി വ��് , േസായി� ക�സ�േവഷ� വ��്
, െക.എ�.ഡി.സി എ�ിവ �േഖന �ള��ം േതാ�ക�ം നവീകരി�� പ�തി
എവിെടെയ�ാം നട�ിലാ�ി;  ഏെത�ാം നിേയാജക മ�ല�ളി�;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ആല�� മ�ല�ി� തരിശായി കിട�� െന��ഷി�മി

2618. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�� നിേയാജകമ�ല�ി� �ിരമായി എ� ഏ�� �ഷി�മി െന�
�ഷി െച�ാെത തരിശായി കിട���് എ� കണ�് പ�ായ�് തിരി�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ നില�ളി�  �ഷി ഇറ��തിന് ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് എ�് വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി ക�ഷക��് ഉ�ാദന േബാണ�്
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2619. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� എ� െഹ�റിൽ െനൽ�ഷി െച�വ���്  ;  െന��ഷി
ക�ഷക��് െഹ�റിന് എ� �പയാണ് നിലവി�  ഉ�ാദന േബാണ�്
ന�കിവ��ത്;

(ബി) ഇത് കാേലാചിതമായി ഉയ��ി ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശ�േ�ാ; ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി ആദായകരമാ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം നടപടി

2620. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െജയിംസ് മാത�
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െന��ഷി�െട വി�ീ��ം  3  ല�ം െഹ��  ആ�ി
ഉയ��െമ� �ഖ�ാപന�ിെ� അടി�ാന�ി�  നട��
�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െന��ഷി ആദായകരമാ��തി�ം ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�ം
എെ��ാം പ�തിക� ഉ�്;

(സി) ഭ�� ധാന��ൾ�ായി മ�് സം�ാന�െള അമിതമായി ആ�യി��ത്
��ിമ വില�യ��ിനിടയാ�െമ� അ�ഭവ�ിെ�യടി�ാന�ി�
െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ� അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

��രിെല സംേയാജിത കാ�ഷിക േകാ��് നി��ാണം

2621. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��രിെല സംേയാജിത കാ�ഷിക േകാം��് നി��ാണം ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ആെക എ� േകാടി �പ�െട ���ി�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�കിയി��ത്;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സംേയാജിത കാ�ഷിക േകാം��് നി��ാണ ���ി ���ീകരി�ാ�
എെ��ാം സൗകര��� ആണ് ലഭ�മാ��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;
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(ഡി) എ��ം േവഗ�ി� ���ി ���ികരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാസ�േകാട് ജി�യിെല അട�ാ ക�ഷകെര സഹായി�� പ�തി

2622. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് ജി�യിെല അട�ാ ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി
സം�ാന�് എെ��ി�ം പ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി �ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� അതി�� കാരണെമ�ാണ്;ഭരണകാല�്

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  പറ� കാര���  നട�ാ�ാ�  ഈ സ��ാരിന്
ഉേ�ശ�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നില�� മ�ല�ിെല തരി��മിയി� �ഷി ആരംഭി�ാ�� പ�തിക�

2623. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നില�� നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷിേയാഗ�മായ എ�ാ� �ഷി െച�ാെത
കിട�� �മി എ�െയ�് �ഷി ഭവ�ക�ം �േദശ���െ�െട
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വനേമഖല ഉ�െ�െട വിവിധ സ��ാ�വ��ക�െട ഉടമ�തയി��
തരിശായി കിട�� �ല�� �ഷി�ായി �േയാജനെ���ാ� കഴി�േമാ;

ആയതി�� നടപടി�മ�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം തരി� �േദശ�ളി� വനിതാ സ�യംസഹായ സംഘ�� വഴി �ഷി
ആരംഭി�ാ�� പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�  ആയതിന് അ�മതി
ലഭ�മാ�േമാ;  ഇതിനായി സാ��ിക സഹായം അ�വദി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തി
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2624. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല േവളം,  ���ാടി പ�ായ�കളിെല
പാടേശഖര��െട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തിയി� െചറിയാ�ി,
����, കാ�നി പാടേശഖര വികസന ���ിക��് എ� ല�ം
�പയാണ് വകയി��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട പ�് ഹൗസ്,  ടി��  ബ�് എ�ിവ നി��ി��തിനാവശ�മായ
�ലം വി�കി�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി� നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമാ�� �റി�കം,  പാ��ാ� വയ�, �ഴിവയ�
പാടേശഖരവികസന ���ിക��് എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;
��ത ���ി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്;

(ഇ) പ�തി�െട ഭാഗമാ�� നാരായണിനട,വാ�ാ�  നട,തി�നി
പാടേശഖരവികസന ���ിക��് എ� �പയാണ് വകയി��ിയി��ത്;
��ത ���ി ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(എഫ്) പ�തിയി� ഉ�െ�� െപ�വയ� പാടേശഖരവികസന പ�തി�് എ� �പ
വകയി��ിയി��്;  ��ത പ�തി ഇേ�ാ�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ജി) പ�തിയി�  ഉ�െ�� െത�ാ� താെഴ,  ശാ�ിനഗ�, െച���് പാടേശഖര
വികസന ���ിക��് വകയി��ിയ �ക എ�;  പ�തി ഇേ�ാ� ഏ�
ഘ��ിലാണ്;  പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ഊരാ�് വടയം പാടേശഖരം
(���ാടി പ�ായ�്)  വികസന ���ി�് അ�വദി� �ക എ�;പ�തി
ഏ� ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

പ�േ�� സംഭരണം നട�� ഏജ�സികൾ

2625. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�േ�� സംഭരി��േ�ാ;എ�ി�  ��ത പ�തി
നട�ിലാ��ത് ഏത് ഏജ�സി �േഖനയാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക ൃഷി വ��് േനരി�് പ�േ�� സംഭരി��േ�ാ; ��ത ഇന�ി� എ�
�ക ക�ഷക��് വിതരണം െച�ാ�െ��് വിശദീകരി�േമാ;
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(സി) േകരെഫഡ് േനരി�് പ�േ�� സംഭരി��േ�ാ  ;  എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ ?

�ഷി�മി�െട അള�ം പ��റിക�െട ൈദനംദിന ഉപേയാഗ�ം

2626. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്  2007-08  െല തരി��മി�െട�ം �ഷി�പേയാഗി�ാെത
മ�ാവശ����പേയാഗി� �ഷി�മി�െട�ം െവ�െതയി�ി��
�ഷി�മി�െട�ം അളവ് എ�െയ�ം ആയത്  2015-16  �  എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) സംസഥാന�്  2007-08�  പ��റിക�  �ഷിെച�ി�� �ഷി�മി�െട
അള�ം ഉ�ാദി�ി� ഉ����െട അള�ം എ�െയ�ം ആയത് 2015-16-�
എ�െയ�ം  2016-17-�  ഈ സ��ാ�  കാലയളവി�  എ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പ��റിക�െട ൈദനംദിന ഉപേയാഗം
എ�െയ�ം എ� അളവ് സം�ാന�് ഉ�ാദി�ി�� എ�ം എ� അളവ്
മ� സം�ാന�െള ആ�യി�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

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

2627. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ഒ. ആ�. േക�
,, പി. ഉ�ി
�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പഴവ����െട�ം പ��റിക�െട�ം ഉ�പാദനം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി െവജി�ബി�  ആ�് ��് െ�ാേമാഷ�
കൗ�സി�  നട�ിലാ�ി വ�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വീ�വള�ിെല �ഷി,ൈജവ�ഷി എ�ിവ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി
എെ��ാം സഹായ�ളാണ് വി.എഫ്.പി.സി.െക ന�കി വ��െത�്
വിശദമാ�േമാ;
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(സി) പ�ാളി� ഗ�ാര�ി സ�ദായേ�ാെട�� പ��റി �ഷി
വ�ാപി�ി��തി�ം �ചരി�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
കൗ�സി� �േഖന നട�ിലാ�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വി.എഫ്.പി.സി.െക �െട കീഴി�  മ�് പരിേശാധന ലാ�ക�
ആരംഭി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ക�ഷക��് ന��� ൈവദ�തി ആ��ല�ം

2628. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സൗജന� ൈവദ�തി ആ��ല�ം എ� ക�ഷക��്
ന�കിവ���്;

(ബി) ഇതി� െന�ക�ഷക� എ�േപ��്;

(സി) കര�ഷി െച��വ� എ�േപ��്;

(ഡി) േപാളിഹൗസ് �ഷിെച�� ക�ഷക� എ� ;

(ഇ) ൈവദ�തി ആ��ല�ം ക�ഷക��് ന���തിന് ഒ�വ�ഷം ശരാശരി
എ�േകാടി �പ ആവശ�മായിവ���്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

���ഷി�് ന��� േ�ാ�ാഹനം

2629. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഷിവ��് ���ഷി�് ന��� സഹായ��ം ആ��ല���ം
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

പ��റി�െട വിലവ��നവ്

2630. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന� പ��റി വിലയി�  20  �ത�  50  ശതമാനം വെര
വിലവ��നവ് ഉ�ായ സാഹചര�ം എ�ാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ�ിെയ�് കണ�കളി�െട
കാണി�േ�ാ�ം പ��റി�െട അ�ത���മായ വിലവ��നവിെ�
കാരണെമ�ാണ്;

(സി) വിലവ��നവ് പിടി�നി��ി സാധാരണ�ാ��് ആശ�ാസം ന���തിന്
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

തി�െന�� പാടേശഖര�ിെല െന��ഷി

2631. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  നിേയാജകമ�ല�ിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല തി�െന��
പാടേശഖര�ി�  വ�� സീസണി�  ���േതാതി�
െന��ഷിയിറ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവിെട ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ��ം സൗകര���ം ലഭ�മാ�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

വിളനാശ�ിെ� ന�പരിഹാരം നി�യി��തി�� മാനദ�ം

2632. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് വിളനാശ�ി�� ന�പരിഹാരം വ��ി�ി�ാ� തീ�മാനിേ�ാ;

ഉെ��ി� അത് എ�യാെണ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇത് നി�യി��തി�� മാനദ��� എെ��ാമാണ്. ?

ഡാ�ാബാ�ിെല അപാകതക� പരിഹരി�് �ന�വി�ാപനം

2633. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഡാ�ാബാ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി��തി�� അേപ�ക�  �ഷി
ഭവ� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� അതി�േമ� എ�് �ട� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അപാകതക�  പരിഹരി�് ഡാ�ാ ബാ�് �ന�  വി�ാപനം െച�ാ�
സർ�ാർ ഉേ�ശി��േ�ാ ?

െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ി� വിള ഇ��റ�സ് പ�തി

2634. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തിയി�  േച��തി�� വ�വ�ക�
എെ��ാമാണ്;

(ബി) െപരി��മ� നിേയാജകമ�ല�ിെല ഓേരാ �ഷി ഭവെ��ം കീഴി�
��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� ക�ഷക�െട വിശദമായ ലി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മ�ല�ിെല ��ത�  ക�ഷകെര ��തപ�തിയി�  േച���തിനായി
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

�ഷിനാശ�ിെ� ജി�ാതിരി�� കണ�്

2635. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�� വര��യി�  എ� േകാടി �പ�െട �ഷിനാശം
സംഭവി�ി��്;ജി� അടി�ാന�ി�ളള കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പരിേശാധി�ാ� േക� സ��ാ� �തിനിധി സം�ാനം
സ��ശി�ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െപ�ിെെസ�സ് െറസിഡ� െട�ിംഗ് ലാ�കൾ അനല�ി�� ലാ�കൾ
എ�ിവ�െട �വ��ന ഏേകാപനം

2636. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, എം. നൗഷാദ്
,, ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പഴം,  പ��റി എ�ിവയിെല കീടനാശിനിക�െട അളവ്
പരിേശാധി��തിനായി സം�ാന�് എവിെടെയ�ാം െപ�ിെെസ�സ്
െറസിഡ� െട�ിംഗ് ലാ�ക� സ�മാ�ിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത ലാ�ക�െട േശഷി സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിന��തമായി
വ��ി�ി��തിനായി എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം
െച��േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷികസ��കലാശാല�െട�ം ഭ���ര�ാ വ��ിെ��ം അനല�ി��
ലാ�ക�െട�ം �വ��ന��  ഏേകാപി�ി��� �േഖന ഇ�രം
പരിേശാധനക�  ��ത�  ഫല�ദമാ�െമ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അ�ര�ി�ളള സം�� സംരംഭ�ിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��റി�ഷിയി� സ�യംപര�ാ�ത

2637. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്
ആവി�രി�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ��റി ക�ഷക��് ഇ�സ�ീവ് ന�� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) പ��റി�ഷിയി�  സ�യംപര�ാ�ത െെകവരി��തിന് സം�ാന�ിന്
സാധി�േമാ;എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �� വിദ�ാ��ിക��ിടയി� ,  പ��റി�ഷി െചേ��തിെ� ആവശ�കത
സംബ�ി�് േബാധവൽ�രണം നട�ി,  സം�ാനെ�
ഭ��സ�യംപര�ാ�തയിേല�് നയി��തിന് ��തല�റെയ �ാ�മാ �േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� കാ�ഷിക അവേബാധം വ�ധി�ി��തിന് പ�തി

2638. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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വിദ�ാ��ികളി�  കാ�ഷിക അവേബാധം വ�ധി�ി��തി�ം �ഷി
േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി എെ��ാം പ�തിക�  ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിവ���് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിേകാ����െട വിപണന സംവിധാനം ശ�ിെ���ി വില�ിരത
ഉറ�ാ�ാ� നടപടി

2639. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഒ. ആ�. േക�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേകാ����െട വിപണന സംവിധാനം ശ�ിെ���ി വില�ിരത
ഉറ�ാ�ാ� എെ��ി�ം പ�തിക�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ��ം േകടാ�� പ��റിക�ം മ�����ം േശഖരി�വ�ാനായി
ശീതീകരണ സൗകര�േ�ാ��ടിയ സംഭരണ സംവിധാന��
ഏ�െ���ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ൈജവ കാ�ഷിേകാ�����് �ാ�ഡിംഗ് ന�കി ഇേ�ാ േഷാ�കളി�െട
വി��ാ�� പ�തി സം�ാന�ാെക വി�ലമായ േതാതി�
നട�ിലാ�ാനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  വിശദമാ�ാേമാ;  പ�തി�െട
വിശദാംശം ന��േമാ ?

േഹാ��ിേകാ��ിെല നിയമനം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന നട�വാൻ നടപടി

2640. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ിേകാ��ിെല നിയമനം എംേ�ാ�െമ�് എ�്േച�് �േഖന നട�വാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവി�ളള താ�ാലിക ജീവന�ാെര പിരി�വി�വാ�ം കരാ� ജീവന�ാ�െട
കരാ� റ�ാ�ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് �ിരെ���ിയ ദീ�ഘകാല േസവന�ളള
ജീവന�ാ�െട �ിരെ���� ഉ�രവ് റ�് െച�വാ��ായ സാഹചര�ം

resource://app/res/html5.html

32 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



െവളിെ���േമാ?

കാ�ഷിേകാ�പ��� േക��ടാെത ��ി��തിന് ശീതീകരണിക�

2641. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�െ��� കാ�ഷിേകാ�പ���  േക��ടാെത
��ി��തിന് ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി ശീതീകരണിക�
ഒ���തിെന�റി�് തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� ഒ� സംവിധാനം ഏ�െ���ി ന���ത് ക�ഷക��് വളെര
�േയാജന�ദമാ�െമ� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ഉ�പാദി�ി�െ��� കാ�ഷിേകാ�പ���  യഥാസമയം വി�ഴി�ാ�
കഴിയാ� ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  കഴി�� തര�ി�  എെ��ാം
പ�തികളാണ് �ഷി വ��് നട�ിലാ�ി വ��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കാ�ഷിേകാ����� സംഭരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

2642. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ക�ഷകരി�  നി�ം കാ�ഷിേകാ�����  �ഷിവ��ം ബ�െ��
ഏജ�സിക�ം �ാപന��ം േനരി�് സംഭരി��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

2006-11 കാലയളവിെല വിവിധ കാ�ഷിക വികസനപ�തിക�

2643. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2006-11  കാലയളവി�  െന��ഷി വികസനം,  നാളിേകര വികസനം,
ൈഹെടക് �ഷി,  ��നാട്-ഇ��ി പാേ��ക�, വിള ഇ�ഷ�റ�സ്  ,

കാ�ഷികാവശ��ിന് സൗജന� ൈവദ�തി  ,  ക�ഷക െപ�ഷ�  ,  നിറവ്-
വയനാട് പാേ�ജ്,  വിള ആേരാഗ�പരിപാലനം,  ��ത�  േപെര ക�ഷക
െപ�ഷ�  പ�തിയി��െ����  എ�ീ പ�തിക��ായി എ� �ക
െചലവാ�ി;  ��ത കാലയളവി�  ഓേരാ പ�തി�െട�ം നട�ി�ിെല
േന���ം േകാ���ം എെ��് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തികളി�  2011-12  �ത�  2015-16  വെര�� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തികളി�  2016-17  കാലയളവിെല േന���ം �ട�നടപടിക�ം
എെ��ാം  ;  മ� �തിയ പ�തിക�  എെ��ി�ം ആവി�രി�
നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അവ എെ��് വ��മാ�േമാ?

2011-12 �ത� 2016-17 വെര കാ�ഷികവിളക�െട ഉ�ാദന�ം ഇറ�മതി�ം

2644. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  �ത�  2015-16  വെര�ളള കാലഘ��ളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
സം�ാന�ിെ� ആവശ��ിനാ�ളള പ��റി ഉ�െ�െട�ളള
കാ�ഷികവിളക� എ�; ഇവ ഓേരാ�ിേ��ം ആഭ��ര ഉ�ാദനം എ�; മ�
സം�ാന�ളി�  നി�� ഇറ�മതി എ�;  ഏെത�ാം സം�ാന�െള
ആ�യി�ാണ് ഇവ�െട ഇറ�മതി ;എ�ിവ വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇത്  2016-17  കാലഘ��ി�  എ� എ�ം കാ�ഷിക വിളക�െട
ഇറ�മതി�ായി ഏെത�ാം സം�ാന�െള ആ�യി�ി�� എ�ം മ�
സം�ാന�െള ആ�യി�േ�ാ�  ക�വടേലാബി�െട കട�കയ�ം �ലം
വില വ��ന��ാ���ം വിഷലി�മായ പ��റിക�  ഇറ�മതി
െചേ��� അവ���ാ���ം സംബ�ി� വിശദാംശ�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിനാവശ�മായ പഴവ����െട െെദനംദിന അളവ് എ�;

ആഭ��ര ഉ�ാദനം എ� ; മ� സം�ാന�െള ആ�യി��തിെ� േതാത്
എ� ;ഇനം തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

േനമം മ�ല�ി� െപാ� �ള��െട ആഴം വ��ി�ി�� നടപടി

2645. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െപാ��ള��െട ആഴം വ��ി�ി�് ജല സംര�ണം കാര��മമാ��തിന്
േവ�ി േനമം നിേയാജക മ�ല�ി�  മ�് സംര�ണ വ��്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?
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മ�് പര�േവ�ണ �വ��ന��ം േസായി� െഹ��് കാ�ഡ് വിതരണ�ം

2646. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് പര�േവ�ണ�ം സംര�ണ�ം വ��ിെ� �ധാന �വ��ന��
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ ക�ഷക��ം േസായി� െഹ��് കാ�ഡ് വിതരണം
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േസായി�  മ�സിയം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന്
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

േകള�ജി േകാേളജ് ഓഫ് അ�ി���റ� എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടേ�ാളജി

2647. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ഏക കാ�ഷിക എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജായ തവ�� േകള�ജി
േകാേളജ് ഓഫ് അ�ി���റ�  എ�ിനീയറിംഗ് ആ�് െടേ�ാളജിയി�
നിലവി�� േകാ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േകാേളജിെല ബിെടക് �ഡ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�ിന് പി.എസ്.സി.
അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  അംഗീകാരം ലഭി�ാ�തിനാ�  പഠി�ിറ�ിയ
വിദ�ാ��ിക��് നിയമന സാധ�ത ഇ� എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇത് പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  വിശദമാ�േമാ;

പി.എസ്.സി.  അംഗീകാര�ി�േവ�ി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ േകാ�ിെ� േപര് �ഡ് എ�ിനീയറിംഗ്  &  െടേ�ാളജി എ�്
മാ��തി�െട ബിെടക് �ഡ് എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�് പാ�ായവ��്
അവസര�� ന�മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ േകാ�ിെ� ഫീസ് ഏകീകരി���ിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
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വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമനം

2648. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയിെല സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട നിയമന
നടപടിക�  ഏ� ഘ��ിലാണ്;  നിയമന��  നട�ാ�ത്
സ�വകലാശാല�െട �വ��ന�െള �തി�ലമായി ബാധി�ി��്
എ��ത് സ�കാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) നിയമന നടപടിക� േവഗ�ിലാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

സി��ിക് േലാംഗ് ജ�് റ�േവ

T 2649. �ീ.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 �നിസി��  േ�ഡിയ�ി�  സി��ിക് േലാംഗ് ജ�് റ�േവ
നി��ി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ആയത് എേ�ാ� �ട�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ി�ം ത�ാെറ��ക�  നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�
വ��മാ�േമാ?

നഗരസഭകളിെല മാലിന� നിർ�ാർജനം

2650. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭക�െട ബ�ജ�ി� മാലിന�നി��ാ��ന�ിന് ��ത� �ാധാന�ം
ന��വാ� എെ��ി�ം നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�രി�വാ�  �യാസ�� �ാ�ിക്,  ഇ-േവ�ററ് എ�ിവ�െട
സം�രണ�ിന് ഈ സാ��ികവ�ഷം എ�ാ നഗരസഭക��ം ��ത�
�ക വിനിേയാഗി�വാ�� അ�മതി ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ആ�ി വികസന പ�തി

2651. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല വിവിധ �ാമപ�ായ�കളിെല
േറാ�ക� നവീകരി��തിനായി എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിയി�
നി�ം �ക അ�വദി�് ഭരണാ�മതി ന���തിനായി നി�േ�ശി�െ��
���ിക�െട കാലിക �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) താെഴ പറ�ിരി�� ഓേരാ ���ി�െട�ം നിലവിെല �ിതി എെ��്
പറയാേമാ;  (I)  കട�ഴി�റം �ാമപ�ായ�ിെല െകാല�ാനി വാ�ട�റം
േറാഡ്  -  DA1/12/2017/LSGD  (II)  െല�ിടി േപ��  �ാമപ�ായ�ിെല
19-� വാ�ഡിെല െന�ി���ി ൈഹ�� േറാഡ്  (  DA1-12/2017/LSGD)

(III)  കരി�ഴ �ാമപ�ായ�ിെല ചാഴിേയാട് പാനാം��് േറാഡ്
(DA1-12/2017/LSGD)  (IV)  അ�ല�ാറ �ാമപ�ായ�ിെല മന��പടി
ചാ��ക� കാവ് േറാഡ്  (DA1-12/2017/LSGD)  (V)  അ�ല�ാറ
�ാമപ�ായ�ിെല ആവേ�ാട് അ��ാട് േറാഡ്  (DA1/12/2017/LSGD)

(VI) െല�ിടി �ാമപ�ായ�ിെല നിരീ�ി� േറാഡ് (DA1/12/2017/LSGD)

സാേ�തിക വിഭാഗ�ിൽ ��ത� ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം

2652. �ീ.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�യംഭരണവ��ി�  എ�ിനീയ�മാ�  അട��� സാേ�തിക
വിഭാഗ�ിെല ��ത� ഉേദ�ാഗ��െട േസവനം ലഭ�മാ��തിനാശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�� വികസന �വ��ന��
ഉ��െട നിരവധി പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ാേ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
വ��ി�  യഥാസമയം എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം േമ�  നടപടിക�
സ�ീകരി�് ഗവ�െമ�ിേല�് സമ��ി��തി�ം വലിയ കാലതാമസം
വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാലതാമസം ഒഴിവാ��തി�ം കാര��മത വ��ി�ി��തി�ം
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ആവശ�മായ പരി�ാര��  തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  നട�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല മാനദ��ൾ�് വി��മാ�� �ലംമാ�ം

2653. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ��ി�� ഉ�രവിറ�ിയി�ം
മാനദ����് വി��മായി പ�ായ�് വ��ി�  വ�ാപകമായി
�ലംമാ�ം നട��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 04.03.2017-ന് േശഷം മല�റം, േകാഴിേ�ാട് ജി�കളി� നട� �ലം മാ�
ഉ�രവിെ� പക��ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) 25.02.2017-െല ജി.  ഒ.  (പി)  നം.  3/2017-ന് വി��മായി�ാേണാ ��ത
�ലംമാ��� നട�ിയി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

റസിഡ�ഷ�� ബി�ഡി�ക� േകാേമ��ലായി മാ��തി�� നടപടി �മ��

2654. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭക�െട അധികാര പരിധിയി�  വ�� റസിഡ�ഷ��
ബി�ഡി�ക�  േകാേമ��ലായി ഇനം മാ��തി�� നിലവിെല നടപടി
�മ�� എെ�ാെ�യാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െച�കിട െതാഴി�  സംരഭക��് ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം ഇള�ക�
ന�കിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) െച�കിട െതാഴി�  സംരംഭ���് െക�ിട�ര�ി�  ഇളവ്
അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ��തി�തിന് നടപടി

2655. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
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,, െക. രാജ�
,, 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 വ��ിെല അഴിമതി ഇ�ാതാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഏ��ം ��തൽ അഴിമതി ആേ�പ��
െക�ിട ന��ം മ�് അ�മതിക�ം ന��� വിഭാഗെ� അഴിമതി
��മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�റംേ�ാ�ി� താമസി��വ�െട �നരധിവാസം

2656. �ീ.േ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�ി നഗര�ിെല ഓ�ഡ് െറയി�േവ േ�ഷ�  �റംേ�ാ�ി�
താമസി��വെര �നരധിവസി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടി എെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇവെര �നരധിവസി�ി��ത് സംബ�ി�് െറയി�േവ നഗരസഭ�്
അറിയി�് ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി�  ��ത അറിയി�ിേ��  നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ?

എം .എൽ .എ. ആ�ി വികസന �ീം �കാരം ൈവ�ിൻ മ�ല�ിെല നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ

2657. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന �ീം �കാരം ഭരണാ�മതി ലഭി��ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ�� �ഖാ�ിരം നട�ാ�ി വ���മായ
ൈവ�ി�  മ�ല�ിെല വിവിധ നി��ാണ ���ിക�  അനി�ിതമായി
തട�െ��് കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

resource://app/res/html5.html

39 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



(ബി) എ�ിെമ�് കാലാവധി ���ിയാ�ിയ�ം എ�ാ�  നി��ാണം
���ിയാ�ാ��മായ ���ിക�െട വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ���ിക� നട�ാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�ാ�ാ�  കഴിയാ� ���ിക�  ഉെ��ി�  എ�െകാെ��ം
ഏെതാെ� ���ികളാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ജൻ ഔഷധി േ�ാ�ക�ം ജനറിക് മ��ക�െട വിതരണ�ം

2658. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ജനറിക് മ��ക� വില�റ� വിതരണം െച�വാ�േ�ശി� െകാ�് എ�ാ
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം ജ�  ഔഷധി േ�ാ�ക�
ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� ഏ� ഘ��ിലാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ �ാമപ�ായ� േക��ളി�ം ജ�  ഔഷധി േ�ാ�ക�  നട�
സാ��ിക വ�ഷം തെ� ആരംഭി��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പി. എം. ജി. എസ്. െെവ. പ�തി

2659. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : 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. പ�തി �കാരം അ�� മ�ല�ി� ഏെത�ാം
�വ��ന�ളാണ് െട��  നടപടി വെരയായി�ം �ട�ി കിട��ത്;
ഏെത�ാം േറാ�കൾ �ന��ാരണ�ിനായി പരിഗണനയി��്;

(ബി) ഇവ�െട നി��ാണം ���ീകരി��തിന് സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

സം�ാന�ാെക പി.  എം.  ജി.  എസ്.  െെവ.  പ�തി �കാര��
�വർ�ന�ളിെല െട��  നടപടികളി�  കരാ�കാർ െപാ�േവ വി�ഖത
കാണി��ത് എ�് െകാ�ാണ് എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) �ാവലിന് മാ���് േറ�് ന�കാ��ം,  ക�േവയ�സ് ട�ിന് െപ�
കിേലാമീ�റിന് േനരേ�  4.65  കി�ിയത് ഇേ�ാ�  2.62  എ� നിലയി�
പരിമിതെ���ിയ�ം  ,�ാ�െെല�ഡ് സബ് േബസ്(GSB)  യി�  2500

�പ കി��ിട�്  1600  �പ മാ�മായി പരിമിതെ���ിയ�ം
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��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇവ ര�ം �ാേയാഗികമായി �മീകരി�് േക� വിഹിതം കഴി�� �ക
സം�ാനം വഹി�ം പി.  എം.  ജി.  എസ്.  െെവ.  േറാ�ക�
സമയബ�ിതമായി �ന��രി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഡി.ഡി.പി. (െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫ് പ�ായ�്) മാ�െട ഒഴി�ക�

2660. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് വ��ി� ഡി.ഡി.പി.  (െഡപ��ി ഡയറ�� ഓഫ് പ�ായ�്)
മാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ് നിലവിൽ ഉ�ത്;

(ബി) ��ത ഒഴി�കൾ അടിയ�ിരമായി നിക��തി�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

നഗര �േദശ�ളിെല ഭവന രഹിതർ

2661. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നഗര�േദശ�ളിെല �രഹിത�ം,  ഭവനരഹിത�മായ ��ംബ���് വീട്
െവ�് ന��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) നഗര �േദശ�ളി�  ഭവനരഹിത�െട സ��ം ഭവനം എ� സ��ം
സാ�ാ��രി��തിനായി  2017-18 വ�ഷ�ി� എ� വീ�ക� നി��ി�
ന�വാ� കഴി�ം എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േക� വിഹിത�ം,  സം�ാന ഫ�ം സംേയാജി�ി�് ��ത പ�തി
നട�ിലാ��തിനായി ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് നി��ഹണ �മതല
ഏ��ി�ി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

2662. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ. എം. എസ്. ഭവന പ�തി �കാരം വീട് വ��തിന് വാ� അ�വദി�് വീട്
���ീകരി��തിന് കഴിയാെത ഭവനരഹിതരായി �ട��വ��് വീട്
വ��തിനായി നിലവി�� മേ�െത�ി�ം ഭവന നി��ാണ ആ��ല���
ലഭി��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലവി�േ�ാ എ�ം ൈലഫ് മിഷ�
ഉ�െ�െട�� �തിയ ഭവന നി��ാണ പ�തിയി� ഉ�െ����തി��
നിബ�നക� എെ��ാമാെണ�ം വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷനി�  �ണേഭാ�ാവാ��തിന് അേപ�
സമ��ി��െതവിെടെയ�് വ��മാ�േമാ; ഈ പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ?

മരട് നഗരസഭയിെല ത�ികകളിെല �റവ്

2663. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ മ�ല�ിെല മരട് നഗരസഭയി�  ആവശ��ളള ത�ികക�
അ�വദി�ാ�ത് കാരണം നഗരസഭ�െട �വ��ന�ളി�  ഒേ�െറ
�യാസം അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ത�ികക�  അ�വദി��തിനാ�ളള നഗരസഭ�െട
അേപ��മായി ബ�െ�� ഫയലിെ� നിലവിെല �ിതി അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ത�ികക�  അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

േനമം മ�ല�ിെല വികസന �വ��ന��

2664. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം േനമം
നിേയാജകമ�ല�ി� തി�വന��രം േകാ��േറഷ� നട�ിയ വികസന
�വ��ന��  ഏെതാെ�യാെണ�് വാ�ഡ് തിരി�� വിശദമായ
റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ?
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എ�.എസ്.ജി.ഡി �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� മാേവലി�ര മ�ല�ിെല
എം.എ�.എ. ആ�ി വികസന പ�തിക�

2665. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ി�  എം.എ�.എ.  ആ�ി വികസന പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയ ���ികളി�  എ�.എസ്.ജി.ഡി �ഖാ�ിരം നാളി�വെര
ഏെ��� ���ിക�  ഏെതാെ�െയ�ം ഇവയി�  ���ീകരി��ം
���ീകരി�ാ��വ�ം ഏെതാെ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ���ീകരി�ാ�� ���ിക�െട തട��� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ���ിക�  ���ീകരി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േ�മ െപൻഷൻ �ടി�ിക

2666. �ീ.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�് വിതരണം െച� വ�� േ�മ െപ�ഷ�കളി� നിലവി��
�ടി�ിക തരംതിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഏ� മാസം �ത�� �കയാണ് �ടി�ികയാ���്;  �ടി�ിക വരാ��
കാരണം എ�ാണ്;�ടി�ിക എ��ം െപ��് വിതരണം െച��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

2667. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിതരണം െച� വ�� വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക� ഏത്
മാസം വെര വിതരണം െച�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ബി) �ടി�ിക ഉെ��ി� എ�േ��് വിതരണം െച�ം എ�റിയി�േമാ?

േകാേടാം- േബ�� പ�ായ�്

2668. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� േകാേടാം-  േബ��  പ�ായ�ി� നിലവി� എ�
അ�യ േക��ളാ��ത്;

(ബി) ഇതി� ഏെത�ി�ം �ാപനം മേ�െത�ി�ം �ലേ��് മാ�ാ�� നീ�ം
ബ�െ��വ� നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ �ാപനം മാ�ാ�� നീ�ം തടയണെമ�ം ��് ഉ�ായി��
തായ�രി�  തെ� അ�യ േക�ം േവണെമ�� പ�ായ�്
ഭരണസമിതി�െട തീ�മാന�ി�  എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�� പ�തികൾ

2669. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാരിെ� ഏെത�ാം പ�തികളാണ് തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�� �ഖാ�ിരം േകരള സ��ാ� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത് ;

(ബി) ഈ പ�തികളി�  േക�  -  സം�ാന സ��ാ�ക�െട വിഹിതം
എ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േക� പ�തിക�  അ�ിമറി��തി�� �മ��  തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�  നട��താ�� പരാതി ��യി�  െപ�ി�േ�ാ  ;

ഉെ��ി� എ� നടപടിയാണ് ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി�ി��ത് ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ക�െട സംേയാജനം

2670. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം

resource://app/res/html5.html

44 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�്,  നഗരസഭ,  �ാമവികസനം എ�ീ വ��ക�െട സംേയാജനം
സംബ�ി�് നിലവി�  സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ജീവന�ാ�െട സംഘടനക�മായി ച�� െച�തിെ� അടി�ാന�ി�
നിലവിെല ഘടനകളി�  ഏെത�ാം തര�ി�� മാ���
ഉ�െ���ിയി��്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) വ��് സംേയാജനം�ലം പ�ായ�് വ��ി�  നിലവി�
ലഭ�മായിെ�ാ�ിരി�� െ�ാേമാഷ�  സാധ�തക�  ന�െ��വാ�
സാഹചര��േ�ാ;  ആയത് പരിഹരി�് നി�േ�ശ��  ഉ�െ���ാ�
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നിലവിെല സമാന ത�ികകളിെല സീനിേയാറി�ി�ം അ�� തല�ി��
െ�ാേമാഷ�ം എ�െന നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദീകരി�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�് സംവിധാനം വഴി വര�� േനരിടാ�� പ�തിക�

2671. �ീ.�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) �ിതല പ�ായ�ിെ� േന�ത��ി�  വര�� േനരിടാനായി എെ��ാം
പ�തിക� നട�ിലാ�ിവ���്; പ�ാ�ി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ി വ��
പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ഗ�ഭ ജലം ഭീതിദമായ വിധ�ി� താ�െകാ�ിരി�� ഈ അവ�യി�
�ഗ�ഭ ജലവിതാനം ഉയ���തിനായി െവ�ം റീചാ�ജ്
െച����െ�െട�� എെ��ാം നടപടികളാണ് �ിതല പ�ായ�് സം
വിധാനം വഴി നട�ിലാ�ാ� സാധി��ത്?

സിനിമാ തിേയ��കളി� ഇ-ടി��ിംഗ് സ�ദായം

2672. �ീ.അനി� അ�ര
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
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തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� സിനിമാ തിേയ��കളി�  ഇ-ടി��ിംഗ് സ�ദായം
നട�ിലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഇത് നട�ിലാ�വാനായി
�മതലെ���ിയി��ത്?

െകാ�ം നിേയാജകമ�ല�ി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. യി� ഉ�െ���ിയ
േറാ�ക�

2673. �ീ.എം. �േകഷ് : 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. യി� ഉ�െ���ി 2016-17� നി��ി�ാ� അ�മതി
ലഭി� േറാ�ക� ഏെതാെ�െയ�ം 2017-18 � നി��ി�ാ� ല��മി�ി��
േറാ�ക� എെതാെ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാ�ക�െട �രം,  അട��  �ക എ�ിവ അട��� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ചിത� മിഷ� പ�തികൾ

2674. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ചിത� മിഷ�  എെത�ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി��ത് ;

(ബി) �ചിത� മിഷെ� �തിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(സി) �ാ�ിക് മാലിന� ��മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്  ;  അതി� േവ�ി �തിയ പ�തിക� ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�േമാ ?

മഴ�ാല ��� �ചീകരണം
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2675. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പക��വ�ാധിക�  പട��പിടി�ാതിരി�ാ�  തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��  �േഖന മഴ�ാല ��� �ചീകരണം നട�ിലാ�ാ�
ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

ആ��ണ ��ിയ ഫലവ�ാ�ാ� നടപടി

2676. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക. ആ�സല�
,, എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�തി വിഹിത�ിെ�  80  ശതമാന�ിലധികം വിനിേയാഗി��ത്
വ�ഷാവസാന മാസ�ിലാെണ� നിലവിെല �ിതി ആ��ണ ��ിയ
ഫലവ�ാകാ��െകാ�ായതിനാ� ഇ� പരിഹരി�ാ� എ� നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാേദശിക തല�ി�� ആ��ണ�ിനായി നി�േ�ശി�ി�� സംവിധാനം
എ�ാണ്;

(സി) �ാേദശികാ��ിത പ�തിക�  നി��ി� രീതിയി�  സമയബ�ിതമായി
നട�ിലാ�ാ� നിലവി�� നി��ഹണ സംവിധാനെമെ��ം ഇവ�െട േമ�
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ഉ� നിയ�ണാധികാര��ം
അറിയി�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണി�ാ�� േക� ധനസഹായം

T 2677. �ീ.എം.ഉ�� : 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) �ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണിക��ായി േക��ിെ� �േത�ക
ധനസഹായം േനടിെയ���തി�  വീ� സംഭവി�െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം �ാമീണേറാ�ക�െട
�ന��ാരണ ���ി�് േക��ി� നി�ം ലഭ�മായ ധനസഹായ�ിെ�
കണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത ഫ�് േനടിെയ��ാ�  കഴിയാ�തിെ� കാരണ��
വിശദമാ�ാേമാ?

വി�� ഭട�ാ�െട െക�ിട നി�തി ഇളവ്

2678. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിട നി�തി അട��തി�  നി�ം വി��ഭട�മാെര ഒഴിവാ�ിെകാ�്
സ��ാ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സ��ാ�  ഉ�രവ്  (എം.എസ്)  നം.  242/2013/തസ�ഭവ തീ�തി
2/7/13  എ� ഉ�രവ് �കാരമാേണാ വി��ഭട�മാെര െക�ിട നി�തി
അട��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�ളളത്;

(സി) എ�ി�  ��ത ഉ�രവി�  നി�തി ഇളവി�ളള അേപ� ഓേരാ
സാ��ികവ�ഷ�ം ഏ�ി� 10  ന് ��് ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി� ന�കണെമ� വ�വ� ഉേ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  ��ത വ�വ� വി�ര�ളി�ളളവ�ം േരാഗിക�ം �ായാധിക�ം
ഉളളവ�മായ വി��ഭട�മാ���ാ�� �യാസ��
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ഇ) �ട��യായ അവധി ദിവസ��, അ�തീ�ിതമാ��ാ�� ബ�്
ഹർ�ാൽ എ�ിവ,  ഏ�ി�  10  എ� വ�വ� പാലി��തി�
വി��ഭട�ാർ��ാ�� �യാസ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി�  ഏ�ി�  10  എ� തീ�തി അ��ം �ടി നീ�ി ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;  ഇ��ി�  01.01.2005  െല സ.ഉ.  (എം.എസ്.)  നം
3/2005/LSGD �നഃ�ാപി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?
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വി�� ഭട�ാ�െട വീ�ക�െട െക�ിട നി�തി

2679. �ീ.തി�വ�� രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�� ഭട�ാ�െട വീ�കെള െക�ിട നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� ച�ര� അടിവെര വി�തി�� െക�ിട�െളയാണ് െക�ിട
നി�തിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ിയി��ത്;

(സി) െക�ിട നി�തി ഒഴിവാ�ി കി��തിനായി നിലവി�� വീ�ക��് വി�തിയി�
വ�ത�ാസമി�ാെയ�് െതളിയി�� േരഖ എ�ാ വ�ഷ�ം ഏ�ി� 1 �ത� 10

വെര�� ദിവസ�ളി�  വി��ഭട�ാ�  ബ�െ�� തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളി� ഹാജരാേ���േ�ാ;

(ഡി) വീടിെ� വി�തി വ�ത�ാസമി�ാെത എ�ാ വി��ഭട�ാ�െട�ം ഒ� വീടിന്
െക�ിട നി�തി ���മാ�ം ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവളിയിട വിസ�ജനരഹിത സം�ാനം

2680. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� െവളിയിട വിസ�ജനരഹിത സം�ാനമാ��തി��
�വ��നം ഇേ�ാ� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� സി�ി േകാ��േറഷ�ക�, �നിസി�ാലി�ിക�,
പ�ായ�ക� എ�ിവകളിലായി ക�സ്,  �ളി�റി എ�ിവയി�ാ� എ�
വീ�ക��്;  എ�ാ വീ�കളി�ം ഇവ �ാപി��തി�� ���ി എേ�ാ�
���ീകരി�ം എ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �വ��ന���് എ� �പ�െട േക�സഹായം ലഭി�; സം�ാന
സ��ാ� എ� �ക െചലവാ�ി; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് �ചിയായ ശൗചാലയ��� എ� ��ക��്;  ഓേരാ
തേ�ശസ�യംഭരണ �േദശ�ം ഇവ ഇ�ാ�വ എ� എ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ബസ് േ�ഷ�ക�, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� എ�ിവ�െട കീഴി�
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�വ��ി�� പല ശൗചാലയ��ം ��ിഹീനമാെണ�ി�ം അവ
ഉപേയാഗി��തിന് ഫീസ് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി�
ഇവ പരിേശാധി�് ��ിയായി സംര�ി��തി�ം അ�െനയ�ാ�വ
��വാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േനമ�് �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�കാരം അ�വദി� വീ�ക�

2681. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷം േനമം മ�ല�ി� �ധാനമ�ി ആവാസ്
േയാജന �കാരം എ� േപ��് വീ�ക� അ�വദിെ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം �ണേഭാ�ാ�െള എ�െനയാണ്
െതരെ����ത്;

(സി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എ� �പയാണ് േക�സ��ാ�
സം�ാന സ��ാരിന് ലഭ�മാ�ിയി��ത്?

െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനം

2682. �ീ.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� െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനമാ��തി�� പ�തി
�കാരം െപാ��ല�ളി�  ക��ക�  നി��ി�ന�കാ�� കാരണം
പ�തി ���മായി �ാവ��ികമാ�ാ�  കഴിയിെ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� പരിഹാരനടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനം

2683. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : 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) േകരളെ� െവളിയിട വിസ��ന�� സം�ാനമായി �ഖ�ാപി��തിെ�
ഭാഗമായി സർ�ാരിെ� ധനസഹായേ�ാെട ��തായി എ� േടാ� െല�ക�
നി��ി� ന�കി;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓേരാ ജി�യി�ം എ� േടാ� െല�ക� വീതം
നി��ി� ന�കിെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി േടാ� െല�് നി��ി� ന�കിയതിന് ആെക
എ� �ക െചലവഴി�;

(ഡി) സം�ാന�ാെക ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏത്
ഏജ�സിെയയാണ് �മതലെ���ിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സം�ാനം െവളിയിട വിസ��ന�� േമഖലയായി �ഖ�ാപി�െ��
കഴി�ി�ം നിരവധി തീരേദശ േമഖലകളി�ം സ�� നിര�ി�  നി�ം താ�
�േദശ�ളിെല അധിവാസ േമഖലകളി�ം ശാ�ീയമായ േടാ� െല�ക�
ഇ�ാ�തിെ� ��ി��ക�  മാധ�മ�ളി�  റിേ�ാ��് െച�െ���ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�രം �����് അടിയ�ിര പരിഹാരം
കാ��തി�� സംവിധാന�� �മീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം നഗരസഭ മാ�� �ാ�

2684. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ഇേ�ാ� ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ി�� കായം�ളം നഗരസഭ മാ�� �ാ�
മലയാള�ി� �സി�ീകരി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

നാദാ�രം െടൗണിെല െക�ിട ന�രിട�

2685. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല നാദാ�രം െടൗണിെല േറാഡ് വികസന�ി�
�ന�നി��ി�െ�� കടക��് ന��  ന�ക�  ൈവ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത നടപടി ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ന��  ന���തിെ� നടപടി�മ��  ത�രിതഗതിയിലാ�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ക�� നഗരസഭ�് ��ി� ന�കിയ ത�ികക�

2686. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) 2015-�  ��തായി �പീകരി�െ�� ക��  നഗരസഭ�ം �നിസി��
േകാ��േറഷ�ക��ം �ാമപ�ായ�ക��ം ��ി� ന�കിയ
ത�ികകളി� ജീവന�ാെര നിയമി�ി�േ�ാ;

(ബി) 2015-� ��തായി �പീകരി�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���്
ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��ി� ന�കിയ
ത�ികക�  ഏെത�ാെമ�ം ��ത ത�ികകളി�  ഇേ�ാ�  എ�
ഒഴി�ക�െ��ം വ��മാ�േമാ ?

േകാ�യം ജി�യിെല സ��� കിണ� റീചാ�ജ് പ�തി

2687. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�� സ��� കിണ�  റീചാ�ജ് പ�തി �കാരം
ആദ�ഘ��ി�  േകാ�യം ജി�യിെല ഏെതാെ� പ�ായ�കെള
െതെര���;  ഇവയി�  എ� പ�ായ�ക�  പ�തി വിജയകരമായി
���ീകരി� എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ര�ാംഘ� പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ി� എെതാെ�
പ�ായ�കെളയാണ് പ�തിയിേല�് േകാ�യം ജി�യി�  നി�ം
െതെര���ി��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �വ��ന��

2688. �ീ.പി.ഉൈബ�� : 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) ആവശ�മായ ജീവന�ാ�െട �റ��ലം മല�റം ജി�യിെല തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട �വ��ന��  അവതാള�ിലായി�െ�� വ�ത
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�് മാസമായി ഒഴി� കിട�� ജി�ാപ�ായ�് െസ��റി
ത�ിക��െ�െട ജി�യി�� മ�് പ�ായ�കളിെല െസ��റി, അസി��്
എ�ിനീയ�  (എ�.എസ്.ജി.ഡി),  േ�ാ�് പ�ായ�് െസ��റി
എ�ിവ�െട ഒഴി� വിവര�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ഒഴി�കളിേല�് അടിയ�രമായി നിയമന��  നട�വാ�ം ഭരണ
�ംഭനാവ� ഒഴിവാ�വാ�ം സത�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി� സംരംഭ��

2689. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം �ിതല പ�ായ�കളി�ം
�നിസി�ാലി�ികളി�ം എ� െതാഴി�  സംരഭ��  �ട�ിയി��്;  ഇത്
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?

�നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികക�

2690. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ��� േകാ��േറഷ� ഇല�ിസി�ി റിംഗി� സ��ാ� അംഗീകരി� ഉ�രവ്
�കാരം എ� �നിയ� അസി��്/കാഷ�� ത�ികക� അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഇ� �കാരം �നിയ�  അസി��്/കാഷ��  ത�ികയി�  എ� �ിര
ജീവന�ാ� േജാലി േനാ�� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ���  േകാ��േറഷ�  ഇല�ിസി�ി റിംഗി�  ഏെത�ി�ം ത�ികക�
നി��ലാ��തിന് സ��ാ�  അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ���  നഗരസഭ ഇല�ിസി�ി റിംഗി�  �നിയ�  അസി��്/കാഷ��
ത�ികയിേല�് ഇനി എ� ഒഴി�കൾ പി.എസ്,സി.  �് റിേ�ാ��്
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െച�വാ��്;

(ഇ) 1.1.2012 ന് േശഷം എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്,സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്?

നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല സ��� ൈവദ�തീകരണ�ി�ളള
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഹിതം

2691. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��� ൈവദ�തീകരണ�ി� േവ�ി നില�� നിേയാജകമ�ല�ിെല
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വിഹിതമായി ന�കിയ �ക
പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെത�ി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപനം ഇനി�ം വിഹിതം ന�കാ�
ബാ�ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏെത�ാമാണ് ആ �ാപന��  എ�ം
ൈവ��തിന് എെ��ി�ം �േത�ക കാരണ��േ�ാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

�ടിെവ� �ാമം

2692. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ��� �ടിെവ��ാമം പരിഹരി�ാ� ത�ാറാ�ിയ
പ�തികൾ�ായി 2016 -2017 വർഷം എ� �ക െചലവഴി� എ� കണ�്
ജി�ാ തിരി�് വ��മാ�േമാ?

(ബി)

സാ��നം പ�തി

2693. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : 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) ��ംബ�ീ സാ��നം പ�തിയിെല േവാള�ിയ�മാ�െട േസവന,  േവതന
സൗകര���  വ��ി�ി��തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) നടപടിക�  ത�രിതെ���ി സാ��നം േവാള�ിയ�മാ��് േവതനം
വ��ി�ി� ന��വാ� അടിയ�ര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി

2694. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി. ഉ�ി
,, എ�. വിജയ� പി�
,, േ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) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി �ാമ നഗര തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��  ൈജവ മാലിന� സം�രണ�ിനായി നട��
�വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അൈജവ മാലിന���െട േശഖരണ�ി�ം അവ�െട �ന�ചം�മണ�ി�ം
എ� മാ��മാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്;

(സി) പ�തി�െട ഭാഗമായി �ീ�  േ�ാേ�ാേകാ�  �ചരി�ി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

ഇത് വിവിധ േമഖലകളി� �ാവ��ികമാ��തിെന�ം അതിനായി േവ�
�ചാരണ �വ��ന�േളാെടാ�ം നിയമനി��ാണം വഴി നി�ബ�മാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ?

ഹരിതേകരളം പ�തി

2695. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, വി. േജായി : 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) ഹരിതേകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�
�ചിത�ം,  മാലിന�സം�രണം,  �ഷിവികസനം,  ജലസംര�ണം എ�ീ
േമഖലക�െട ഏേകാപിത �വ��ന��  നട�ാ��തിനായി
ക��േസനക�െട �വ��ന��  കാര��മമാ��തിന് ഇതിനകം
ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത �വ��ന�� ഗൗരവമായി ഏെ���ാ� തേ�ശ �ാപന�െള
കെ��ി ഫല�ദമായി ഇടെപ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അതത് �േദശ�ിെ� സാധ�ത�ം വിഭവേശഷി�ം അ�സ ൃതമായി
ക��േമഖലക� കെ��ി �വ��ന�� ത�രിതെ����തി� സത�ര
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ഷ� ലഭി�ാെത ��ി���തിന് പരിഹാരം

2696. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� കിട�് േരാഗിക�ം,മ�് വിധ�ി�ം
അവശതകള�ഭവി�� ധാരാളം ആ�ക� ആധാ� ലി�ി�ാെത െപ�ഷ�
ലഭി�ാെത ��ി���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ കാരണ�ളാ�  െപ�ഷ�  നിേഷധി�െ��േതാ െപ�ഷ�
ലഭി�ാ�െതാ ആയ എ� േപ� നിലനി��� എ�ത് ഡി.�ി.ബി െസ�ിെല
കണ�് �കാരം െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ഈ ���ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സത�വാ��ല�ിെ�
അടി�ാന�ി� െപ�ഷ� ന��െമ�് സ��ാ� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� ��ത ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േഷാ�ിംഗ് മാ�കളി� സൗജന� പാ��ിംഗ്

2697. �ീ.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) േഷാ�ിംഗ് മാ�കളി� സൗജന� പാ��ിംഗ് സൗകര�ം ഏ�െ���ണെമ�
വ�വ� ബി�ഡിംഗ് ��സി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� നിലവിെല േഷാ�ിംഗ് മാ�കളി� ആ സൗകര�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ
എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  സൗജന�മായി ഈ സൗകര�ം ക�േമ�ിന്
ലഭ�മാ��െ�� കാര�ം ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) െപ�ഡ് പാ��ിംഗ് സൗകര�മാണ് ചില മാ�കളി� ലഭ�മാ�ിയി��െത�
പരാതി ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�് ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�ാ�് ഇ�ഫ�േമഷ� െസ��ക�

2698. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ േ�ാ�കളി�ം പൗര�മാ��ാ�� വിവരേക��� �ാപി�ക എ�
ല��േ�ാ��ടി േ�ാ�് ഇ�ഫ�േമഷ�  െസ��ക�  �ാപി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�വഴി എെ�ാെ� േസവന��  ജന���്
ന���തിനാണ് ല��മി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�ി�ൽ �നിസി�ാലി�ിയിെല ഒഴി�കിട���ം തക�� േപായ�മായ
െക�ിട��െട നി�തി ഒഴിവാ�ൽ

2699. �ീ.േ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 ജി�യിെല ആ�ി��  �നിസി�ാലി�ിയിെല
ഒഴി�കിട���ം തക�� േപായ�മായ െക�ിട��െട നി�തി
ഒഴിവാ�ണം എ�് കാണി�് �ീ.  ആകാശ് സാ�,  െപാ�ജനം േറാഡ്,
�മാര�രം ന�കിയ നിേവദന�ിേ�� (െപ�ീഷ� ന�� 1070494/2016)

ഇ�വെര സ�ീകരി�വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത വിഷയം ഏ� െസ�നാണ് ഇേ�ാ� ൈകകാര�ം െച��ത്;  ഇ�
സംബ�ി�് ഫയ� ആയി�െ��ി� ആയതിെ� ന�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േസവനനി�തി
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2700. �ീ.െ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 നഗരസഭ കഴി� ഭരണസമിതി�െട കാല�്
േസവനനി�തി വ��ിന് സമ��ി� വാ�ഷിക ധനകാര�പ�തിയി�
��തരമായ െത�ക�  കട�് �ടിയതിെ� അടി�ാന�ി�  നാ�േകാടി
�പ അട�വാ� നഗരസഭേയാട് നി�തി വ��് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�കാരം ഒ� ��തരമായ െത�് ഉ�ാകാനിടയായ സാഹചര�ം
വ��മാ�േമാ;അതി��രവാദികളായവരാെര�് കെ��ിയി�േ�ാ?

ഓ�േറഷ� അന� പ�തി

2701. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓ�േറഷ�  അന� പ�തി�െട ര�ാം ഘ� �വ��ന�ിന് സ��ാ�
ഇതിനകം അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഒ�ാംഘ��ി�  ���ിയാ�ിയ പല നി��ാണ �വ��ന��െട�ം
െട�� �ക ഇനി�ം കരാ�കാ��് െകാ�� തീ��ാ�േ�ാ; എ�ി� ��ത
ഇന�ിൽ എ� �ക െകാ�� തീ��ാ��്;

(സി) സ��ാ� അ�മതി�ായി ഇേ�ാ� സമ��ി�ി�� പ�തിക� ഏെതാെ�;

ഈ പ�തിക�െട എ�ിേമ�് �ക എ�;

(ഡി) �തിയ പ�തിക�  കി�ബി വഴി ഏെ���് നട�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

േറാ�കളിെല പരസ� േബാ��ക�

T 2702. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പരസ� േബാ��ക�  േറാ�കളി�  �ാപി��ത് സം�ാന�ടനീളം
വ�ാപകമായി�ം നടപടി സ�ീകരി�ാ� ഉേദ�ാഗ��െട നിലപാട്
��യി�െ��ി�േ�ാ;
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(ബി) ഇത് സംബ�ി�് ക�ശന നടപടിക�  സ�ീകരി�വാ�  ഉേദ�ാഗ���്
ഉ�രവ് ന��േമാ?

കാസ�േഗാഡ് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� ഒഴി�ക�

2703. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി� നിലവി� എ�
ഒഴി�ക� ഉെ��് �ാപനം തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ ഒഴി�ക� നിക�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ ?

ക�ിജ�് െപ�ഷ�

2704. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

�നിസി��/േകാ��േറഷ�  ക�ിജ�് െപ�ഷ�കാ�െട െപ�ഷ�
പരി�രി�ാ�ം,  ശ�ള പരി�രണ�ിെല അപാകതക�  പരിഹരി�ാ�ം
സ��ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�ള��െട സംര�ണ�ം ജല ദൗർലഭ�ം പരിഹരി��തി�� നടപടി�ം

2705. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനമം നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�� സംര�ി��തിന് തേ�ശ സ�യം
ഭരണ �ാപന��  ഏെത�ാം േ�ാജ�കളാണ് നട�ിലാ�ിയി��ത്  ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ള�� സംര�ി��തിന്ഇ�വെര ഒ� നടപടി�ം സ�ീകരി�ി�ി� എ�ി�
തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�� ഇനിെയ�ി�ം �ള�� സംര�ി��ത്
ഉ�െ�െട ജലദൗ�ലഭ�ം പരിഹരി��തിന് േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ
?
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(സി)

പ�ായ�് വ��ി� െട�് എ�ം�ഷ�

2706. �ീ.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) പ�ായ�് വ��ി�  50  വയ�ി� �കളി�  െട�് എ�ം�ഷ�  വാ�ി
സീനിയ�  �ാ��് ത�ികയി�  �ട�� എ� േപ�  നിലവി��്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െട�് എ�ം�ഷ�  വാ�ി �.ഡി.  �ാ��മാരായി
�ട��വ�െട റി�യ�െമ�് കാലാവധി സംബ�ി� വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� സീനിയ��ാ��്-അ�ൗ��് ത�ികയി� ഓ�ഷ� െകാ��ാ�
ജീവന�ാ��് അവ�െട അ�� െ�ാേമാഷ� ത�ികയായ െഹഡ് ���്
ത�ികയി�  എ��തി�ളള മാനദ���  എെ��ാമാണ്;
വിശദീകരി�ാേമാ?

പ�ായ� വ��കളിെല എ�. ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക

2707. െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളി� എ�. ഡി. ൈട�ി�് ത�ിക ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത ത�ികകളിേല�് നിയമനം നട��തി�� നടപടിക�
ഏത് ഘ�ം വെര എ�ിയി��്;

(സി) ഇ�ാെയ�ി�  എ�. ഡി.  ൈട�ി�് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

അരി�� പ�ായ�ിെല േറാഡ് നി��ാണം

2708. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ��  എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന പ�തിയി�  ഉ�െ���ി
2016-17-� �പാ�ശ െച�ി�� അരി�� �ാമപ�ായ�ിെല പരമ�പാടം
േറാഡ് നി��ാണം സംബ�ി� ���ി�െട ഡി.പി.ആ�.
തേ�ശസ�യംഭരണവ��് ചീഫ് എ�ിനീയ� ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മഴ�ാലമായാ�  ��ത േറാഡിെ� നി��ാണം തട�െ��െമ�തിനാ�
ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ാ� സത�രനടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ?

ര�ാംഘ� ജനകീയാ��ണ പ�തി

2709. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ര�ാംഘ� ജനകീയാ��ണ പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായ
�ാമസഭക� എ�ാ �ാമ പ�ായ�കളി�ം ���ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് ജനകീയാ��ണ പ�തി നട�ിലാ��തിന്
തീ�മാനി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) കാ�ഷിക േമഖല�െട �േരാഗതി� േവ�ി ഏെത�ാം �വ��ന�ളാണ്
ജനകീയാ��ണ�ി�െട നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ?

േകാേ��് തീയ�റിെ� ൈലസ�സ്

2710. �ീ.േ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�ിയി� �വ��ി�� േകാേ��് തീയ�റിെ� ൈലസ�സ് കാലാവധി
എ�വെരയാണ്;

(ബി) നിലവി�  ഈ തീയ��  ൈലസ�സ് ഇ�ാെതയാേണാ �വ��ി��ത്
എ�് വ��മാ�ാേമാ;എ�ി�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിന് കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) തിയ�� �വ��ി�� �ല�ിെ� പാ�കാലാവധി എ�ാണ് കഴി�ത്;
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(ഡി) പാ�കാലാവധി അവസാനി�ി�െ��ി�  തീയ��ം �ല�ം ഏെ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

��ംബ�ീ ഉ�പ��� വി�ഴി��തിനായി ഓ�ൈല� വിപണി�െട സാധ�തക�

2711. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

��ംബ�ീ ഉ�പ���  വി�ഴി��തിനായി ഓ�ൈല�  വിപണി�െട
സാധ�തക�  സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�േളാ ത�ാെറ��കേളാ
നട�ിയി�േ�ാ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

സ��� ഭവന നി��ാണ പ�തി

2712. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��� ഭവന നി��ാണ പ�തി�മായി ബ�െ�� എെ��ാം
പ�തികളാണ് സ��ാ� നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േദവി�ളം മ�ല�ി�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്;

(സി) അ�ഹരായ പരമാവധി ആവശ��ാർ�് സമയബ�ിതമായി ഭവന
നി��ാണം ���ീകരി� ന���തിന് അടിയ�ര �ാധാന�േ�ാെട
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബാ��് ബാ� �ൗ�ിെ� േമ��ര

2713. �ീ.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) എം.എ�.എ.  േഹാ�ലിന് സമീപം ൈ�ഓവറിേനാട് േച��് േകരള
േപാലീസ് ഹൗസിംഗ് ക����  േകാ��േറഷ�  നി��ി�ി�� ബാ��്
ബാ� �ൗ�ിെ� േമ��ര അ�മതിപ��കാരം ൈ�ഓവറി� നി�് എ�

resource://app/res/html5.html

62 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



അകലം പാലി�ിരിേ��തായി��്;

(ബി) നിലവിെല േമ��ര നി�ിത �രം പാലി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  അത്
നിലനി��ിെ�ാ�് നി�തി നി�യി�് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏത് വ�വ� �കാരം;

(സി) അനധി�തമായി ൈ� ഓവറിേനാട് േച��നി��� �ര സത�രം െപാളി�്
നീ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� േവതനം

2714. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� േവതനം യഥാസമയം ലഭ�മാ��ി� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ത പ�തി �കാര�� േവതന �ടി�ിക ഏത് കാലയളവ് വെര
ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത �ടിശിക എ�േ��് െകാ�� തീ��െമ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തി �കാര�� േവതനം കാലതാമസം �ടാെത വിതരണം
െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� വ��തല-വിജില�സ് നടപടിക�

2715. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണവ��ി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എ�
ജീവന�ാ�െ�തിെര വ��തല നടപടിക�ം വിജില�സ് നടപടിക�ം
നട�വ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� ജീവന�ാ�െട നടപടിയിൽ തീ��് ക�ി�ി�െ��ം എ�
ജീവന�ാ�െട േപരി�  നടപടിക�  നിലവി�െ��ം �ാപനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?
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പ�ി�റം, എള���ഴ �ാമപ�ായ�ക�െട വിഭജനം

2716. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ി�റം,  എള���ഴ എ�ീ �ാമപ�ായ�കളിെല ജനസംഖ�,  വ�ാ�ി
എ�ിവ വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ജനസംഖ�, വ�ാ�ി എ�ിവെയ അടി�ാനെ���ി ��ത പ�ായ�കെള
വിഭജി��തി�ം �തിയ �ാമപ�ായ�ക�  �പീകരി��തി�ം
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് നിേരാധനം

2717. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാ�ിക് നിേരാധന�മായി ബ�െ��് സ��ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ�ാ �ാമ പ�ായ�കളി�ം േ�ാ�്
പ�ായ�കളി�ം �ാ�ിക് സം�രണശാലക�  �ാപി�ാ�  നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� എവിെടെയ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

�നിസി�� േകാമ� സ��ീസിെല വികലാംഗ ജീവന�ാ�െട ��ം

2718. േഡാ.എം. െക. �നീ� : 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 വ��ിെല െഎ. എ. 4 - 720/2015/എ�. എസ്. ജി. ഡി.
എ� ഫയലിേ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;

(ബി) നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിെല ഇ 6/6476/2016 എ� ഫയലിേ�� നഗരകാര�
ഡയറ�� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�;
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(സി) നഗരകാര� ഡയറ�േറ�ിെല േമൽ �ചി�ി� ഫയലിേ��  സ��ാരിന്
റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

���നാട് �ടിെവ� പ�തി

2719. �ീ.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 �ടിെവ� പ�തി
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി ��ില�ാടി-െച��-െപ��ാ�ിരി േറാഡ്
ൈപ�് ൈലൻ ഇ��തിനായി �ഴി�േശഷം നാളി�വെര ��ത േറാഡ്
നവീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി മല�റം ജി�ാപ�ായ�ിെ�േയാ േ�ാ�് പ�ായ�ിെ�േയാ
വിഹിതം വകയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) നട� സാ��ിക വ�ഷം ��ത േറാഡ് നവീകരി��തിന് ആവശ�മായ
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െപ�ഷ�ക� �ത�മായി ന�കാ�ത്

2720. �ീ.െ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) െച��� നിേയാജക മ�ല�ിെല വാ��ക�-വികലാംഗ െപ�ഷ�ക�
�ത�മായി ന�കാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െച���  �നിസി�ാലി�ിയി�  വാഴാ�മംഗല�് േകായി��്
ബാ�.െക.സി.  (IDNo.  101810400049)�െട വികലാംഗ െപ�ഷ� 2016

�ൈല മാസ�ി� േശഷം ന�കാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ടിയാന് െപ�ഷ�  �ടി�ിക സഹിതം എ�് വിതരണം െച�െമ�്
വിശദീകരി�േമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�മാ�െട അധിക�മതല

2721. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����്
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തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ര� �ാമപ�ായ�ക�െട �മതല ഒ� അസി��് എ�ിനീയ��്
ന�����ലം ഉ�ാ�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ �മീകരണം മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജനകീയാ��ണം ര�ാം ഘ��ിൽ മ�് ജലസംര�ണ�ി�� പ�തിക�

2722. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, വി.ടി.ബ�റാം
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നീ��ട അധി�ിത രീതിയി�  മ�് ജലസംര�ണ�ി�� പ�തിക�
ജനകീയാ��ണം ര�ാം ഘ��ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള�ിെ� ��വ� �േദശ��െട�ം നീ��ട മാ�ക� േകരള �ാനിംഗ്
േബാ�ഡ് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) �ഗ�ഭജലം പരിേപാഷി�ി�് അതിെ� �ണഫലം വ�ംതല�റ�് കി��തി��
പ�തിക� ജനകീയാ��ണ�ി� നട�ിലാ�േമാ?

ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന് െക�ിടം പണിയാൻ നടപടി

2723. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

ക�� ജി�യിെല��തായി �പീകരി� ക��ാേ�രി േ�ാ�് പ�ായ�ിന്
സ��മായി െക�ിടം പണി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ?

�ചിത�മിഷ�ം ഖരമാലിന� സം�രണ�ം
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2724. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഖരമാലിന���  ശരിയായി സം�രി�ാ�  കഴിയാെത േപാ��ത് പല
സാ�ഹിക �����ം കാരണമാ��തിനാ�  ആയത് ഭംഗിയാ�ം
��മ�താ�ം നി��ഹി�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് െെകെകാ�ി�ളളത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നാളി�വെരയായി �ചിത� മിഷ�  സം�ാന�് എെ��ാം ���ിക�
മാലിന� നി��ാ��ന�ിനായി െച�ി��്;  ഓേരാ ���ി�ം എ� �ക
വീതം അ�വദി�; എ� െചലവഴി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഖരമാലിന� സം�രണ�ിനായി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� ആ��ണം
െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) �ചിത� മിഷ�  എെ��ാം �തിയ പ�തികളാണ് നട�വ�ഷം ഇതിനായി
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� നിരവധി ത�ികക�െട ഒ��കൾ

2725. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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�ളി� എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� നിരവധി
ത�ികക� ഒഴി� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണെതാഴി�റ�് പ�തി

2726. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എം. വി�െസ�് : 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) മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണെതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം
2016-17സാ��ികവ�ഷം എ� �ക സം�ാനം െചലവി�; 2015-16മായി
താരതമ�െ���േ�ാ� ഇതി� വ��ന�േ�ാ;വ��മാ�േമാ;

(ബി) 2016-17�  െമാ�ം ന�കിയ െതാഴി�  ദിന��, ��ംബ�ിന് കി�ിയ
ശരാശരി െതാഴി�ദിന�� എ�ിവയി� �റവ് വ�ി�േ�ാ;

(സി) നട�് വ�ഷം േകരള�ിെല െതാഴി�റ�് �ലിയി�  േക�ം വ��നവ്
വ��ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഈ വ�ഷം �തിയതായി ഏെത�ി�ം െതാഴി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ ;വിശദാംശം ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വഴി നട�ാ�ിയ ആല�� മ�ല�ിെല
ആ�ി-വികസന ഫ�് പ�തിക�

2727. �ീ.െക.ഡി. �േസന� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആല��  നിേയാജക മ�ല�ി�  2016-17  വ�ഷ�ി�  മ�ല
ആ�ി-വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് വഴി
നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം അവ�െട നിലവിെല �േരാഗതി�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

മാലിന��ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� �ാ�ിെ� നിർ�ാണം

2728. �ീ.പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ചിത� മിഷെ� േന�ത��ി� െപാ� സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെട െകാ�ി
���ര�് മാലിന��ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�� �ാ�്
നി��ി��തിന് െട�ഡ� ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഏത് സം�ാന�ിനാണ് �ാ�് നി��ി��തിന് അ�മതി
ന�കിയി��ത്  ;  എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി��തിനാണ്
ല��മി�ി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ��യി�  മേ�െത�ി�ം സം�ാന�് മാലിന��ി�  നി�് ൈവദ�തി
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ഉ�ാദി�ി��തി�� �ാ�് നിലവി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തിെ�തിെര ശാ�സാഹിത� പരിഷത് വിമ�ശനം ഉ�യി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി�  അവ�െട വിമ�ശന�ിന് അടി�ാനമായ വ�ത എ�ാണ്;
ഇ�ാര��� പരിേശാധി�ി�േ�ാ?വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള അഴിമതി��മാ��തിന് നടപടി

2729. �ീ.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�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  അഴിമതിയി�  ��ി�  നി��� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള അഴിമതി��മാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േസവനം സംബ�ി� നടപടിക�െട ച��� ല�കരി�് അഴിമതി�് വളം
െവ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കണ�പരിേശാധന

2730. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, 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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കണ�കളി�  പ�ശതമാനം മാ�ം
വര� െചലവ് കണ� പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയാ�  മതിെയ�്
നി��ഷി�� ഉ�രവ് സം�ാന ഓഡി�് വ��് ഡയറ��
�റ�ിറ�ിയതാ�� വാ��ക�െട നിജ�ിതി എ�ാണ്;  ��ത
ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  സം�ാന  -  േക�ാവി�ത
പ�തികളി�െട �തിവ�ഷം ഏകേദശം എ� �കയാണ് ൈകകാര�ം
െച��െത�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കണ�ക�െട പരിേശാധന�മായി
ബ�െ�� കാര��ി�  ഇ�കാരം ഒ� തീ�മാനം സം�ാന ഓഡി�്
വ��ി�  നി��ാകാ�  ഇടയാ�ിയ സാഹചര�െ� �റി�്
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് ആരാ�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല അഴിമതി

2731. �ീ.എം. സ�രാജ് : 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�ളിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�
എെ��ാം �േരാഗമനകരമായ മാ��� ഈ സ��ാ� നട�ിലാ�ി എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ വിഭാഗ�ിെല അഴിമതി അവസാനി�ി��തിേല�് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട െപാ�സ��ീസ് �പീകരണം

2732. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� െപാ�സ��ീസ് എ��ത� നട�ിലാ�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

�ാമപ�ായ�് െസ��റി ത�ിക ഒഴി�ക�

2733. �ീ.അനി� അ�ര : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് െസ��റിമാ�െട താ��ാലിക �മതല ന�കിയി��
�ാമപ�ായ�ക� ഏെതാെ�യാണ്;
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(ബി) �ാമപ�ായ�് െസ��റിമാരായി ഉേദ�ാഗ�യ�ം ന�േക�വ�െട
ഡി.പി.സി ലി�് നിലവി��ായിരിെ� ഒഴിവ് നിക�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�േമാ;

(സി) 2017 േമയ് 31 വെര �ാമപ�ായ�് െസ��റിമാ�െട എ� ഒഴി�കളാണ്
വിരമി�� �ലം ഉ�ാ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ാമപ�ായ�് െസ��റി ത�ികയിേല�് �ാന�യ�ം ന�കി നിയമനം
ന���തിന് തട��ളി�ാതിരിെ� നിലവി�� ഒഴി�കളി�
നിക�ാ�തിെ� കാരണം പരിേശാധി�േമാ? വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

പ�ായ�കളി� േസവന���് ഈടാ�� ഫീസ്

2734. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളി�  നി�ം ന��� േസവന���് ഈടാ�� ഫീസ്
(ആ�ിേ�ഷ� ഫീസ് ഉ�െ�െട) എ�െയ�് ഇനംതിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ധനകാര� വ��ിെ�  G.O.(P)No.409/14  Fin.  dt.  23.09.14  � ഇറ�ിയ
ഉ�രവ് പ�ായ�ക��് ബാധകമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

സിനിമയി�നി�� വ�മാനം

2735. �ീ.െക. �����ി
,, സി.െക.നാ�
,, എ. െക. ശശീ��
,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��സി�ാലി�ിക�, േകാ��േറഷ�ക�, പ�ായ�ക�
ഇവയി�  സിനിമയി�  നി�� വ�മാനം െമ�െ���വാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� ഉേ�ശി��;  ഓ�ൈല� ടി��് ��ിംഗ്,  െവ�ിംഗ് െമഷീ�
ഇവ�ലം ടാ�് െവ�ി�് നട��ി� എ�റ�് വ��ാ�  എെ�ാെ�
െച�ാ�േ�ശി��; സിനിമയി� നി�് സം�ാന�ിന് ലഭി�� െമാ�ം
വ�മാനം എ�െയ�് അറിയി�േമാ;
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(ബി) നിലവി� ��സി�ാലി�ിക�, േകാ��േറഷ�ക�, പ�ായ�ക� ഇവയി�
�വ��ി�� തിേയ��കളി�  നി�� വ�മാനം �ാപന��  തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;  അ�� വ�ഷം ഇതി�  എ� ശതമാനം വ��ി�ി�ാ�
ഉേ�ശി��;  ഇതിനായി എെ�ാെ� ക�മ പ�തികളാ��ത്;  ഇ�
േക�ീ�തമായി േമൽേനാ�ം വഹി�ാ�  സംവിധാന�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�
ഏ�െ���ാ� എ�് െച�ാ� ഉേ�ശി��?

അധികാരവിേക�ീകരണം ശ�ിെ���� നടപടി

2736. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) അധികാരവിേക�ീകരണം ശ�ിെ����തിേല�് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) ഭാവിയി�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ജനകീയാ��ണ �വ��ന�െള
ശ�ിെ���വാ�േവ�ി നട�ിലാ�വാ�  ആേലാചി��െത�്
അറിയി�േമാ?

�ാമപ�ായ�കളി� അയ� സഭ സംവിധാനം

2737. �ീ.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) �ാമപ�ായ�കളി�  'അയ�  സഭ'  സംവിധാനം ഇേ�ാ�  നിലവി�േ�ാ
എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി�  വാ�ഡിെല വികസന �വ��ന�ി�  അയ�സഭ�െട പ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അയ�സഭ�െട ഘടന വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) വാ�ഡ് വികസന സമിതി�െട െതരെ���്,  ഘടന,  കാലാവധി �ട�ിയ
കാര��� വിശദീകരി�ാേമാ?

�ാമപ�ായ�കളി� ൈട�ി�് ത�ിക
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2738. �ീ.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) �ാമപ�ായ�കളി�  ൈട�ി�് ത�ിക നിലവി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ൈട�ിംഗ് േജാലിക� നി��ഹി��തിന് നിേയാഗി�ി��ത് ആെരയാണ്;

(ബി) ൈട�ിംഗ് േജാലിക�  നി��ഹി��തിന് �ിരം ജീവന�ാരി�ാ�ത്
�ാമപ�ായ�ക�െട �വ��നെ� കാര�മായി ബാധി��െ�� കാര�ം
ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

(സി) ഓേരാ �ാമപ�ായ�കളി�ം ൈട�ി�് ത�ിക ��ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

വാണിജ�സ��യ�ളി� പാ��ിംഗ് ഫീസ്

2739. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) വലിയ വാണിജ�സ��യ�ളി�  പാ��ിംഗ് ഏരിയ നി�ബ�മാേണാ;

െക�ിടനി��ാണ ച��ളി�  ഇ�ാര��ി�  എ�ാണ് പറ�ി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം വാണിജ�സ��യ�ളി� പാ��ിംഗി� ഫീസ് പിരി��തിന്
ബ�െ�� വാണിജ��ാപന���് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

ഇ�ര�ി� ആ�െ��ാമാണ് പാ��ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ��തിന് അ�മതി
ന�കിയി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) അ�മതി ഇെ��ി�  പാ��ിംഗ് ഫീസ് ഈടാ�� ഇ�രം
�ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാണ്;
�ാപന�� ഏെത�ാമാെണ���െ�െട�� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ി േകാ��േറഷെ� 2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി� പ�തികൾ

2740. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : 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) െകാ�ി േകാ��േറഷെ�  2016-17വ�ഷെ� ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി�
പ�തികളി�  ആരംഭം �റി��ം നട�ിലാ�ിയ�മായ പ�തിക�
ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��ായി വകയി��ിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�ജ�ി�  �ഖ�ാപി��ം നട�ിലാ�ാ�  സാധി�ാെത േപായ�മായ
പ�തിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II

2741. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��സി�� േകാമ� സ��ീസിെല �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II
എ� ത�ികയിേല�് കാ�ഗറി ന�� 571/14, 137/15 �കാരം പി. എസ്.
സി.  �റെ��വി� വി�ാപന�ിെല േയാഗ�തകളി�  േകരള സ��ാരി�
കീഴി� ഡയറ�േറ�് ഓഫ് െഹ��് സ��ീസ് നട�� ഡി. എ�്. ഐ.

േകാ� സ്  (ഡിേ�ാമ ഇ�  െഹ��് ഇ�െ���) േയാഗ�തയായി
േച��ാ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ ?

(ബി) േകവലം ഒ� വ�ഷ േകാ� �കെള േയാഗ�തയായി പരിഗണി�േ�ാ� ഡിേ�ാമ
ഇ� െഹ��് ഇ�� െപ�� േകാ� സ് കഴി�വെര ഈ ത�ികയിേല�്
പരിഗണി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ?

(സി) ഡിേ�ാമ ഇ� െഹ��് ഇ�� െപ�� േകാ� സ് കഴി�വെര ഈ ലി�ി�
ഉ�െ���ാ�� നി�േ�ശം ന���തി�  എ�ാണ്
തട�െമ�റിയി�ാേമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി� II േ�ഡ് ഓവ�സീയ� ഒഴി�കൾ

2742. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�  II  േ�ഡ് ഓവ�സീയ�
ത�ികയി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ഇവയി� എ� ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച�ി��്;
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(സി) എ� ഒഴി�ക� ഈ വ�ഷം ഉ�ാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(ഡി) ഒഴി�ക� ��ണമാ�ം പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

ആ� ഐ ഡി എഫ് ��് XXI

2743. �ീ.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 നിേയാജക മ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കളാണ് നബാ�ഡ്
ആ� ഐ ഡി എഫ് ��് XXI ഉ�െ��ിരി��ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ാണ് ഭരണാ�മതി ന�ിയത്;  എ� �പ�െട ഭരണാ�മതിയാണ്
ന�കിയത്;

(സി) ��ത േറാഡിന് സാേ�തികാ�മതി ന�ിേയാ; വിശദാംശം ന�കാേമാ?

ഒ.എഫ്.സി േകബി�ക�

2744. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�കളി�  ഒ.എഫ്.സി േകബി�ക�
�ാപി��തിന് ഏെത�ാം വ��കളി�  നി�ം എെ��ാം
അ�മതികളാണ് ആവശ�മായി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� �ാമീണ േറാ�കളി�  ഒ.എഫ്.സി േകബി�ക�
�ാപി��തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ�ാപന��  തറ വാടക
ഈടാ�ാ�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ; �ാബ് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) േകബി�  �ാപി�ാ�  േവ�ി �ഴിെയ��� �ാമീണ േറാ�ക�  ���
�ിതിയിലാ�ാ�  മീ��  ��യറിന് എ� �പയാണ് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി� അടവാേ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

നവേകരളം മിഷ� ൈലഫ് ഭവന പ�തി
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T 2745. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നവേകരളം മിഷ� കീഴി�  എെ��ി�ം ഭവന നി��ാണ  -

�നരധിവാസ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഭവന നി��ാണ  -  �നരധിവാസ പ�തിയി�  കീഴി�  �ണേഭാ�ാ�െള
കെ���തി�ം മ��� നടപടി�മ�� എ�െനയാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി ആ��ാണ് അേപ� ന�േക�ത്;  അേപ� സ�ീകരി�്
�ട�ിയി�േ�ാ;  എ� �കയാണ് ഓേരാ ഭവന�ി�ം ന���ത്;
െതരെ���ി�� മാനദ���  എെ��ാമാണ്;  ��� വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയി�  കീഴി�  ഏറനാട് മ�ല�ി�  നി�ം
െതരെ���െ�� �ണേഭാ�ാ�� ആെര�ാമാണ്; വ��മാ�േമാ ?

േദവി�ളം േ�ാ�് പ�ായ�ി� ഭവന നി��ാണ ധനസഹായം

2746. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം േ�ാ�് പ�ായ�് �േഖന  2016-17-െല ഐ.എ.ൈവ.

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭവനനി��ാണ ധനസഹായം അ�വദി�ത്
എ�േപ��ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.എ.ൈവ.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഭവനനി��ാണ ധനസഹായം
അ�വദി�വ��്  ,ഗ��ളായി ലഭിേ�� �ക,  ലഭ�മാ��തിൽ
കാലതാമസം അ�ഭവെ���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  അവ പരിഹരി�ാ�  ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

���റ സ�ീവേറജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്
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2747. �ീ.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) ���റ സ�ീവേറജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ി�  നി�ം �തിദിനം എ� ലി��
��ജലമാണ് ലഭ�മാ��ത്;

(ബി) പരിേശാധന�േശഷം ഈ ജലം എെതാെ� ആവശ����്
ഉപേയാഗെ���ാ�� സ��ിഫിേ�ഷനാണ് ന��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) �ീ�്െമ�് �ാ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�� �ത�  ഈ െവ��ിെ�
വിതരണ വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) െവ�ം ന���തിെ� റവന� ഇന�ി� ,എ� �ക ഇേതവെര ലഭി�ി��്;

(ഇ) �ടിെവ� ��പേയാഗം തട��തിെ� ഭാഗമായി ഈ ജലം പരമാവധി
മ�ാവശ����് ഉപേയാഗെ���ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�
എ�് വ��മാ�ാേമാ ?

��ംബ�ീ വ� നി��ാണ �ണി�ക�

2748. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം
�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ വ� നി��ാണ �ണി�ക��് ത�� േജാലിക� െട�� ഇ�ാെത
ഏെ����തിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ണി�ക��ാണ് ��ത അ�മതി ന�ിയെത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ംബ�ീ വ� നി��ാണ �ണി�ക��് �� വിദ�ാ��ിക�െട ൈക�റി
�ണിേഫാമിെ� ത�� േജാലിക��� അ�മതി ന�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി
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2749. �ീ.െക.��ിരാമ�
,, െക. ദാസ�
,, സി.���
,, െ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) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  നിലവി�
ഏെതാെ� ���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെ��� നട�ാ�� ���ിക� സംബ�ി�് േക�
സ��ാ�  �തിയ നിബ�നക�  െകാ�വ��ത് പ�തി നട�ി�ിെന
േദാഷകരമായി ബാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ാമീണ േമഖലയിെല �ധാന വ�മാന മാ��െമ� നിലയി� ��ത പ�തി
കാര��മമാ�ം ഫല�ദമാ�ം നട��തിന് ��ത�  ���ിക�
ഉ�െ����തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

�ധാനമ�ി �ാമീ� േറാഡ് വികസന പ�തി

2750. �ീ.തി�വ�� രാധാ���
,, അ�� �കാശ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : 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���പണി�് േക��ി�  നി�ം  2016-17  �
സം�ാന�ിന് �േത�ക ധനസഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാനമ�ി �ാമീ�  േറാഡ് വികസന പ�തി �കാരം േറാ�ക�െട
വാ�ഷിക അ���പണി നട��തി�� ഉ�രവാദിത�ം ആ��ാണ്;

(സി) �ാമീണ േറാ�ക�െട നി��ാണം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ��ം,
വിവര�� യഥാസമയം േക�െ� അറിയി�ാ��ം േക��ിെ� �േത�ക
ധനസഹായം ന�മാ��തിന് കാരണമായി�േ�ാ;  എ�ി�  ഭാവിയി�
ഇ�രം വീ�്ചക� ഒഴിവാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?
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ഇ�േ��ഡ് വാ��െഷഡ് മാേനെ��് േ�ാ�ാം

2751. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇ�േ��ഡ് വാ��െഷഡ് മാേനെ��് േ�ാ�ാം �കാരം കഴി� നാ�വ�ഷം
എ� �പയാണ് േക�സഹായം അ�വദി�ത്; ഓേരാ വ�ഷെ��ം കണ�്
ലഭ�മാ�ാേമാ;  ഇതി�  എ� �പ െചലവാ�ി;  എ� �പ ലാ�ാ�ി
അെ��ി� തിരി�ട� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ഏെതാെ� നീ��ട പ�തികളാണ് �ാമവികസന വ��്
നട�ിലാ��ത്; ഇതി�� ഉേദ�ാഗ� സംവിധാനം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിക�  ത�ാറാ�ി സമ��ി��തി�� കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇെത�െന പരിഹരി�ാ�  ഉേ�ശി��;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ജല�ാമം പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ��തിെല കാലതാമസം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇത് എ�്  േക��ിേല�് സമ��ി�ാ�േ�ശി��;

ഇ�രം പ�തികളി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് �ാമവികസന വ��് ഉേ�ശി��ത്;

(ഇ) ഏെതാെ� ���ികളാണ് സ��സംഘടനക��് �വ��ന�ിനായി
ന�കിയി��ത്  ;ഏെതാെ� സ��സംഘടനക�
�ാമവികസനവ��മായി േച��് �വ��ി��; ലി�് ന�കാേമാ

ഭവനരഹിത��് വീട്

2752. �ീ. 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�ാന�് �രഹിത�ം ഭവനരഹിത�മായ എ� ആ�ക�െ��് ജി�
തിരി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�� വീട് ന�കാ� �തിയ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ഡി) ഭവനരഹിത�ം �രഹിത�മായ ആ�ക�� വീട് നി��ി�ാ�  എ�
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�കയാ� സഹായമായി ന���ത്;

(ഇ) ഈ സഹായം ലഭ�മാകണെമ�ി�  പാലിേ�� നിബ�നക�
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നഗരസഭകളിെല നിയമവി�� നി��ാണ �വ��ന��

2753. �ീ.എസ്.ശർ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക. ആ�സല�
,, പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ നഗരസഭകളി�  നിലവി�� െക�ിടനി��ാണ
ച���  ലംഘി�െകാ�് നി��ാണ �വ��ന��  നട��തായ
വാ��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) �ധാന വീഥിേയാര�ളി�ം ജം�ഷ�കളി�ം നട�� നിയമവി�� നി��ാണ
�വ��ന��  തടയാ�  ആവശ�മായ ജാ�ത പല �നിസി�ാലി�ികളി�ം
ഉ�ാ��ി� എ�ത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) നിയമലംഘക��് ഒ�ാശ െച�െകാ���തായി ആേ�പ��
ജീവന�ാ�െ�തിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ജീവന�ാ�െട നിയമനം

2754. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ന�നപ� ഡയറ�േറ�്,  ന�നപ� ധനകാര� േകാ��േറഷ�, േകാ�ിംഗ്
െസ��ക�, ന�നപ� ക�ീഷ�  എ�ിവിട�ളി�  ജീവന�ാെര
നിയമി��ത് എ�കാരമാണ് ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഈ �ാപന�ളി�
ഓേരാ�ി�ം എ�േപെര നിയമി�െവ�ം,  ഏെത�ാം ത�ികകളി�  എ�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) എംേ�ാ�െമ�് എ�്െച��് �ഖാ�ിരമാേണാ നിയമനം നട�ിയി��ത്
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;അെ��ി� അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�മെപ�ഷ�

T 2755. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് വിവിധ േ�മെപ�ഷ�  ഇന�ി�  എ�
�പ �ടിശിഖ ഉ�ായി�� എ�ം ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�
േശഷം വിവിധ േ�മ െപ�ഷ� ഇന�ി� എ� �പ വിതരണം െച� എ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

T 2756. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം േ�മ െപ�ഷ�ക�
ന���തിന് എ� �ക വിനിേയാഗി�?

(ബി) േകരള�ി� അ�ഹതെ�� എ�ാവ��ം േ�മ െപ�ഷ� ന�കിയി�േ�ാ
എ�് ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;  എ� ശതമാനം േപ��് െപ�ഷ� ന�കാ�
സാധി�?

േ�മ െപ�ഷ�ക�

T 2757. �ീ.േ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) സം�ാന�് വിതരണം െച�� വിവിധ േ�മ െപ�ഷ�ക�  ഓേരാ
വിഭാഗ�ി�ം എ� �ക വീതമാണ് വിതരണം െച��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�വണ വിതരണം െച� െപ�ഷ� �കയി� പല��ം അ��റ് �പ (3

X 600 = 1800) വീതമാെണ� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് എ�െന സംഭവി�െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(ഡി) പി.എഫ്.െപ�ഷ�  വാ��വ��് െപ�ഷ�  �കയി�  �റ�
വ��ിയി�േ�ാ?

സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ�

T 2758. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം
ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ� എ� േപ��് വിതരണം െച�;

ഏെതാെ� മാസെ� �കയാണ് വിതരണം െച�ത്;

(ബി) സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷന് സം�ാന�് എ� േപ� അ�ഹരായി��്;

(സി) സാ�ഹ� േ�മ െപ�ഷ� ന���തിന് എ� േകാടി �പ അ�വദി�ി��്;

(ഡി) ഇതി� സഹകരണ ബാ�ക� �േഖന എ� േകാടി �പ േനരി�് വീ�കളി�
എ�ി�ി��്;

(ഇ) ബാ�ക� വഴി എ� േകാടി �പ ന�കിയി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ന�നപ� േ�മ വ��ിെ� പാ�് േവഡ് പ�തി

2759. �ീ.ആ�ണി േജാ� : 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��് ��ിക�െട വ��ിത� വികസന�ി� േവ�ി നട��
പാ�് േവഡ് പ�തി കഴി� അധ�യന വ�ഷം എ� ��കളി�
സംഘടി�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എറണാ�ളം ജി�യി�  എ� മ�ല�ളിെല ��കളി�
സംഘടി�ി�;

(സി) ��ത ��ക�െട േപര് വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനാ�� പ�തിക�

2760. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
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,, എം. രാജേഗാപാല� : 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� വിഭാഗ��െട േ�മ�ിനായി ഏെത�ാം
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിവ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ന�നപ� േ�മ വ��ം ഡയറ�േറ�ം �വ��നമാരംഭി�ത്
ഏത് വ�ഷമാണ്;

(സി) സം�ാന�് ന�നപ� വിഭാഗ�ളി�െ��വ�െട എ�ം എ�െയ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ന�നപ�േ�മ�ിനായി ന�നപ� ക�ീഷേനാ ന�നപ�േ�മ
േകാ��േറഷേനാ �വ��ി� വ��േ�ാ; എ�ി� ഇവ�െട �വ��ന��
വിശദമാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��� ��ംബ���� സഹായ��

2761. �ീ.�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) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ��� ��ംബ���� സ��ാരിെ�റ
സഹായ��  എെ�ാെ�യാണ്;  അത് ലഭി�ാ�� നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) ന�നപ� വ��ിെ�റ സം�ാന  ,  ജി�ാ തല�ളിെല ഉേദ�ാഗ�
സംവിധാന�ം അവ�െട �വ��ന�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വ��ിെ�റ ഭവന പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്  ;ഈ സഹായം
ലഭി�ാ�� അ�ഹത എ�ാണ്?

ന�നപ����ായി നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�

2762. �ീ.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 ന�നപ����ായി
നട�ിലാ�ിയ �തിയ പ�തിക� വിശദമാ�േമാ;

resource://app/res/html5.html

83 of 116 Tuesday 09 May 2017 12:04 PM



(ബി) എ�ി�  ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ിനായി ബജ�ി�  എ� �ക
വകയി��ിയി��്?

ഹാ�ബ� കട�കളി� നി�ം അശാ�ീയമായ മണ��്

T 2763. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�് അധീനതയി�ളള ഹാ�ബ� കട�കളി� നി�ം അശാ�ീയമാ�ം
ബിനാമിക� �േഖന�ം മണ��� നടപടി തട�െകാ�്,  ��മ�രീതിയി�
പ�തി നട�ിലാ�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിന് ഇ�ര�ി�  അധികാരം ന��േ�ാ�
പ�തിക�  കാര��മമാ�ം സത�സ�മാ�ം നട�വാ�  നി�േ�ശ�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�ാേമാ?

െചറിയ �റ�ഖ��

2764. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  കാലയളവി� ഏെത�ാം െചറിയ �റ�ഖ�� നവീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി �േത�ക പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത�  െചറിയ �റ�ഖ��  ആരംഭി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�
വിശദാംശം ന��േമാ?

െകാ�ം �റ�ഖ�ിെ� ��ാംഘ� വികസന�വ��ന��

2765. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�ിെ� ��ാംഘ� വികസന �വ��ന����
ഡി.പി.ആ�. ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ാംഘ� വികസന�ിനായി േക� സ��ാരിെ� ഭാരത് മാല പ�തിയി�
നിേ�ാ മ�് ഏജ�സികളി�  നിേ�ാ സഹായം ലഭ�മാ�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?
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െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല ഗതാഗത വികസനം

2766. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, എം. വി�െസ�്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട �റ�ഖ�ളിെല ഗതാഗത വികസന�ിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ �റ�ഖ�ളി�െട�� ചര�് ഗതാഗതം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്
എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��� ഒ��ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തി�ം ക��ക�  �റ�ഖ�ളി�
വ�േപാ��തി�ം എെ��ാം �വ��ന��  നട�ിയി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

െച�കിട-വ�കിട �റ�ഖ�� വികസി�ി�ാ� പ�തി

2767. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര�
,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െച�കിട-വ�കിട �റ�ഖ��  വികസി�ി�ാ�  എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�, ഏെത�ാം �റ�ഖ�ളാണ് ചര�് ഗതാഗത പ�തി�െട ഭാഗമായി
വികസി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെതാെ� �റ�ഖ�ളാണ് തീരേദശയാ�ാ ക��  സ��ീസി�േവ�ി
വികസി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

േബ�� �റ�ഖെ� ക�� യാ�ാ ഡി� േ� േബാ�ഡ്

2768. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േബ��  �റ�ഖ�് �ാപി�ി�� ക��  യാ�ാ ഡി� േ� േബാ�ഡ്
�വ��നരഹിതമാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഡി� േ� േബാ�ഡ് തകരാറിലായതിനാ�, ക��ക�െട െഷഡ��
അറിയാെത യാ��ാ�  �യാസെ���ത് �രീകരി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട് �റ�ഖം ആരംഭി�ാ�ളള സാധ�തക�

2769. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാ�് �റ�ഖം �വ��ി�ി�േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) എ�ി�  എേ�ാഴായി��െവ�ം ��ത �റ�ഖ�ി�  നി�ളള
കയ�ിറ�മതി എ�കാരമായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത �റ�ഖം നിലവി��ായി��താെണ�ി�  അത് ഇ�ാതാകാ�ളള
കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസ�േകാ�് �റ�ഖം ആരംഭി�ാ�ളള സാധ�തക�  ഇേ�ാ�
എ�മാ��െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�റ�ഖ�ളിെല വ�വസായ വാണിജ� ഇടപാ�ക�

2770. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�കിട-വ�കിട �റ�ഖ�ളി�  എെ��ാം വ�വസായ വാണിജ�
ഇടപാ�കളാണ് നട�ി വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �റ�ഖ�ളിലാണ് അ�ാരാ� ചര�് ഗതാഗതം
നട�ിവ��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ചര�്-യാ�ാ ക��  സ��ീസ് നട��ത് ഏെതാെ�
�റ�ഖ�ളി�െടയാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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�റ�ഖ�ളി� നി�ളള മണ� വി�പന

2771. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, അനി� അ�ര
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ����, േബ��, വടകര,  തലേ�രി,  അഴീ��, കാസ�േഗാഡ്,
നീേലശ�രം,  മേ�ശ�രം എ�ീ �റ�ഖ�ളി�  നി�ം േശഖരി�� മണ�
വി�ഴി��തിനായി എെ��ി�ം �തിയ സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ��െട േന�ത��ി�  ഈ �റ�ഖ�ളി�  നട�വ�
മണ�  ഖനന-വിപണന ���ികളി�  വ�ാപകമായ അഴിമതി നട�തായ
പരാതി �റ�ഖ വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള മണ�  വി�ന ഏ�ി�വാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് വില�ാണ് �റ�ഖ�േദശെ� മണ�
വി���തിന് തീ�മാനി�ി��െത�് െവളിെ���േമാ?

േഫാ��് െകാ�ിയിെല ബാ�ി� ബം�ാവ്

T 2772. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം
മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഫാ��് െകാ�ിയിെല ബാ�ി�  ബം�ാവ്  (പഴയ ആ�.ഡി.  ഒ.  ബം�ാവ്)
മ�സിയമാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഇത് െപാ�ജന���ായി എ�് �റ�് െകാ��ാ�  സാധി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ചാല�ടിയി� �ാംെവ െറയി� ൈപ�ക മ�സിയം

2773. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടിയി�  �ാംെവ െറയി�  ൈപ�ക മ�സിയം �ാപി��തി��
നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ് എ�റിയി�ാേമാ;
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(ബി) ചരി��ാധാന��� െകാ�ി� �ാംെവ െറയിലിെ� അവേശഷി�� ഭാഗ��
സംര�ി��തി�ം �ദ�ശി�ി��തി�മായി ചാല�ടിയി� �ാംെവ െറയി�
ൈപ�ക മ�സിയം �ാപി��തിനാവശ�മായ സത�ര നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചാല�ടി �ത�  പറ�ി�ളം വെര��ായി�� �ാംെവ െറയി�
�ന:�ാപി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ാലിമര�ാ� �ാരകമ�സിയം

2774. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  �ിതി െച�� ധീരേദശാഭിമാനി േകാ���
��ാലിമര�ാ�െട ജ�മ�ഹ��െ�െട�� �ാരക�ിെ� വികസനം
��നി��ി സ��ാരി�  സമ��ി�ി�� നിേവദന�ി�േമ�
ൈകെ�ാ�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

(ബി) ചരി� �ാധാന��� േകാ���  ��ാലിമര�ാ�  �ാരക മ�സിയ�ിെ�
വികസന�ിനായി പ�തിയാവി�രി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സാം�ാരിക ൈപ�ക�ിെ� വി��ി സംര�ി�ാ� നടപടി

2775. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സാം�ാരിക ൈപ�ക�ിെ� വി��ി സംര�ി�ാ�� മേനാഭാവം �തിയ
തല�റയി�  വള��ിെയ���തിന് �രാവ�വ��തല�ി�  െചറിയ
സംരംഭ�� ആരംഭി��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ?

��ാറി� ചരി� മ�സിയം ആരംഭി�ാ� നടപടി

2776. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം
�രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ാറി� ചരി� മ�സിയം ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇെ��ി� ആവശ�മായ നടപടി ഉട� സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

റാ�ി േമഖലയിെല ടൗ� � ടൗ� സ��ീ�കൾ

2777. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ന��-െപാ���ം,  �ന��-കാ�ിര��ി,  �ന��-���യം എ�ീ
��കളിലായി ടൗ�  � ടൗ�  സ��ീസ്  (േനരേ� െചയി�  സ��ീസ്)
നട��തിനായി എ� ബ�കളാണ് ഉപേയാഗി� വ�ി��െത�ം ഇേ�ാ�
എ� ബ�കളാണ് ഉപേയാഗി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക��് ഉപേയാഗി�� ബ�ക� പലേ�ാ�ം യാ��ിടയി�
േകടായി വഴിയി� കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െചയി�  സ��ീ�കളി�ം ടൗ�  � ടൗ�  സ��ീ�കളി�ം
ഉപേയാഗി��തിനായി അധികം പഴ�മി�ാ� ബ�ക� ഉപേയാഗി�വാ�
ബ�െ��വ��് നി�േ�ശം ന���തി�ം ആവശ�െമ�ി�  ബ�ക�
ന���തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�കാര� ബ�ക��് സഹായമാ�ംവിധം സ��ീ�ക� ൈവകി�ി�കേയാ,

യഥാസമയം സ��ീസ് നട�ാതിരി�കേയാ െച��
ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര എ�് നടപടി സ�ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സ�കാര� ബ�ക�െട ��കയായ റാ�ി  -തി�വ�,  റാ�ി-േകാ�യം എ�ീ
െസ��കളി�  ടൗ�  � ടൗ�  സ��ീസ് ആരംഭി�വാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ലിമി�ഡ് േ�ാപ്-ഓ�ഡിനറി ബ�ക�െട �രപരിധി

2778. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശസാ��ത ��കളി� സ�കാര� ലിമി�ഡ് േ�ാപ് ഓ�ഡിനറി ബ�ക�െട
�രപരിധി 140 കി.മീ�റായി നിജെ���ിയി�േ�ാ;
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(ബി) �രപരിധി സംബ�ി�് ഗതാഗത വ��് ഇറ�ിയ വി�ാപനം േക�
േമാേ�ാ� വാഹനനിയമ�ിെല ചാ��� 6 െ� അടി�ാന�ിലായി�േ�ാ;

(സി) േകരള േമാേ�ാ�  െവഹി�ി�സ് ��സിെല െപ�മി�് വ�വ�ക�
നി�യി�� വ�വ��മായി ബ�െ���ി വി�ാപനം ഇറ�വാ��ായ
സാഹചര�ം െവളിെ���േമാ;

(ഡി) സ��ാ�  തീ�മാനം േകാടതിയി�  േചാദ�ം െച�വാ�� പ�ത് ഇ��ലം
സ�കാര�ബസ് ഉടമക��് ലഭ�മാ��തിനാ�  ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?

റിസ�വ് ക���മാ�െട നിയമനം

2779. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� റിസ�വ് ക���മാ�െട 2000 ഒഴി�ക� 2016

ഡിസംബ� 31 ന് ��പ് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ണെമ�് േകാടതി
നി�േ�ശം ഉ�ായി�േ�ാ എ�ം ആയത് �കാരം ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി.�്
റിേ�ാ��് െച�ി�േ�ാെയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  റിസ�വ് ക���മാ�െട എ�
ഒഴി�ക� ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) 5.09.2013,  01.09.2016,  15.12.2016,  31.12.2016  എ�ീ
തീയതികളിലായി�ളള റിസ�വ് ക��� പി.എസ്.സി. അൈഡ�സി� ഓേരാ
തീയതി �കാര�ളളതി�ം എ� എ�.െജ.ഡി.  ഒഴി�ക�  ഉ�ായി�െ��ം
അതി�  എ�െയ�ം വീതം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 5.09.2013  ന് േശഷം റിസ�വ് ക���മാ�െട എ� �തിയ ഒഴി�ക�
ഉ�ായി�െ��ം ഇതി�  എ�െയ�ം പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��്
െച�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��്

2780. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി �െട �ന��ാരണ�മായി ബ�െ��് �ശീ�ഖ�
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റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ; പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് പരിഗണി�ക��ാേയാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അതിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ാം �ന��ാരണ പാേ�ജിനാണ്
സ��ാ� �പം ന�കിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

നി��ലാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. ബസ് സ��ീ�ക�

2781. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം മ�ല�ിെല വിവിധ ഭാഗ�ളി�െട സ��ീസ് നട�ിയി��
െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി ബസ് െഷഡ��ക�  ഏെത�ാമാണ്;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ഇതി�  നി��ലാ�ിയ സ��ീ�ക�  ഏെത�ാമാണ്;  അവ
നി��ലാ�ിയത് എ��തലാണ്;

(സി) ��ത സ��ീ�ക� നി��ലാ�ിയതിെ� കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

ജി.ഐ.സി. വഴി ഇ�ഷ�� െച� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാഹന��

2782. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� നിര�കളി�  ആെക െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട എ�
വാഹന�� ഓ��െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  ജി.ഐ.സി.  വഴി ഇ�ഷ��  െച��ം �ത�മായി ഇ�ഷ�റ�സ്
നിലനി��ിേ�ാ���മായ എ� വാഹന�� ഉ�്;

(സി) ജി.ഐ.സി.  ഇ�ഷ�റ�സ് ഇ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന��
എ�െയ�ം ഇ�ഷ�റ�സ് ഇ�ാ� എ� വാഹന��
നിര�ിേലാ��െ��ം അതി� െപാ�ജന�െള വഹി�െകാ�് സ��ീസ്
നട��ത് എ�െയ��� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി .സി �െട ൈവദ�തി �ടി�ിക

2783. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി �െട വ��്േഷാ�കെളാഴിെക�� ഓഫീ�കളി�
1-4-2016 �ത� നാളി�വെര എ� �ക ൈവദ�തി ചാ��ിന�ി� അട�;

ഈ കാലയളവി� �ടി�ികയായി എെ��ി�ം �ക അട�ാ�േ�ാ;

(ബി) 1-4-2015 �ത� 31-3-2016 വെര�� ൈവദ�തി ഉപേഭാഗ�ിെ� കണ�്
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത ഓഫീ�കളി�  ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ�് െകാ�് വ��തിന്
എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�് എ�്
വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി .സി േവാ�േവാ ബ�ക� േകടാ�ിയ നടപടി

2784. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� ഗവ�െമ�ിെ� അവസാന കാല�് സ�കാര� േവാ�േവാ
ബ�ടമകളി�  നി�് വ�  േന���ാ�ം വിധം  KSRTC  യിെല േവാ�േവാ
ബ�ക� ഓടാ� രീതിയി� േകടാ�ിയി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� ബ�ക�;
ഏത് ��ിേല��വ; ഓേരാ�ം ന�ാ�ി ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിന് എ�
�ക ബെ�ാ�ിന് ചിലവി�;

(ബി) ഇ�ര�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സ��ീസ് േബാധ���ം �ട�ി
സ�കാര� േലാബിക��് േകാടിക�  സ�ാദി��തിന്
അവസരെമാ��ിയവരാെരാെ�െയ�് കെ��ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�
കെ���തിന് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ;  എ�ി�
ഇതിന് സ�ീകരി� നടപടിക� തീയതി സഹിതം വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി .സി. ബ�ക� വാടക�് ന�ക�

2785. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി.  ബ�ക�  സ�കാര� ആവശ����് വാടക�്
ന��� സംരംഭം എ�ാ ജി�കളി�ം ലഭ�മാേണാ;

(ബി) ഇതിെ� നിര�ക�  ഏ��ം ഒ�വിലായി പരി�രി�ത് എ�ാണ്;  ഈ
നിര�കളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� പരി�രണെ��റി�്
ആേലാചി��േ�ാ;  എ�ി�  ഏത് രീതിയി�� പരി�രണമാണ്
ഉേ�ശി��ത്;
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(സി) ഈ സംരംഭം ��ത�  ആക�ഷകമാ��തി�ം ജനകീയമാ��തി�ം
മെ�െ��ി�ം മാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� എെ��ാം;

(ഡി) മലബാ�  േമഖലയി�  ഈ സംരംഭം എ�േ�ാളം വിജയകരമാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഈ േമഖലയി� പ�തി�െട �ചാര�ിനായി
എെ��ി�ം �േത�ക നടപടി സ�ീകരി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് സ��മാ�� �ല�ം വ�ാപാര സ��യ��ം

2786. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �് എവിെടെയ�ാമാണ് സ��മായി
�ല��ത്;  ജി�തിരി�് �ല�ിെ� അളവ് ഉ�െ�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ല�ളി�  എവിെടെയ�ാമാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �തിയ
വ�ാപാര സ��യ��/ബസ് �ാ�ക� നി��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം വ�ാപാര സ��യ�ളി�  എ� ��ക�  വാടക�്
ന�കെ��ി�െ��ം വാടകയിന�ി� എ� �പ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �്
ലഭി��െ��ം ജി� തിരി�് വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��ര�് ത�ാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വ�ാപാര സ��യ�ിെല
എ�ാ ��ക�ം വാടക�് ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�ാണ് കാരണെമ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ��തായി നി��ി� ഇ�രം വ�ാപാര സ��യ��െട
നി��ാണ�ിനായി എ� �പയാണ് വാ� എ��ത്;  ഓേരാ വ�ാപാര
സ��യ�ിെ��ം വാ�ാ �ക എ�യാണ്; ലഭി�� വാടക െകാ�് അവ
തിരി�ട�ാ� കഴി��േ�ാ എ�് െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന��

2787. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിര�കളിേലാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന��
ആെക എ�െയ� വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഇതി� �ത�മായി േമാേ�ാ� െവഹി�ി� വ��ിെ� ഫി�്നസ് സ��ിഫി��്
ഉ�വ എ�െയ�ം ഇ�ാ�വ എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�നിര�ി�െട യാ��ാെര�ം വഹി�്െകാ�് േപാ�േ�ാ� ഫി�്നസ്
സ��ിഫി��ക�  �ത�മായി ഉ�ായിരി�ണെമ�് നിയമ�ി�  വ�വ�
െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് മാ�ം ഇതി�  എെ��ി�ം ഇളവ്
ന�കിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാകളിെല മലിന ജല നി��ാ��നം

2788. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാഹന��  വാഷിംഗ് സ��ീസ് നട��
ഡിേ�ാകളി�  മലിനജലം നി��ാ��നം െച�� നിലവിെല രീതി
എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�  �ട��് വ�� രീതി പാരി�ിതിക �����ാ�� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  �ിതി ��തരമാ�ാെത മലിനജല നി��ാ��ന സംവിധാനം
��മ�താ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി എ��ി�� വാ�

2789. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വിവിധ �ാപന�ളി� നി�ായി എ��ി�� വാ�
എ�െയാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വാ��െട�ം പലിശനിര�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) പലിശയിന�ി�  ഓേരാ മാസ�ം എ� �കയാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി
അട�േ��ി വ��ത്;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ നിലവിെല �ിതിയി�  നി�ം ര�ി�ാ�
എെ�ാെ� പരി�ാര�� വ��ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ാവൽകാ��ക�

2790. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ിരം യാ��ാ��ായി ഏ�െ���ിയ േ�ാ�സ്
കാ�ഡ്,  സി�വ�  കാ�ഡ്,  േഗാ�ഡ് കാ�ഡ്,  �ീമിയം കാ�ഡ്
എ�ീവയി�െട�� വ�മാനം ഓേരാ മാസ�ം വ��ി�് വ��േ�ാെയ�ം
ഇ� വഴി ലഭി� മാസവ�മാനം എ�യാെണ�ം ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ിരം യാ��ാ��ായി ഏ�െ���ിയ കാ�ഡ് സ�ദായം
വി�ലെ���ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഉേ�ശി��േ�ാ വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് സമയ വിവര പ�ിക

2791. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര മ�ല�ി�  എ�ാ ബസ് േ�ാ�കളി�ം
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് സമയ വിവര പ�ിക �ദ�ശി�ി�ാ�  നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സമയ വിവര പ�ികക�  പ�ായ�്-സ�കാര� ഏജ�സിക�  വഴി
െച�വാൻ നടപടി എ��േമാ;

(സി) സമയ വിവര പ�ിക േരഖെ���ിയ േബാ��ക�  �ാപി�ാ�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�  സാധി�േമാ എ�്
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് �തി വർഷം കി�� �ക

2792. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം
,, പി.ടി. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് യാ�ാ�ലി ഇന�ില�ാെത ഉ�
വ�മാനമാ�ഗ�� എെ��ാം; ഓേരാ ഇന�ി�ം �തി വർഷം കി�� �ക
എ�;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.  സി.  ബ�് �ാ�കളി�  പണികഴി�ി�ി�� േഷാ�ിംഗ് 
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േകാം�ള�കളി� നി�ം നിലവി� �തിവ�ഷം ലഭി�� �ക �ലം തിരി�
വ��മാ�ാേമാ;  ഈ േഷാ�ിംഗ് േകാം�ള�കളി�  ഇനി�ം വാടക�്
ന�ാ�വ ഏെത�ാം;

(സി) ഒഴി� കിട�� േഷാ�ിംഗ് േകാം�ള�ക� എ��ം േവഗം വാടക�് ന�കി
വ�മാനം വ�ധി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ആ�നിക വ��രണം

2793. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ആ�നികവ��രണം സംബ�ി�് എെ��ി�ം
പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ�നിക വ��രണ�ി�െട െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട ന�ം �റ�
െകാ�വ�വാ� സാധ�മാ�െമാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയം െതാഴിലാളി സംഘടനക�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;

ഇെ��ി� ച�� നട�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ന�ം സംബ�ി�് പഠനം

2794. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ന��ിലാകാ�ളള കാരണ�െള�റി�് പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ാണ് പഠനം നട�ിയത്;  ��ത സമിതി�െട
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; സമിതി�െട കെ���ം അതി�േമ� നാളി�വെര
സ�ീകരി� നടപടികള�ും വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) 1/7/2006  �ത�  31/3/2016  വെര�ളള ന�ം സംബ�ി� േ��്െമ�്
വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ; 1/4/2017 � െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.
�െട ന�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ാരിന് ന�േക� �ടി�ിക എ� �ാവശ�ം
എ�തി�ളളിയി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസി� പി�വാതിലി�െട കയ�� യാ��ാ�
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2795. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസി�  പി�വാതിലി�െട കയ�� യാ��ാെര
കാര�മായി ��ി�ാ�  ക����ം ൈ�വ��ം കഴിയാ���ലം
സംഭവി�� അപകട�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസിെല പി�വശെ� വാതി�  ഒഴിവാ��ത്
സംബ�ി�് ആവശ�മായ തീ�മാനം ൈകെ�ാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട 'മി��' സ��ീസ്

2796. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, അ�� �കാശ്
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�യി� യാ��ാെര ല��മി�് മി�� എ� േപരി� �തിയ സ��ീ�ക�
ആരംഭി�വാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെതാെ� ��ിലാണ് സ��ീസ് ആരംഭി�കെയ�ം ഇതിനായി എ�
ബ�കളാണ് ��തായി ഇറ�വാ� ഉേ�ശി��െത�ം െവളിെ���േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിദിന വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

2797. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭി�� ശരാശരി �തിദിന വ�മാനം
എ� �പയാണ്;  ഇത് ലാഭമാേണാ അേതാ ന�മാേണാേയാ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട സ�ിത ന�ം എ� േകാടി �പയാെണ�്
െവളിെ���േമാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �തിദിന വ�മാനം ഉയ��ാ�  എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) �തിദിന വ�മാനം സംബ�ി� േനരെ� ത�ാറാ�ിയ ഉ�ര� �കാരം
എ� �പ �തിദിന വ�മാനം ലഭി�ാലാണ് ആദായകരമായ സ��ീസായി
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കണ�ാ��ത്;

(ഇ) ഇതി�  �റ� വ�മാനം ലഭി�ി�ളള സ��ീ�ക�  �ന:�മീകരി�� വഴി
�തിദിന വ�മാന�ി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;

(എഫ്) വ�മാനം �റ� ��ക�  �ന:�മീകരി�േ�ാ�  �േദശ�ളിെല
ജന�തിനിധിക�മായി ആേലാചി�ി�ി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) �ന:�മീകരി�ി�ം വ�മാന�റ�ളള ��കളി� സ��ീസ് �ന:�ാപി�ാ�ം
ഇ�രം ��കളി�  വ�മാന പരിധിയി�  മാ�ം വ��ാ�ം എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ടി��് ഇതര വ�മാനം

2798. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ിക വ�ഷ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ലഭി� ടി��്
ഇതര വ�മാനം എ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ്
േ�ഷ�കളിെല േഷാ�ിംഗ് േകാം��കളി� നി�� വ�മാനം എ�െയ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ജീവന�ാ�

2799. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  ഇേ�ാ�  െമാ�ം എ� ജീവന�ാ��്;ഇതി�
�ിരം ജീവന�ാ� എ�;താ��ാലിക ജീവന�ാ� എ�;വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  അ�� അ�് വ�ഷേ��് �തിയ
നിയമന�െളാ�ം നടേ��തിെ��് തീ�മാന�േ�ാ;എ�ി�
വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) �ിരമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ��ം മ� േജാലിക�  െച���മായ
ജീവന�ാ�  േകാ��േറഷനി�േ�ാെയ�ം ��ത ജീവന�ാ�െട എ��ം
അവ�െട കാര��ി�  എ�് തീ�മാനം െെകെ�ാളളാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�ം വ��മാ�േമാ?
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െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണം

2800. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട �ന��ാരണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�ം
ഇ��ലം ൈകവരി� േന���ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െ�ാഫ.�ശീ� ഖ� റിേ�ാ��് സ��ാരിെ� പരിഗണനയി� വ�ി�േ�ാ;

റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�
എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� �നിയ� അസി��് /���് നിയമനം

2801. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  �നിയ�  അസി��്  /���് ത�ികയി�
5-1-2016, 30-8-2016 തീയതികളിലായി പി.എസ്.സി. ന�കിയ അൈഡ�സ്
�കാരം എ� േപ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത നിയമന ഉ�ര�കളി� േജാലി�് ഹാജരാകാെത എ� എ�.െജ.ഡി.
ഒഴി�ക�  ഉ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;  ഇതി�  ഇനി�ം എ� ഒഴി�ക�
പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ി�ി�ാ� എ� �തിയ ഒഴി�ക� 5-1-2016

�ത�  31-3-2017  വെര �നിയ�  അസി��് ത�ികയി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ഉ�ായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) എ�.െജ.ഡി.  ആ�ം �തിയ ഒഴി�കളാ�ം നിലവി�  എ� �നിയ�
അസി��മാ�െട ഒഴി�ക�  പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�ാ�െ��്
വ��മാ�േമാ; ആയത് എ�േ��് പി.എസ്.സി.�് റിേ�ാ��് െച�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി �െട ന�ം സംബ�ി�് പഠനം

2802. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി �െട ന�ം സംബ�ി�് പഠനം നട�വാ�
വിദ�സമിതിെയ നിയമി�ി�േ�ാ; വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വിദ�സമിതി�െട റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  എെ��ി�ം മാ���
െക.എസ്.ആ�.�ി.സി യി� വ��ിയി�േ�ാ;  എെ��ാം മാ��ളാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ന��ി�  �വ��ി�� േമഖലക�  ഏെത�ാം;  വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �ിരമായി ന��ി� �വ��ി�� ഡിേ�ാക� ഏെത�ാം;  �ിരമായി
ന��ി� �വ��ി�� ��ക� ഏെത�ാെമ� വ��മാ�േമാ;

ബ�് ��ക� �നഃ�മീകരി�� �ലം വ�മാന വ��നവ്

2803. �ീ.ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന��ിേലാ�� ബ�ക� �നഃ�മീകരി�തിെ� ഫലമായി െക. എസ്. ആ�.
ടി. സി. �െട വ�മാന�ി� എ�് വ��നവാണ് ഉ�ായി��ത്;

(ബി) എ� ബ�് ��ക� �നഃ�മീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

പി�് ബസ് സ��ീസ്

2804. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി �െട പി�് ബസ് സം�ാന�് എ� സ��ീസ്
നട���്;

(ബി) ഈ കാലയളവി� �തിദിന ശരാശരി കള�നായി എ� �ക ലഭി�;

(സി) പി�് ബസ് സ��ീസിെ� എ��ി�  വ��നവ് വ���തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ ��ിേലാ�� മ�് ബസ് സ��ീസിെ� ശരാശരി കള��
എ�;വിശദമാ�േമാ?

�ിരം െെ�വ�മാ�
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2805. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാസ�റിതര വാഹനേമാടി�� െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  യിെല �ിരം
െെ�വ�മാ��് പാസ�� വാഹന�ം ഓടിേ���േ�ാ;

(ബി) പാസ�റിതര വാഹനേമാടി��തിന് െെ�വ�മാെര െതരെ����തിന്
മാനദ���ാ�ാെത വ�ഷ�ളായി �റ�േപെര ��ത
വാഹന�േളാടി��തിന് അ�വദി��തിനാ�  മ�് െെ�വർമാ��്
അവസരം ന�െ���കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  െപാ�േമഖല �ാപനമായ െക.  എസ്.  ആ�; ടി.  സി.  യി�
പാസ��  ഇതര വാഹന�േളാടി��തിന് െെ�വ�മാെര
നിേയാഗി��തിന് മാനദ���ാ�േമാ?

േവാ�േവാ എ.സി. ബ�ക�

2806. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് എ� േവാ�േവാ എ.സി. ബ�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ബ�ക�  ഏെത�ാം ഡിേ�ാകളിലാെണ�ം അവ�െട �തിമാസ
വ�മാനം എ�െയ�ം വിശദമാ�േമാ;

(സി) േവാ�േവാ എ.സി. ബ�ക�െട അ���പണി�ായി ഈ സ��ാ� െചലവഴി�
�ക െവളിെ���േമാ;

(ഡി) നിലവി�  എ� േവാ�േവാ എ.സി.ബ�ക�  ക��റ��് എ�്
വ��മാ�േമാ?

��തി സൗ�ദ വാതകം ഇ�നമായി ഉപേയാഗി��

2807. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െയ ശാ�ീകരി��തിനായി ��തി സൗ�ദവാതകം
ഇ�നമായി ഉപേയാഗി�� 1000 ബ�ക� നിര�ിലിറ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) െ�ാഫ.  �ശീ�ഖ��െട സമ� പഠനറിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�
�ാപനം ലാഭ�ിലാ��തിന് എെ��ി�ം തീ�മാനം എ��ി�േ�ാ;
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വിശദമാ�േമാ?

കാ�നട യാ��ാ���ാ�� േറാഡപകട�� ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

2808. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�നട യാ��ാ��് ഉ�ാ�� േറാഡപകട�� വ��ി�
വ��ത് സംബ�ി�് വിശദമായ പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം അപകട��  നിയ�ി��തി�� എെ��ാം പ�തികളാണ്
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) അപകട��  ഒഴിവാ��തിനായി കാ�നട യാ��ാ��ം
വാഹനേമാടി��വ��ം േബാധവ��രണം നട��തിന് നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

��� �ാസ് ��കളിെല സമാ�ര സർവീസ്

2809. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ���  �ാസ് ��ക�  ഏെതാെ�യാണ്;ഈ ��കളി�
സ��ീസ് നട��തിന് െപ�മി�് ന�കിയി�� സ�കാര� ബ�ക�െട
വിശദാംശ��  ലഭ�മാ�ാേമാ;ഏെതാെ� ��കളിലാണ് സ�കാര�
ബ�ക��് െപ�മി�് ന�കിയി��ത്;

(ബി) ബ�:ൈഹേ�ാടതി വിധിയ�സരി�് െക.എസ്.ആ�.ടിസി.  സ��ീസ്
ആരംഭി�ി��ത് ഏെതാെ� ��കളിലാണ്; ഈ സ��ീ�കെളാെ� ഇേ�ാ�ം
�ട��േ�ാ;

(സി) ഇേത ��കളി�  പലതി�ം േകാ��ാ�് കാേര�ജ് െപ�മി�് എ�� േശഷം
സ�കാര� ബ�ക�  ഓ�ൈല�  ��ിംഗി�െട�ം,  െടലേഫാ�
േകാ�കളി�െട�ം യാ��ാെര പല �ല�ളി� നി�ം കയ�ക�ം ഇട�്
ഇറ�ാ�  അ�വദി�ക�ം െച�് സമാ�ര സ��ീസ് നട��ത്
സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ� സംബ�ി�് സം�ാനെ� വിവിധ ആ�.ടി.ഒ.കളി�  ഏെത�ി�ം
പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ;  ഈ പരാതിെയ�റി�് അേന�ഷി�കേയാ
വിശദാംശ�� കെ��കേയാ െച�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;
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(ഇ) ഇ�ര�ി� സമാ�ര സ��ീസ് നട�� ബ�ക� പിടിെ����തി�ം
നിയമ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് ഇേതവെര
നടപടി സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) െക.എസ്.ആ�.ടിസി.�െട ഭാവി �ടി ഇ�ാതാ�� ഇ�രം �വണതകെള
കെ���തി�ം ശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി��തി�ം എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ?

റിസ�വ് ക��� നിയമനം

2810. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  റിസ�വ് ക���  ത�ികയി�
പി.എസ്.സി.�െട അെെഡ�സ് െമേ�ാ ലഭി�് മാസ�� പി�ി�ി�ം നിയമന
ഉ�രവ് ലഭി�ാ���ലം ഉേദ�ാഗാ��ിക���ായി�ളള ��ി��ക�
��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി� നി�ം നിയമനം ന�കിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�് നിലനി��േ�ാ� എംപാന� നിയമനം നട�ി
വ��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) പി.എസ്.സി.  അെെഡ�സ് ലഭി� ഉേദ�ാഗാ��ിക��് �ിര നിയമനം
ന���തിനാവശ�മായ അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

റിസ�വ് ക��� ത�ികയി� നിയമനം

2811. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  റിസ�വ് ക���  ത�ികയി�  പി.എസ്.സി.
അൈഡ�സ് െച�വ��് നിയമന ഉ�രവ് ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
നിയമന ഉ�രവ് ന���തി�ളള കാലതാമസം എെ��് വ��മാ�േമാ;

നാദാ�രം മ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

2812. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം,  നാദാ�രം മ�ല�ി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എ� �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�ി��്;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�  എവിേട�െ�ാെ�യാണ് ആരംഭി�െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(സി) മ�ല�ി�  ഇനി �തിയ സ��ീ�ക�  ആരംഭി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� നി��� ബ�് സ��ീ�ക�

2813. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി�  നി�ം സ��ീസ് നട�ിയി�� പ�ിലധികം
ബ�ക� �വ��നരഹിതമായതിെന�ട��് ഒ�െ�� �േദശ�ളിേല��
നിരവധി സ��ീ�ക� നിർ�ിവ�ി�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  നിർ�ലാ�ിയ സ��ീ�ക�  �ന:�ാപി��തിന് അടിയ�ിര
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �വ��നരഹിതമായ ബ�ക� �ന:�ാപി�് േകാതമംഗലം ഡിേ�ാ�െട
പരിധിയി�� അവികസിത േമഖലകളിേല��ടി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട
േസവനം ലഭ�മാ�വാ�  ��ത�  ബ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ാേദശിക�ാധാന�ം കണ�ിെല��്, അവികസിത േമഖലകളിേല�് ��ത�
സ��ീസ് നട��തിന് മ� ഡിേ�ാകളി� ��തലാ�� പഴയ ബ�ക�
േകാതമംഗലം ഡിേ�ായിേല�് അ�വദി�് ത�േമാ?

റിസ�വ് ക���മാ�െട പി.എസ്.സി.റാ�് ലി�്

2814. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  റിസ�വ് ക���മാ�െട പി.എസ്.സി.  റാ�് ലി�്
നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമന��  നട�ിയി�േ�ാെയ�്
അറിയി�േമാ;

(സി) നിയമനം നട��തിന് എെ��ി�ം തട��� നിലനി���േ�ാെയ�്
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െവളിെ���േമാ;

(ഡി) തട���  നീ�ി ��ത റാ�് ലി�ി�  നി�ം നിയമനം നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

എറണാ�ളം- ��വാ��- ച�വ�ം-േകാഴിേ�ാട് ബ�് സ��ീസ്

2815. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയതായി �ട�ിയ േദശസാ��ത ��ായ എറണാ�ളം-  ��വാ��-
ച�വ�ം-േകാഴിേ�ാട് പാതയി�  രാ�ികാല�ളി�  ബ�് സ��ീസ്
പരിമിതമാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ��കളി� ഒ� മണി�� ഇടവി�് ദീ�ഘ�ര ബ�ക� തിരി�വി�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വളെര ലാഭകരെമ�് പറ�� ��ത ��ി�  പ�നംതി�-  കാസ�േഗാഡ്
സ��ീസ് ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��ാ� സബ് ഡിേ�ായി� നി�ം തമി�ാട്, ബാം�� സ��ീ�ക�

2816. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ാ� സബ് ഡിേ�ായി� നി�ം നിലവി� തമി�ാട്, ബാം�� സ��ീ�ക�
എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തമി�ാ�ിേല�ം ബാം�രിേല�ം �തിയ സ��ീ�ക�  ആരംഭി�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� ഈ സ��ീ�ക� ഉട� ആരംഭി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� �തിയ സ��ീ�ക� ആരംഭി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ ?

േകാതമംഗലം എറണാ�ളം െചയി� സ��ീസ്

2817. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകാതമംഗലം എറണാ�ളം െചയി� സ��ീസായി ഓ�� ബ�ക� ആ�വാ
ൈ�വ�് �ാ�ഡി�  നി�ബ�മാ�ം �േവശി�ി�് േപാേര�� �തിയ
പരി�ാരം�ലം യാ��ാ��് സമയന��ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�്
സാ��ിക ന��ം ഉ�ായി�� സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പരി�ാര�ി�  നി�ം എറണാ�ളം-േകാതമംഗലം
സ��ീ�കെള ഒഴിവാ�ി പഴയനില �ന�ാപി�േമാ;

(സി) �ാേദശിക ഗതാഗത പരി�രണസമിതി�െട പരി�ാര�ി�  നി�ം
എറണാ�ളം-േകാതമംഗലം െചയി�  സ��ീസ് ബ�കെളെയ�ി�ം
ഒഴിവാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈവ�ിനിൽ നി�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക�

2818. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം തി�വന��രം,  പാല�ാട്,
��ാ�, േകാഴിേ�ാട് എ�ിവിട�ളിേല�് ��തായി ആരംഭി�
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീ�ക� ലാഭകരമാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�െട ��കളി�  ഏെത�ി�ം തര�ി�� മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന�കാേമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ി� �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ്

2819. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ാട് മ�ല�ി�  �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് ��്
ആരംഭി���മായി ബ�െ��് നിലവി�  എ� െ�ാേ�ാസ�ക�
പരിഗണനയി�െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഒ� മ�ല�ി�  ഒ� സ��ീെസ�ി�ം �തിയതായി ആരംഭി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

നില�� സബ് ഡിേ�ായിെല ജീവന�ാർ

2820. �ീ.പി.വി. അ�വ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നില�� െക.എസ്.  ആ�.ടി.സി.  സബ് ഡിേ�ായി� എ� താ��ാലിക  /

കരാ�  ജീവന�ാരാണ് നിലവി��ത്;  ഇവ�െട േപ�വിവര��ം നിയമി�
വ�ഷ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നില��
സബ് ഡിേ�ായി�  നട�ിയി�� �ിര/താ��ാലിക നിയമന��
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭീമമായ �ക െചലവഴി�് നി��ി� നില��  സബ് ഡിേ�ായിെല വ�ാപാര
സ��യം േകാ��േറഷന് വ�മാനം ലഭി�� തര�ി�
�വ��ന�മമാ��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക�

2821. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.  എസ്.  ആ�. ടി.  സി.  �െട േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക�െട നിലവിെല
�ിതിെയ�റി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ േഷാ�ിംഗ് േകാം��ി�ം വാ� എ�� �ക�ം തിരി�ട� �ക�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഓേരാ െസ�റി�ം വാടക�് െകാ���ം വാടക�് െകാ��വാ���മായ
�റിക�െട എ�ം വ��മാ�േമാ;  �റിക�  വാടക�് െകാ���തിനായി
�ണി� െട��ക�െട എ��ം ഓേരാ െട�റി�ം ലഭി� അേപ�ക�െട
എ��ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) തി�വന��രം േപാെല�� െസ��കളി� �റിക� ഒഴി� കിട�� കാര�ം
പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േകാട്-�ംെെബ സ��ീസ്

2822. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�്എേ�ാെഴ�ി�ം
�ംെെബ�് സ��ീസ് നട�ിയി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി�  സ��ീസ് ആരംഭി��ം നി���  െച��ം എേ�ാഴാെണ�ം
നി��� െച�ാ�� കാരണെമ�ായി��െവ�ം വ��മാ�േമാ?
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(സി) ഭാവിയി�  കാസ�േകാ�് നി�് �ംെെബയിേല�് ബസ് സ��ീസ്
ആരംഭി�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഉേ�ശി��േ�ാ?

(ഡി) ഇേ�ാ� കാസ�േകാട് ഡിേ�ായി� നി�് ഏെത�ാം സം�ാന�ളിേല�്
െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ് നട��െ��ം അെത�ാം
ലാഭകരമാേണാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

തി�വ�ാടി - തി�വന��രം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

2823. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �തിയതായി നിര �ിലിറ�ിയ ബ�ക�  ഏെത�ാം
ഡിേ�ാക��് അ�വദി�െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തി�വ�ാടി  -  തി�വന��രം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ്
ആരംഭി�ണെമ� ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ��ീസ് എ�് ആരംഭി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

േകാ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ

2824. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ��� േക�ീകരി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട ഒ� ഡിേ�ാ �ട�വാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാ��� ടൗണി� �നിസി�� ബ�ാ�ി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ഒ�
ഉേദ�ാഗ�െന �ിരമായി നിയമി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ഡിേ�ായിെല ബ�ക�െട �ാമം

2825. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�നാഗ��ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് ഡിേ�ായി� ബ�ക�െട �ാമം
�ലം പല �ധാന സ��ീ�ക�ം നി��ി വ�ിരി��ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നാഗ��ി ഡിേ�ായി�  നി�് �തിദിനം എ� െഷഡ��ക�  ഓ�േറ�്
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െച��െവ�ം  2017  ജ�വരി  1  � േശഷം എ� െഷഡ��ക�
നി��ിവ�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഡിേ�ായിെല ഫാ�് പാസ��  ബ�ക�െട �ാമം
പരിഹരി��തിനായി ��ത�  ബ�ക�  അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

പ�ാ�ിയി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് �ാ�്

2826. �ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പ�ാ�ിയി�  നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് �ാ�് ഇ� എ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ബസ് �ാ�് ആരംഭി�ാ�� നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

വാഹനാപകട�� �റ��തിന് നടപടി

2827. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനാപകട��  നാ��നാ�  വ��ി�വ�� എ�
വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വാഹനാപകട���് കാരണമാ�� �ധാന സംഗതിക�
എെ��ാമാണ്; പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  ആയത് പരിഹരി��തി�ം തദ�ാര
വാഹനാപകട�� �റ��തി�ം ആവശ�മായ സത�ര നടപടിക� ഗതാഗത
വ��് സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ബീ�� ൈല�ക�

2828. �ീ.സി.മ��ി
േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വാഹന�ളി� �വ�് നിറ�ി�� ബീ�� ൈല�ക� ഉപേയാഗി��ത്
നി��ലാ�ാ�ളള േക� സ��ാ�  തീ�മാനം സം�ാനെ�
അറിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ തീ�മാനം ഉ�ാ�ാ�� �ത�ാഘാത��  എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(സി) ബീ��  ൈല�് ഉപേയാഗി�ാ�  അ�മതി േതടിെ�ാ�ളള എ�
അേപ�ക� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� ഇേ�ാ� െക�ി�ിട��്. അവ�െട
വിശദവിവരം ന�ാേമാ?

െഹവി ഡ��ി വാഹന��

2829. �ീ.പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി��ാണ ���ിക��് ഉപേയാഗി�� െഹവി ഡ��ി
വാഹന���്  (െജ.സി.ബി,  േറാഡ് േറാള�,െ�യി�  �ട�ിയവ)

രജിേ�ഷ� ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  രജിേ�ഷേനാ,  ന��  േ�േ�ാ ഇ�ാെത ഇ�രം വാഹന��
�വ��ി�ി��ത് ��യി� വ�ി�േ�ാ,  അ�ര�ി�� എ� വാഹന
ഉടമക�െ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക�  കഴി� ര�് വ�ഷ�ിനിെട
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� ഓേരാ വാഹന�ി�ം നി�യി�ി�� �തിവ�ഷ ടാ�്
നിര�് എ�യാണ്;

(ഡി) ഇ�രം വാഹന��  രജി��  െച�് നി�തി അട�ാ���ലം എ�
�കയാണ് സ��ാരിന് ലഭി�ാ��െത�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ക���ൈറേസഷ� ���ിയായി�� േമാേ�ാ�  െവഹി�ി� വ��ിന് ടാ�്
�ടി�ിക വ��� വാഹന ഉടമകെള കെ��ാ� എെ��ി�ം ��ി��്
അ�ഭവെ���േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ?

െത�ി�രി�ി�് വി��ന നട�ിയ വാഹന ഡീല�മാ�

2830. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ��  വ�ഷ�ളി�  നി��ി�വ�ം വി�േപാകാ��മായ വാഹന��െട
നി��ി� മാസ�ം വ�ഷ�ം മാ�ി �തിയ വാഹനെമ�് െത�ി�രി�ി�്
വി��ന നട�ിയ വാഹന ഡീല�മാ�െട േപര് വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  എ� വാഹന��  േകരള�ി�
വി�ഴി�ി��്;വാഹന��/ഡീല�മാ�  എ� രീതിയി�  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�ാേമാ?

അ�� സം�ാന ബ�ക�െട പരിേശാധന

2831. �ീ.സി. ദിവാകര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് യാ�ാ ബ�കെള േ��് ക�ാരിേയജ്,  േകാ��ാ�്
ക�ാരിേയജ് എ�് തരംതിരി��തിെ� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല�� അ�� സം�ാന ബ�ക� േകാ��ാ�് കാരിേയജ്
െപ�മി��തായി�ം അവ ടി��് ന�കി യാ��ാെര െകാ�േപാ��ത്
സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം ബ�ക�െട ലേഗജ് പരിേശാധന�ം മ�ം നട�ാ�ത് കാരണം
വാണിജ� നി�തി ഇന�ി� സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� വ�മാനം അ��
സം�ാന ബസ് േലാബി ൈക�ലാ��ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ?

നിേരാധിത േഹാ�ക�

2832. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേരാധിത േഹാ�ക� സ��ാ� വാഹന�ളി�ം േമാേ�ാ� െവഹി�ി�സ്  ,
േപാലീസ്,  എെെ�സ്,  ജയി�, േഫാറ�് �ട�ിയ വ��ക�െട
വാഹന�ളി�ം ഉപേയാഗി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത േഹാ�ക� മാ��തിന് േമാേ�ാ� വാഹന വ��ി� നി�ം നി�േ�ശം
ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ��ത നി�േ�ശ�� പാലി�െ��ി�േ�ാ എ�്
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ഉറ�് വ��ിയി�േ�ാ;

(സി) നിേരാധിത േഹാ�ക�  ഉപേയാഗി�തിന് െപാ�ജന�ളി�  നി�ം പിഴ
ഈടാ�ിയി�േ�ാ;  ഏെത�ി�ം സ��ാ�  �ാപന�ിന് പിഴ
�മ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

�ാഫിക് നിയ�ണ സംവിധാന��

2833. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര ചാ��ട് �ത�  �റനാട് പാറ ജം�ഷ�  വെര �ാഫിക്
നിയ�ണ സംവിധാന��  ഏ�െ����തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിനായി�� �പാ�ശ ലഭി�ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?

ദീ�ഘ�ര സ�കാര�ബ�ക�െട അമിത യാ�ാ�ലി

2834. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഉ�വ സീസ�കളി�ം മ�്
ആേഘാഷേവളകളി�ം ദീ�ഘ�ര സ�കാര�ബ�ക�  അമിത യാ�ാ�ലി
ഈടാ�ിയ�മായി ബ�െ��് എ� സ�കാര� ബ�ക�െ�തിെര
റീജിയണ�  �ാ�േ�ാ��് ഓഫീസ�മാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ദീ�ഘ�ര സ��ീ�ക� നട�ാ� േക��ളിേല�്
സ��ീസ് നട�� സ�കാര�ബ�ക�  അമിതയാ�ാ�ലി ഈടാ��
സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയെത� വ�ാേജന പഴയ വാഹനം വി���തിെനതിെര നടപടി

2835. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തിയെത� വ�ാേജന പഴയ വാഹനം വി���ത് േമാേ�ാ�  വാഹന
വ��ിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  പഴയ വാഹനം
വി�ഴി�തിെനതിെര ഏെത�ി�ം ഡീല�മാ�െ�തിെര
േകെസ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) െവഹി�ി� ഇ�ഡിേ�ഷ� ന�� (വി�) േകാഡ് ഡീേകാഡ് െച�് വാഹനം
നി��ി� വ�ഷം,  മാസം എ�ീ വിവര�� കെ��ാെമ�ിരിെ� േമാേ�ാ�
വാഹന വ��ിെ� ഭാഗ�നി�� ഈ വീ� പരിേശാധി�േമാ;

(സി) സം�ാന�് ഇ�ര�ി�  ��ിമം കാണി�് വി�ഴി� ��വ�
വാഹന�െള�ം സംബ�ി� വിശദവിവരം േശഖരി�് െവളിെ���േമാ?

വാഹന�ളിെല �വ� ബീ�� ൈല�് ഉപേയാഗം

T 2836. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വ� ബീ��  ൈല�് ഇ��െയാ�ാെക നിേരാധി�ാ��
തീ�മാനെ��ട��് സം�ാന�് ആ�െടെയാെ� വാഹന�ളി�
നി�ം അവ നീ�ം െചേ��ിവ�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �വ�്,  നീല,  മ� എ�ീ നിറ�ളിെല ക� �ി�ി�� �കാശ��
എ�.ഇ.ഡി.  ബീ��  ൈല�് ഉപേയാഗി�ാ�  േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്
ആ�െ�ാെ� അ�മതി ന�കിയി��്;  രാ�ികാല�ളിെല ഇതിെ�
ഉപേയാഗം മ�് വാഹന ൈ�വ�മാ��ം കാ�നടയാ��ാ��ം ക�ിന്
ഹാനി��ാ���ം അപകട�� വ��ി��തിന് ഇടയാ���മാെണ�
കാര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(സി) ബീ��  ൈല�ിെ� ഉപേയാഗം േറാ�നിയമ��  അവഗണി�ാ�ം മ�
വാഹന യാ��ാ�െട ��ി�  അനാവശ��കടനം നട�ാ�ം
ഇടയാ��കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ഡി) െപാ� േറാ�നിയമ�ളി�  അടിയ�ര ഘ��ളി�  ഏെതാെ�
വാഹന���ാണ് ബീ��  ൈല�ക�  ഉപേയാഗി�വാ�  നിയമ�കാരം
ഇളവ് അ�വദി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ഈ വാഹന��െ�ാഴിെക മെ�ാ� വാഹന�ി�ം ബീ��  ൈല�ക�
അ�വദി�ാതിരി�ാ�ം നിയമം എ�ാവ��ം ഒ�േപാെല ബാധകമാ�ാ�ം
ത�ാറാ�േമാ?

സ��ാ� വാഹന�ളി� വ��ിെ� േപര് േരഖെ���ണെമ� നി�േ�ശം

2837. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ�  വാഹന�ളി�  േബാ�ഡ് �ദ�ശി�ി�േ�ാ�  വ��ിെ� േപര്
േരഖെ���ണെമ� നി�േ�ശം പാലി �െ���േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖല,  േബാ�ഡ്,  േകാ��േറഷ�ക�, ഒേ�ാണമസ് േബാ��ക�
�ട�ിയ ഓഫീ�കളിെല വാഹന�� നിലവിെല നി�േ�ശ�� മറികട�്
േബാ��ക� �ാപി�ിരി��തിെനതിെര േനാ�ീ�ക� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) നി�േ�ശ�� പാലി�ാ� �ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടികെള
സംബ�ി�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിരമായി അപകടമരണ�� ഉ�ാ�� �ല�ളി� ജാ�താ സമിതിക�

2838. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����്
ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േദശീയ പാതകളി�ം സം�ാന േറാ�കളി�ം നിരവധി
അപകടമരണ��  സംഭവി��ത് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്
പിരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിന് പരിഹാര മാ����  എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

അവ നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) അപകടമരണ�� ഉ�ാ�േ�ാ� സജീവമാ�� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിന്
�ിരമായി സജീവമാ�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) ജി�ാ ഭരണ�ട�മായി േയാജി�് �വ��ന��  നട�വാ�  വ��്
ത�ാറാ�േമാ

(ഇ) �ിരമായി അപകടമരണ�� ഉ�ാ�� �ല�ളി� �ഡ�് േപാലീസ്
േകഡ�്,  എ�.സി.സി.  �ട�ിയ സംഘടനക�െട േസവന�ം  24  മണി��ം
�വ��ി�� ഉേദ�ാഗ� സംവിധാന�ം ഉറ�ാ�േമാ;

(എഫ്) ഈ �ല�ളി�  േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിെ� േന�ത��ി�  ജാ�താ
സമിതിക� �പീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ജി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� കീഴി�  ��ത വിഷയം സംബ�ി�് പഠനം
നട�� ഏജ�സി ഏതാെണ�ം െ�ാജ�ക�  േക��ിന്
സമ��ി��തി�ം ഫ�് ലഭ�മാ��തി��� ഇവ�െട
�വ��നെമ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;  ഏജ�സി�െട കഴി� അ�്
വ�ഷ�ാലെ� �വ��ന റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;  ��ത ഏജ�സി
�ത�മായ സമയ�് പ�തി േക��ിന് സമ��ി�ാ�ത് സംബ�ി�
പരാതിയിേ�� സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�േമാ?
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േറാഡപകട��െട എ��ിെല �റവ്

2839. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ പാതേയാരെ� മദ�വി�നശാലക�  അട���ിയതിെ�
പ�ാ�ല�ി�, േറാഡപകട��െട എ��ി� �റവ് വ�ി�േ�ാ?

(ബി) എ�ി� എ� ശതമാനം �റ��ായി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

ബീ��ൈല�ക�െട ഉപേയാഗം

2840. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം വിഭാഗ�ി�െ���വ�  വിവിധതര�ി��
ബീ��ൈല�ക� ഉപേയാഗി�വ��;

(ബി) േക� സ��ാ�  തീ�മാന�കാരം◌ം ഇതിനകം സം�ാന�് ആെരാെ�
ബീ�� ൈല�് ഒവിവാ�ിയി��്;

(സി) ബാ�ി��വ�െട കാര��ി� എ� നടപടിയാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ബീ��ൈല�് സംബ�ി�് േക� സ��ാ�  തീ�മാന�ി�  സം�ാന
സ��ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

വ�ാജെപ�മി�ി� സ�കാര� ല��റി ബ�ക�

2841. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് സം�ാന�ളി�  നി�ം േകരള�ിേല�ം തിരി�ം വ�ാജെപ�മി�ി�
സ�കാര� ല��റി ബ�ക�  സ��ീസ് നട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� �ല�ളി� നി�ാണ് ഇ�രം സ��ീ�ക� നട��െത�ം,
ഇവയി�  എ� ബ�ക�െ�തിെര നിയമലംഘന�ിന് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം അവ ഏെത�ാം സ��ീ�ക� ആെണ��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�രം സ��ീ�ക�  നി��ലാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
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എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ച�വാഹന���് പക� സമയ�് െഹഡ് ൈല�്

2842. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഏ�ി�  ഒ�് �ത�  �റ�ിറ�� ഇ�ച�വാഹന���് പക�
സമയ�ം െഹഡ് ൈല�് �കാശി�ി�് വാഹനേമാടി�� സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയതിന് പി�ിെല ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം നട�ിലാ�ിയതിെ�റ അടി�ാനം വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ���,  നാ�ച� വാഹന���് �ടി ഭാവിയി�  ഈ സംവിധാനം
നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ത തീ�മാനമ�സരി�് െഹവി വാഹന�ളി�  മാ���  വ��വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?
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