
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  16, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--231]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 3924 �ത� 3977 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 3978 �ത� 4075 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 4076 �ത� 4091 വെര

ഗതാഗത വ��മ�ി : 4092 �ത� 4154 വെര

��നാട് പാേ�ജിെ� ല��ം

3924. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, അ�� �കാശ്

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

(എ) ��നാട് പാേ�ജിെ� കാലാവധി അവസാനി�േവാ;  എ�ിൽ നി�േ�ശി�െ��  105 പ�തികളി�

എ� എ�ം കാലാവധി��ി� ���ിയാ�വാ� കഴി�;

(ബി) ��നാട് പാേ�ജിന് േവ�ി ഇതിനകം എ� േകാടി �പ െചലവഴി�;  പ�തി സംബ�ി�

വിലയി��� എ�ാണ്;

(സി) ��നാടിെന �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയായി �ഖ�ാപി�ണെമ� നി�േ�ശം

�ാവ��ികമാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) േകരള�ിന് ആവശ�മായ െന�ിെ�  35  ശതമാനം ഉ��ാദി�ി�� ��നാടിെ� സംഭാവന  50

ശതമാനമായി ഉയ��ണെമ� ��നാട് പാേ�ജിെല ല��ം േന�വാ� കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി�

അതിെ� കാരണം എ�ാണ്?

പാറ�ാല േമാഡ� ആേ�ാസ��ീസ് െസ�റിെല െതാഴിലാളിക��് ഓണേററിയം
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3925. �ീ.െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാ�ി�കര നിേയാജകമ�ല�ിെല െച��  പ�ായ�ി�  �ിതി െച�� പാറ�ാല,

േമാഡ�  ആേ�ാസ��ീസ് െസ�റിെല  25  െതാഴിലാളിക��് ലഭി�െകാ�ി�� ഓണേററിയം

2016 ഏ�ി� �ത� ലഭി�ാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അേ�ാസ��ീസ് െസ�റി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് േമ��റ� ഓണേററിയം ന�കി

സംര�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇവിടെ� െഫസിലിേ���മാ��ം െതാഴിലാളിക��ം ന�കി െകാ�ി�� ഓണേററിയം

നി��ലാ�ിയത് �ന:�ാപി�ാ� കഴി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

നീര ഉ�ാദന �ണി�ക� �ാപി��തിന് ധനസഹായം

3926. �ീ.െക. ദാസ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.പി. ഉ�ി

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

(എ) നീര�െട ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �ഷി വ��് �േഖന നീര േ�ാജ�് നട�ിലാ��തിനായി നീര ഉ�ാദന �ണി�ക� �ാപി��തിന്

ധനസഹായം ന���േ�ാ;

(സി) നാളിേകര ഉ�ാദക സംഘ���ം ക�ഷക��ാ�ക��ം നീര ഉ�ാദന�ിനായി എെ��ാം

ആ��ല��ളാണ് ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��േ�രി ഊരകെ� വി�് സംഭരണ േക��ിെ� �വ��നം

3927. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� കീഴി� ��� ജി�യിെല ��േ�രി പ�ായ�ിെല 7-� വാ�ഡി� ഊരക�് വി�്

സംഭരണ േക�ം �ിതി െച�� �ല�ിെ� സ�േ� ന��ം വി�ീ���ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ിെ� �വ��നം സംബ�ി� നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ?

ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തി ഉ�െ�െട ലഭി� േക� സഹായം

3928. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 2016-17 - � േകരള�ിന് േക� സഹായമായി ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തി ഉ�െ�െട എ� േകാടി

�പ �ഷി വ��ിന് ലഭി�ി��്; െചലവ് ഉ�െ�െട പ�തിക�െട വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) 2011-16 കാലയളവി� �ഷി�് േക� സഹായ പ�തിയിന�ി� ലഭി� �ക�ം അതിെ� െചല�ം

സംബ�ി� വിവര�� ലഭ�മാ�േമാ?

�ധാൻ മ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന

3929. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ധാൻ മ�ി ഫസൽ ബീമാ േയാജന  (പി.എം.എ�്.ബി.ൈവ  )  പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;ഇതിനായി ലഭി� �ക,വിനിേയാഗി�

�ക,എ�ിവ ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;ഈ വർഷെ�

േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്?

മാരകമായ കീടനാശിനി കലർ� ൈജവവളം

3930. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷരഹിതെമ� േപരി�  വി�ന നട�� ൈജവ വള�ി�  മാരകമായ കീടനാശിനിക�

കല���തായ വിവരം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) േവെ��യി�  മാരകമായ വിഷം കല��ി ൈജവ വളെമ� പ� പരസ�ം ന�കി ക�ഷകെര

വ�ി��ത് ��യിെ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് തടയാ� എെ�ാെ� നിയമ�� ആണ് നിലവി��െത� വിശദമാ�ാേമാ?

േചല�ര മ�ല�ിെല തരിശായി കിട�� �മി�െട വിവര�ൾ

3931. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല പഴയ�� �ഷി അസി��് ഡയറ��െട�ം വട�ാേ�രി �ഷി

അസി��് ഡയറ��െട�ം അധികാരപരിധിയി�  വ�� �ഷിഭവ�കളി�  എ� ഏ��  �മി

തരിശായി കിട���്; �ഷിഭവ� തല�ി� ഇവ�െട കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തരി� നില�ളി�  ക ൃഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണസംഘ�� വഴി പ�േ�� സംഭരണം
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3932. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�േ�� സംഭരണം �നരാരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സംഭരണ രീതി മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി� ഉേ�ാ;

(സി) �ാഥമിക സഹകരണസംഘ��  വഴി പ�േ�� സംഭരി�� നയം പരിഗണനയി�  ഉേ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

പ��റി �ഷി�് ഇ��റ�സ് പരിര�

3933. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പ��റി �ഷി െച�� ക�ഷക�  വി�് വിത�്  75  ദിവസ�ി�ളളി�  തെ� വിളെവ��്

���ിയാ��തിനാ�, ��ത കാലയളവി�ളളി� �ഷി ഓഫീസി� നി�് യഥാസമയം പരിേശാധന

നട�ാറിെ�� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ��റി �ഷി�് ലഭി�� ആ��ല��� ചീര �ഷി�് ന��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ചീര വി�് വിത�തി�േശഷം �ഷിനാശം സംഭവി�� േവളയി� അതിന് ഇ��റ�സ് പരിര�

ന��േ�ാ?

േദവി�ള�് കാ�ാന ആ�മണ�ി� �ഷി നശി�വ��് ധനസഹായം

3934. �ീ.എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദവി�ളം നിേയാജകമ�ല�ി�  കാ�ാന ആ�മണ�ി�  �ഷി നശി�വ��് �ഷിവ��്

എെ��ി�ം ധനസഹായം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉെ��ി� എ�േപ��് എ� �ക വീതമാണ് ന�കിയെത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇെ��ി� ധനസഹായം ന���തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാനെ� �ഷിേയാഗ�മായ �മി�െട കണ�്

3935. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിേയാഗ�മായ എ� ഏ�� �മി�െ��ാണ് �ഷി വ��് കണ�ാ�ിയി��ത്;

കാ�ഷിേകാ����െട ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�

നട�ിലാ�ിവ��ത്;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ഏെത�ാം �തിയ പ�തിക�  ആവി�രി�

നട�ിലാ�ിവ���്;ഇതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?
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�ണനിലവാര�ളള െത�ിൻ ൈതക� േന�റികളി� ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം െച��തിന് നടപടി

3936. �ീ.െക.��ിരാമ�

,, െക. ആ�സല�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) സം�ാന�് െത�ിെ� ഉ�ാദന�മത വളെരയധികം �റ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) പരിപാലന�ിെല അപര�ാ�ത, �ായം െച��ം ഉ�ാദനേശഷിയി�ാ��മായ െത�ക�, കാ�വീ�

�തലായവ ഇതിന് �ധാന കാരണ�ളാ�� എ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി��തിനായി േരാഗം ബാധി��ം �ായം െച��മായ െത�ക� െവ�ിമാ�ി

�തിയ ൈതക�  ന��തി�ം േന�റികളി�  �ണനിലവാര�ളള ൈതക�  ഉ�ാദി�ി�് വിതരണം

െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നാളിേകര ഉ�ാദന േമഖല �ന��ീവി�ി��തിെ� ഭാഗമായി �ല�വ��ിത ഉ���ളായ ഉണ�ിയ

േത�,പാനീയ��, ചിര� ഉ����, േകാ�ന�് �ീം, നീര �തലായവ ഉ�പാദി�ി�� െച�കിട

വ�വസായ സംരംഭ���് വാ��ം വിപണന സൗകര���ം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െച�കടവി��ായ �ഴലി�ാ�ി� വിളനാശം സംഭവി�വ��് ന�പരിഹാരം

3937. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2013  ഒേ�ാബറി�  േകാടേ�രി പ�ായ�ിെല െച�കടവി��ായ �ഴലി�ാ�ി�  വിളനാശം

സംഭവി�വ��് ഇ�വെര�ം ന�പരിഹാരം ലഭി�ാ�ത് എ� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ന�പരിഹാരം അ�വദി��തിന് അടിയ�ര നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

നീര െവ�ഡിംഗ് െമഷീ�

3938. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര �ീസറിലാ�ി വി��� നീര െവ�ഡിംഗ് െമഷീ�  എവിെടെയ�ാം

�ാപി�ി��്;അവ�െടഎ�ം എ� ; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െസ�േ�റിയ�് ഉ�െ�െട�� ഗവ�െമ�് ഓഫീ�കളി�ം ��കളി�ം െറയി�േവ േ�ഷ�, ബ�്

േ�ഷ�  എ�ിവിട�ളി�െമ�ാം െവ�ഡിംഗ് െമഷീ�ക�  വ�ാപകമായി �ാപി�് നീര�െട
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ഉപേയാഗം വ��ി�ി��തിന് േ�ാ�ാഹനം ന��േമാ?

േകരള സം�ാന വി�് വികസന അേതാറി�ി

3939. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

�ീമതി സി.െക. ആശ

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

ന��േമാ:

(എ) േകരള സം�ാന വി�് വികസന അേതാറി�ി �ാപിതമായെത�ാെണ�ം അതിെ�

ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാെണ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) േകരള�ി� ഒ� വ�ഷം ആവശ�മായ വി�ിെ� എ� ശതമാനമാണ് വി�് വികസന അേതാറി�ി

�േഖന വിതരണം െച��ത്;

(സി) എ� െഹ�റിലാണ് രജിേ��ഡ് വി�് ഉ�ാദനം നട��െത�് അറിയി�േമാ?

�ഷി അസി��് ത�ിക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത

3940. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി� �ഷി അസി��് ത�ിക�െട നിലവിെല ക�അടി�ാന േയാഗ�ത എ�ാണ്;

(ബി) 1988  -  89  കാലഘ��ി�  അ�ി����  ഡിേ�ാമ േകാ�് നി��ലാ�ക�ം  1982  -  83

കാലഘ��ി�  പി.  എസ്.  സി.  അംഗീകാര�� വി.  എ�്.  എസ്.  ഇ.  അ�ി����  േകാ�്

�ട�ക�ം െച� സാഹചര��ി�  �ഷി അസി��് ത�ിക�െട അടി�ാന േയാഗ�ത �ഷി

ഡിേ�ാമ അെ��ി�  വി.  എ�്.  എസ്.  ഇ.  അ�ി����  എ�് മാ�ി െ�ഷ��  ��  േഭദഗതി

െച�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വി.  എ�്.  എസ്.  ഇ.  അ�ി����  അടി�ാന േയാഗ�തയായി പരിഗണി�� ഏെത�ാം

ത�ികകളാണ് �ഷി വ��ി� നിലവി� ഉ�ത്?

�ജലം �ഫലം പ�തി

3941. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വ�ാപന പ�തി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി സ��ാ� �ഖ�ാപി� �ജലം �ഫലം പ�തി

നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അയ�����ം സ�യംസഹായ സംഘ��ം പ��റി �ഷി ഏെ����ത് േ�ാ�ാഹി�ി�ാനായി

എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) പ��റി സ�യം പര�ാ� തരി� രഹിത വയ�ക�, സമ�നാളിേകര �രയിട�ഷി,

കാർഷിക�ല�വർ�ിത ഉൽ���� എ�ീ പ�തിക�െട നട�ി�ി�ം അതി�െട കാ�ഷിക വ�ാപന

പ�തി �വ��നം െമ�െ����തി�മായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി� വ�� എ�

വ��മാ�േമാ?

ഇേ�ാ േഷാ�ക�െട �വ��നം

3942. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�� ഇേ�ാേഷാ�ക�െട �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) മണ��  മ�ല�ി�  എ� ഇേ�ാേഷാ�ക�  നിലവി�െ��ം അവ എവിെടെയ�ാമാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��� ജി�യിെല ��േ�രി േ�ാ�ി� അ�വദി�െ�� ഇേ�ാ േഷാ�ിെ� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏത്

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആേഘാഷ സമയ�ളി� പ��റിക��് വില വ��ി��ത് തടയാ� നടപടി

3943. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �റ� വില�് പ��റി ലഭ�മാ�ാ� �ഷിവ��് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�് വ��െവ�്

വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െപാ� മാ���കളി�  ആവശ��ിന് ലഭ�ത ഉ�ായി�ം ആേഘാഷ സമയ�ളി�  ചില

പ��റിക��് വ�േതാതി�  വില വ��ി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ഇത് തടയാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അേ�ാ പാ��ക� വഴി ക�ഷക��് ലഭി�� േസവന��

3944. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് �ഷി വ��ിെ� അേ�ാ പാ��ക�  �വ��ി�വ��ത്;

വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ��ത പാ��ക� വഴി ക�ഷക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�് ��തായി അേ�ാപാ��ക�  ആരംഭി��േ�ാ;  എ�ി�  ആയത്

എവിെടെയ�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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േചല�ര മ�ല�ി� �ഷിഭവ�ക� �േഖന�� പ�തിക�

3945. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര മ�ല�ി�  കാ�ഷിേകാ�പാദനം വ��ി�ി�ാനായി പഴയ��  �ഷി അസി��റ്

ഡയറ��, വടാ�ാേ�രി �ഷി അസി. ഡയറ�� എ�ിവ�െട കീഴി� വ�� �ഷിഭവ�ക� �േഖന

എെ��ാം പ�തിക� 2016-17 സാ��ികവ�ഷം ആവി�രി�നട�ാ�ിയി��്; പ�തിവിവര�ം

അവ�് െചലവായ �ക�ം �ഷിഭവ� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷം ഏെത�ാം പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ിെല െന��ഷി

3946. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േചല�ര നിേയാജകമ�ല�ി�  പഴയ��, വട�ാേ�രി �ഷി അസി��് ഡയറ��മാ�െട

പരിധിയി�  വ�� �ഷിഭവ�ക��് കീഴി�  എ� ഏ��  െന��ഷി �മി��്;  �ഷിഭവ�

തല�ി� ഇതിെ� കണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ��ം �ഷി �മിയി�നി�ം വ�ഷ�ി� ശരാശരി എ� ട� െന�് ഉ�ാദി�ി���് ;

(സി) ഉ�ാദി�ി�� െന�് ��ി അരിയാ�ി വി���തിന് എെ��ി�ം സംവിധാനം ഇവിെട

നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ി� അതി�ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ കാലവധി നീ�ാ� നടപടി

3947. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ ഏത് വ�ഷം വെര�� കട�ൾ�ാണ് ആശ�ാസ നടപടി ന�കി

വ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വാ��െട കാലവധി നീ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ ?

കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ� ആ��ല���

3948. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സമയബ�ിതമായി ആ��ല��� ന���തിന് കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷന് കഴി��േ�ാ;

എ�ിൽ വ��മാ�േമാ ?
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കാ�ഷിക േമഖലയിെല േക�ാവി�ത പ�തിക�

3949. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, െക. ബാ�

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

കാ�ഷിക േമഖലയി�  നട�ിലാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

കാ�ഷിക െതാഴി�ദാന പ�തി

3950. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��പ് ആരംഭി� കാ�ഷിക െതാഴി�ദാന പ�തി പരാജയമായി�� എ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിെയ�റി�� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇതിനായി 1995-� സം�ാന സ��ാരിെ� വിഹിതമായി 10 േകാടി �പ സം�ാന സഹകരണ

ബാ�ി� നിേ�പി�ി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

വ��ല മ�ല�ിെല �ഷി ഓഫീ�കളിെല ഒഴി�ക�

3951. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��ല നിേയാജക മ�ല�ിെ� പരിധിയി�� �ഷി ഓഫീ�കളി� എ� ത�ികകളി� ഒഴി�ക�

നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവ ഏെത�ാം ഓഫീ�കളി� ഏെത�ാം ത�ികകളിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

നാദാ�രം മ�ല�ി� അേ�ാ-ബസാ� ആരംഭി�ാ� നടപടി

3952. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാദാ�രം മ�ല�ിെല എടേ�രി പ�ായ�ി�  അേ�ാ-ബസാ�  �ട�� നടപടി

ആരംഭി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന�് എ� അേ�ാ-ബസാ�ക� �വ��ി���്;എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ?

േകരെഫഡിെല അഴിമതി േക�ക�
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3953. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡി� ��സ��ാരിെ� കാല�് നട� അഴിമതിക�െട വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് എ� വിജില�സ് േക�ക� നിലവി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േക�ക�െട അടി�ാന�ി� ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഡി) ഇതി� േകാടതിയി� സമ��ി�ി�� എ� േക�ക� ഉ�്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ഇ) ഇ�മായി ബ�െ��് ഏെത�ാം ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര വ��്തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിൽ െക.എൽ.ഡി.സി �േഖന നട�ാ�� പ�തിക�

3954. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ി�, േകരള ലാ�് െഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ� �േഖന നട�ാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട നി��ാണം ഏ�ഘ��ിലാെണ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ി  23-� വാ�ഡിെല �ധാന ജലേ�ാത�ായ ക�ം�ളം ��ിയാ�ി,

െക�ിസംര�ി�ാനായി െക.എൽ.ഡി.സി�് സമ��ി�ി�� അേപ�കളി� എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി�� അടിയ�ിര നടപടിക� സർ�ാർ സ�ീകരി�േമാ?

�ള�കാട്, കടമ�ടി പ�ായ�കളിെല തരി� �മിയിൽ �ഷി

3955. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ജി�യിൽ തരിശായി കിട� എ� ഏ�ർ �ല� �ഷി �നരാരംഭി� എ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈവ�ി� നിേയാജക മ�ല�ിെല �ള�കാട്, കടമ�ടി പ�ായ�കളി� ഏ��കണ�ിന് �ഷി

�മി തരിശായി കിട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ഇ�രം �ല�ളി�  �ഷി

�നരാരംഭി��തി� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല വാ��െഷഡ് പ�തിക�

3956. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷ�ി�  നബാ�ഡിെ� സാ��ിക സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��

വാ��െഷഡ് പ�തിയി�  കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  നി�് എ� പ�തിക�  സമ��ി�ി��;
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വിശദാംശം�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തികളി� എ� എ��ിന് അ�മതി ലഭി�ി�െ��ം അവ�െട നി��ാണ�േരാഗതി ഏത്

ഘ��ിലാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� പി.എം.െക.എസ്.ൈവ യി� ഉ�െ���ിയ ���ിക�

3957. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  സാ��ികവ�ഷ�ി�  �ധാനമ�ി �ഷി സി�ചായീ േയാജന

(പി.എം.െക.എസ്.ൈവ) പ�തിയി� ഉ�െ���ി കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� എ� ���ിക��്

അ�മതി ലഭി�ി��്; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ജി�യി� നി�് എ� േ�ാജ�ക� സമ��ി�ി��; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(സി) അ�മതി ലഭി� ���ിക�െട നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017-18  വ�ഷേ��� േ�ാജ�ക�  ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല �ഷിവ��ിെ� പ�തികൾ

3958. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം ���ാടി നിേയാജക മ�ല�ി� �ഷി വ��ിെ� ഏെത�ി�ം �തിയ

പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;എ�ി�  പ�തി�െട േപ�ം വിശദാംശ��ം ഉേ�ശല���ം

വ��മാ�േമാ;

(ബി) മ�ല�ി�  നട�ാ��തിനായി �ഷി വ��് ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തി�് �പം

ന�കിയി�േ�ാ;എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ി� ക ൃഷി വ��ിെ�റ ഭരണാ�മതി ലഭി� ���ിക�

3959. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17  വ�ഷ�ി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  ക ൃഷി വ��് ഭരണാ�മതി ന�കി

നട�ിലാ�� �വ��ിക� എെ��ാം; ഓേരാ പ�തി�േട�ം �ക എ�യാണ്;

(ബി) 2017-2018  വ�ഷേ��് �ഷി വ��് െകായിലാ�ി മ�ല�ി�  നട�ിലാ��തിനായി

ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി� െകായിലാ�ി മ�ല�ി� നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ�തിക� എെ��ാം;  ഓേരാ

പ�തി�െട�ം �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല േകാ�  നില�ളി�ം തരിശ് നില�ളി�ം �ഷി വികസി�ി��തിന്
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ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� �വ��ിക� ഏെത�ാം; ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� ആ�നിക രീതിയി�� ന�റി

3960. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര പ�ായ�ി�  �ിതി െച�� ജി�ാ �ഷിേതാ��ി�

ആ�നിക രീതിയി�� ന�റി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�െട വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

റ�റിെ� വില�ിരതാഫ�ിന�ി� ക�ഷക��് വിതരണം െച� �ക

3961. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�റിെ� വില�ിരതാഫ�ിനായി 2016-17 � എ� �ക വകയി��ിെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാലയളവി� വില�ിരതാ ഫ�ിന�ി� റ�� ക�ഷക��് എ� �ക വിതരണം െച�;

(സി) എ� റ�� ക�ഷക��്��ത പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല �ഷി ഭവ�കളിെല ഡാ�ാ ബാ�ിെല അപാകതക�

3962. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ �ഷി ഭവ�കളി�  ഡാ�ാ ബാ�ിെല അപാകതക�

പരിഹരി���മായി ബ�െ��് എ� അേപ�ക�  ലഭി�ി�െ��് �ഷി ഭവ�  തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� തീ��ാവാ��ം തീ�മാനമാകാ��മായ എ� അേപ�ക� ഉെ��് �ഷിഭവ� തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ  ;  ��ത അേപ�ക�െട േപര്,  വിലാസം,  പ�ായ�് �തലായവ വിവര��

വിശദമാ�ി പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷിേയാഗ�മായ സർ�ാർ �മി ക�ഷക��് വി� െകാ���തിന് നടപടി

3963. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിേയാഗ�മായ സ��ാ� �മി ക�ഷക��് പാ��ിന് ന���തിന് വ�വ��േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�െ�� എ�േ�ാളം �മി സ��ാരിെ� പ�� ഉ�് എ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�െ�� �മി താ�പര��� ക�ഷക��് �ഷിെച��തിനായി വി� െകാ���തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ �കാര�ളള പരാതി പരിേശാധന

3964. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ത�ീ��ട സംര�ണ നിയമ പരിധിയിെല �മി തരംമാ�� അേന�ഷണ സം�ാന സമിതി എ�

�മി /പരാതി പരിേശാധി�ി��്;

(ബി) സം�ാന സമിതി�െട പരിേശാധനാ റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� എ�െയ��ിന് അ�മതി

ന�കി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതി� ഏ��ം ��ത� അ�മതി ന�കിയത് എത് ജി�യിലാണ്;

(ഡി) ഇ�കാരം അ�മതി ന�കിയതി� െപാ� ആവശ��ി���ം സ�കാര� ആവശ��ി���ം തരം

തിരി�് അവ�െട എ�ം വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി�ം തരി��മി�ം

3965. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന�് എ� െഹ��  �ല�് െന��ഷി നട��െ��ം എ� െഹ��  �ലം

തരിശായി കിട��െവ�ം ജി� തിരി�് വ��മാ�ാേമാ?

നാളിേകര�ിന് താ�വില

3966. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ിന് താ�വില നി�യി�് േകരെഫഡ് ക�ഷകരി�  നി�ം നാളിേകരം േനരി�്

സംഭരി�� പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഇന�ളിലാണ് ഇേ�ാ�  നാളിേകര ക�ഷക��് സ�ിഡി ന�കിവ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

മി�ടമക�െട കി��ത�� എ� ��ിയ നിമി�ം െനൽ ക�ഷക�െട ന�ം

3967. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാ�യം ജി��െട പടി�ാറ�  �േദശ�ളി�  ���ഷി പാട�ളി�  ഉ�െവ�ം കയറിയതിെ�

അടി�ാന�ി� �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് �ഷിവ��് ന�പരിഹാരം ന��േമാ;

(ബി) െന�് സംഭരി�� മി�ടമക�െട കി��ത��  എ� ��ിയ നിമി�ം ക�ഷക�െട ന�ം
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ഇര�ിയാ�� ��ം �ഷിവ��് എ�െന പരിഹരി�ം എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) െന��ഷിയി�  ഏ�െ��ിരി�� ക�ഷകെര േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ക�ഷ�െട ന�ം

�റ��തി�ം വളം,വി�്,�ഷിയിറ�ാ�� െചലവ് എ�ിവ വഹി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

െനൽ�ഷിേയാ�� താൽ�ര�ം സംര�ി�ാൻ നടപടി

3968. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� ഏ��ം �തിയ �ിതി വിവര�ണ��കാരം സം�ാനെ� നിലവിെല െന�വയ�

വി�തി എ�യാണ്;

(ബി) ഈ �ിതി വിവര�ണ� �കാരം ഓേരാ ജി�യിെല�ം െന�വയ� വി�തി എ�യാണ്;

(സി) െന�വയ� വി�തി ഇനി�ം �റയാതിരി�വാ� ഇേ�ാ� നട�ിലാ�ി വ�� െന�ക�ഷക േ�മ

പ�തിക�ം െന�വയ� സംര�ണ പ�തിക�ം എെ��ാമാണ്;

(ഡി) െന��പാദനം ��തൽ വ��ി�ി�വാ�ം കർഷകർ�് െന��ഷിയി�� താൽ�ര�ം

വർ�ി��തിന് പരമാവധി സഹായ��  ലഭ�മാ�വാ�ം െന�ക�ഷക�� മാ�മായി ഒ�

ഏകജാലക ക�ഷക സൗ�ദ സംവിധാനം �പെ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െത�്�ഷിയി� ഉ�ായി�� േന���

3969. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നട�ിലാ�ിയ പ�തിക� �ലം െത�്�ഷിയി� ഉ�ായി��

േന���/ഉ�പാദന വ��നവ് എ�യാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നീര���ാദനം നട�ിവ�� ഏജ�സിക� ഏെത�ാമാണ്;വ��മാ�േമാ?

വിഷപ��റിക� വിതരണം െച��ത് തട�വാ�ളള നടപടി

3970. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� വിഷപ��റിക�  വിതരണം െച��ത് തടയാനായി

എെ��ാം നടപടികളാണ് ആവീ�രി�ി��ത്;

(ബി) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം വ�� പ��റികളി�  ഏത് സം�ാന�നി�ം വ��

പ��റികളിലാണ് അപകടകരമായ രീതിയി� വിഷം കല��തായി ��യി�െ��ത്;

(സി) പ��റികളി� ക�വ�� വിഷ പദാ���� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ?
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അ�ിക��റ� ഓഫീസ�മാ�െട ഒഴി�ക�

3971. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�ഷിവ��ി�  അ�ിക��റ�  ഓഫീസ�മാ�െട എ� ഒഴി�ക�  നിലവി��്;  ഇത്

നിക��തിനായി അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

കാര�ള�നാട്, േകാ�ാ�് പാടേശഖര�ളി� നീലേ�ാഴി ആ�മണം

3972. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി �നിസി�ാലി�ിയിെല കാര�ള�നാട്,  േകാ�ാ�് �ട�ിയ പാടേശഖര�ളി� നീലേ�ാഴി

ഉൾെ�െട�� പ�ി����െട ആ�മണം �ലം വ�ാപകമായി െന��ഷി നശി��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  പ�ിക�െട ആ�മണം �ലം െന��ഷി നശി�� ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം

ന��വാ�  നിലവി�  വ�വ��േ�ാ;ഇെ��ി�  ഇതിനാവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�്

ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ�ി����െട ആ�മണം ഒഴിവാ��തിനായി ക�ഷക��് ആവശ�മായ മാ��നിർേ�ശ�ൾ

ന��വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) വന�ജീവി ആ�മണ വിഭാഗ�ി� നീലേ�ാഴി ആ�മണെ� ഉ�െ���ി ന�പരിഹാരം ന��വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

േഹാ��ിേകാ��് വിപണന േക���

3973. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ിേകാ��ിന് എ� വിപണന േക��� നിലവി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േഹാ��ിേകാ��് വി��� ഉ����െട �തിദിന വി�വരവ് എ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ?

േഹാ��ിക��� മിഷ� പ�തിക�

3974. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േഹാ��ിക���  മിഷെ� ഈ വ�ഷെ� നയപരമായ പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ളള േക�- സം�ാന വിഹിതം എ� �പ വീതമാണ് ;
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(സി) മിഷ� �േഖന കഴി� സാ��ിക വ�ഷം എ� �ക േക� വിഹിതമായി ലഭി�; സം�ാന വിഹിതം

എ�യായി��;

(ഡി) മിഷ� �േഖന നട�ിലാ�ിയ കാ�ഷിക വികസന പ�തിക� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

2016-17 വ�ഷ�ിെല �ഷിനാശ�ിെ� ജി� തിരി� കണ�് 

3975. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര�� �ലം 2016-17 വ�ഷ�ി� എ� �ക�െട �ഷിനാശം ഉ�ായി�െ��്

എ�് ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ഷിനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് സ��ാ�  ലഭ�മാ��െത�്

വ��മാ�േമാ; ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

മ�്- ജലസംര�ണ പ�തികൾ

3976. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) മ�്സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി� നട�� മ�് ജലസംര�ണ പരിപാടിക� എെ��ാമാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഈ വർഷം നട�ിലാ�� നീർ�ടാധി�ിത പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം

ഹരിതേകരള മിഷ� പരിപാടി�മായി േച��് ഏെത�ാം പ�തികളാണ് ഈ വർഷം നട�ിലാ�ാ�

േപാ��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) മ�്  പരിേശാധന നട��തിന് ഏെത�ാം ജി�കളിൽ ക�ഷക��് സഹായകരമായ രീതിയി�

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

(സി) മ�് സംര�ണ പര�േവ�ണ വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

േസായി� െഹ��് മാേന�െമ�് & െ�ാഡ�ിവി�ി ഇം��െമ�് �ീം

3977. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയിരി��  'േസായി�  െഹ��് മാേന�െമ�്  &  െ�ാഡ�ിവി�ി

ഇം��െമ�്' എ� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആവശ�ാ�സരണ�ളള ��ായ�ിെ� ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം നട��തിന്
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ഏെത�ി�ം ഏജ�സികെള കരാ� വ�വ�യി� നിയമി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ായം ന���തി�ളള സ�ിഡി വ��ി�ി�തി�േശഷം അതിെ� ഉപേഭാഗ�ി�  ഉ�ായ

വ�തിയാനം വിശദമാ�ാേമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിൽ പി എം ജി എസ് ൈവ പ�തി

3978. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല േചള��,��മംഗലം േ�ാ�കളി� ഏെത�ാം ���ികളാണ് പി എം ജി

എസ് ൈവ  (�ധാനമ�ി �ാമീണ സഡക് േയാജന)  �കാരം നിലവി� �േരാഗമി��ത് എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി യി�  ഉ�െപ��ി ഈ േ�ാ�കളി� ��തായി ഏെത�ാം ���ിക��ാണ് അ�മതി

ലഭിെ�െത� അറിയി�ാേമാ?

എ� എസ് ജി ഡി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

3979. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) എ� എസ് ജി ഡി എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ� ���മാ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

ൈകമാറിേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ� അവ�െട ഹാജ� എവിെട േരഖെ���ണെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� �ാേയാഗിക ��ി��ക� സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട ആക�ിക അവധിക� ഉ�െ�െട അ�വദിേ��ത് ആരാണ്; ഇതി�

എെ��ി�ം �ാേയാഗിക ��ി��ക� സ��ാ� ��യി�െ��ി�േ�ാ?

അഗതി രഹിത േകരള സം�ാനം

3980. �ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

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

(എ) േകരളെ� അഗതി രഹിത സം�ാനമാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അഗതികളായി��വ�െട ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിവരി�േമാ;
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(സി) ഈ പ�തി നട�ാ��തി� ��പ് ആ�യ പ�തി�െട ഒ� വിലയി���  പഠനം നട�ാ�

ഗവ�െമ�് ത�ാറാ�േമാ?

ൈലഫ് പ�തി

T 3981.�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് പ�തി�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ജി�തിരി�ളള വിശദവിവരം ന��േമാ;  ഓേരാ ജി�യി�ം ആദ�ഘ��ി�

ന��� വീ�ക�െട എ�ം സഹിത�ളള വിവര�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�െട ആദ� ഘ�ം എ� �ട�ി എ�് ���ീകരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(ഡി) ആദ�ഘ��ി� െതരെ���െ��� �ണേഭാ�ാ��െട മാനദ�ം എ�ാണ്;

(ഇ) �മി ഉളളവ�ം ഇ�ാ�വ�ം എ� കണ�ി�  ജി� തിരി�് �ണേഭാ�ാ��െട ലി�്

ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി

3982. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാന സ��ാേരാ സ�� സംഘടനകേളാ നി��ി�് ന�കിയി���ം കാല�ഴ�ം െകാ�്

അപകടാവ�യിലായി വാസേയാഗ�മ�ാതായി തീ��ി���മായ െക�ിട സ��യ�ളി� താമസി�

വ�� ��ംബ���് സം�ാന സ��ാ� ആവി�രി�ി�� ൈലഫ് മിഷ� പ�തിയി� കീഴി�

�ര�ിത ഭവന���ായി അേപ� സമ��ി�വാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അപകടാവ�യിലായ ��ത െക�ിട��  നവീകരി��തിേനാ നവീകരി�ാ�  കഴിയാ�വ

െപാളി�മാ�ി ��ത �ല� തെ� �തിയ െക�ിട സ��യ�� നി��ി� ന���തിേനാ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െകാ�ം നിേയാജക മ�ല�ി� െകാ�ം േകാ��േറഷ� പ�ിേ�ാ�ം ഡിവിഷനി� �ിതി െച��

ക�.എസ്.എസ്.  േകാളനിയിെല അപകടാവ�യിലായ െക�ിട��  നവീകരി��തിേനാ,

നവീകരി�ാ�  കഴിയാ�വ െപാളി�മാ�ി ��ത �ല� തെ� �തിയ െക�ിട സ��യം

നി��ി�� കാര�േമാ ൈലഫ് മിഷ�  പ�തിയി�  കീഴിേലാ വ��ിെ� മേ�െത�ി�ം പ�തിയി�

കീഴിേലാ പരിഗണി�ാ� സാധി�േമാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി
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3983. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�െട ഭാഗമായി െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ിെല 10പ�ായ�കളിേല�ം

ഭവനരഹിതെര കെ���തി�� സ�െ� ���ികരിേ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ൈലഫ് മിഷ� പ�തി �കാരം വീ�ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം വിശദമാ�േമാ?

�മി മ�ി�് നിക�ി വീട് വ��തിന് അ�മതി

3984. �ീ.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) റവന� േരഖകളി� നിലം,  നിലംനിക�ിയ �രയിടം �ട�ിയതര�ളി� ഉ��ം,  സം�ാനേ�ാ

�റേ�ാ സ��മായി മ� സ����ം �മി�ം ഇ�ാ�വ��ം വീട് വ��തിന് തേ�ശഭരണ

�ാപന��  അ�മതി ന���തിന് നിലവി�  ഉ�ര�ക�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�  ഉ�രവിെ�

പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിലമാ�ം, െവ�െ��മാ�� �ല�ളി� വീട് വ��തിന് �മി മ�ി�് നിക�വാൻ

അ�മതി ന��േമാ; ന��െമ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ�� വിശദീകരി�ാേമാ?

േഫാ� ദി പീ�ി� േപാ��ലിെ� േസവനം

3985. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, അനി� അ�ര

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി� : 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 ജീവന�ാ�െട അഴിമതിക�ം അവ�െട വീ�ക�ം സംബ�ി�

പരാതിെ�ടാ� എെ��ാം സംവിധാനമാണ് ഏ�െ���ിയിരി��െത� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി േഫാ� ദി പീ�ി� േപാ��ലിെ� േസവനം തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��ി� ആരംഭി�ി�േ�ാ;

വിവരി�േമാ;

(സി) ഈ േപാ��ലി� ഇ�വെര എ� പരാതിക� കി�ിെയ�ം അവയി� എ�െയ��ിന് പരിഹാരം

ക� എ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ജന�തിനിധികെള സംബ�ി�� പരാതിക� ഈ േപാ���

വഴി ന��വാ� അവസരം ഒ��േമാ?
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ല�ം വീട് പ�തി

T 3986.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ല�ം വീട് പ�തിയിൽ ഉൾെ��ി�� വീ�കൾ വാസേയാഗ�മ�ാതായി തീർ�ിരി�� നിലവിെല

അവ� പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി�് ഉ�ായി��െത�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ല�ം വീട് പ�തി �കാരം നി��ി� മി�വാ�ം വീ�ക�

ഇേ�ാ� വാസേയാഗ�മ�;  ആയതിനാ� ഇവ�് പകരം �ാ�് �പ�ി��വ നി��ി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷന് അ�ഹത

3987. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം ��തായി വിവിധ േ�മ െപ�ഷന് അ�ഹത

േനടിയവ�െട കണ�ക� ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� േ�മ െപ�ഷ�ക� ലഭി�ി�� �ണേഭാ��െള അ�ഹര��് കെ��ി ഇതി� നി�ം

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; എ� േപരാണ് ഇ�െന ഒഴിവായി��ത്; ജി� തിരി�് കണ�് വ��മാ�േമാ?

വിവാഹ രജിേ�ഷന് ഹാജരാേ�� േരഖക�

3988. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) വിവാഹ രജിേ�ഷ�  നട��തിന് തേ�ശ�ാപന�ളി�  ഹാജരാേ�� േരഖക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഹി�മതാചാര�കാര�� വിവാഹം രജി��  െച��തിന് ജാതി-മത-സ�ദായ സംഘടനക�െട

സാ��പ�ം നി�ബ�മാേണാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ജാതി-മത-സ�ദായ സംഘടനകളി�  അംഗമ�ാ�വ��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

വിവാഹം രജി��  െച��തിന് ഗസ�ഡ് ഓഫീസ�, എം.പി.,  എം.എ�.എ.,  തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപനാംഗം എ�ിവരാെര�ി�ം േഫാറം ന��-2�  ന��� സാ��പ�ം െതളിവായി

സ�ീകരി�െകാ�് വിവാഹം രജി��  െച�െകാ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാേമാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ?
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�തിയ പ�ായ�ക�െട �പീകരണം

3989. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നിലവിെല �ാമപ�ായ�ക� വിഭജി�് �തിയ പ�ായ�ക� �പീകരി��തിന്

സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക� വിഭജി��ത് ഏെതാെ� മാനദ��� പരിഗണി�ാണ്;

(സി) ഇ�ാര��ി� സ��ാ� എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

�തിയ പ�ായ�ക�െട �പീകരണം

3990. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �തിയ പ�ായ�ക� �പീകരി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിേ�ജ് അടി�ാന�ി� പ�ായ�ക� �നഃസംഘടി�ി�ാ� എ� �തിയ പ�ായ�ക� �ടി

�പീകരിേ��ി വ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ; വിശദാംശം െവളിെ���ാേമാ?

വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�്

3991. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ദീന ദയാൽ ഉപാധ�ാ അേ��ാദയ പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ �ധാന മ�ി ആവാസ് േയാജന  (നഗര��)പ�തി�െട

സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം

ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ �ധാന മ�ി ആവാസ് േയാജന (�ാമ��)പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;
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(ഡി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ശ�ാമ �സാദ് �ഖർജി റർബൻ മിഷൻ പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക�  എെ�ാ�യാണ്  ;  ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക��് ആധാ� കാ�ഡ്

3992. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േ�മ െപ�ഷ�ക��് അ�ഹത��ായി�ം ആധാ� കാ�ഡ് ഇ�ാ�തിനാ� െപ�ഷ� ലഭി�ാ�

കിട�ിലായ നിരവധി േരാഗിക�െട �രവ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം േരാഗികളായ ആ�ക��് െപ�ഷ� ലഭ�മാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ഇ�രം പാവെ�� ആ�ക��് ന�െ�� െപ�ഷ� �ക ലഭ�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ �നിസി�ാലി�ിക�

3993. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : 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�തി� േശഷം �തിയതായി �പീകരി� �നിസി�ാലി�ിക�

ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) �തിയ �നിസി�ാലി�ിക� �പീകരി��തിന് നിലവി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ി�ം ജി�യി�  �തിയ �നിസി�ാലി�ി�െട �പീകരണ�മായി ബ�െ���

ഫയ�ക� സ��ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ?

െത�വ് നായ ശല�ം

T 3994.�ീ.െക.�രളീധര�

,, അ�വ� സാദ�്

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െത�വ് നായശല�ം അമ�� െച�ാ� ഈ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് എെ��ാം ക�� പ�തിക�

ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ നട�ിലാ�വാ� ആ�െടെയ�ാം േസവന�ളാണ് �േയാജനെ���ിയെത� വിശദീകരി�േമാ;

(സി) െത�വ് നായ ശല�ം അമ�� െച��തിന് സ��ാ� �മ�� വിജയി�ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

െത�വ് നായ നിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക�

3995. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

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

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

(എ) െത�വ് നായ നിയ�ണ�ിനായി നട�ിലാ�� പ�തിക� വിജയ�ദമാേണാ; വിശദമാ�േ�ാ;

(ബി) െത�വ് നായ നിയ�ണ�ിനായി കഴി� പതിെനാ�് മാസം എ�് �ക അ�വദി�െവ�ം

അതി� ഇതിനകം എ�് �ക െചലവഴി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) 2016 -ൽ എ� െത�വ് നാ�െള വ��ംകരി��തിന് സാധി�;

(ഡി) ജ�ിസ് സിരിജഗ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  െത��നാ��െട ആ�മണ�ി�

മരണെ��വ��ം പരിേ��വ��ം ന�പരിഹാരം അ�വദി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ?

ജി�ാ ആ��ണ സമിതി

3996. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : 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 വ��് അനിവാര� പ�തിക�ം ��ഗണന അ�ഹി�� പ�തിക�ം മ�ം ജി�ാ

ആ��ണ സമിതി�് ��ി� സമ��ി�് അംഗീകാരം േനടാ� േവ�ി പ�തിയി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ിൽ എെ�ാെ� പ�തികളാണ്;  ഇതിെ� �ണേഭാ�ാ��  ആരാണ്;  ഇ�െകാ��

�േയാജനം എെ�ാെ�യാണ്;വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഈ പ�തിയി� വനിതക��ം എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗ�ി�ം എെ��ി�ം ����ം ഉേ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നി�ം െക�ിട നി��ാണ അ�മതി
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3997. �ീ.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�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  നി�ം െക�ിട നി��ാണ അ�മതി�ം ന�റി�ം നട�ി

കി��തിന് െപാ�ജന�� അ�ഭവി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് നില നി��� ച���  ഉേദ�ാഗ���് അഴിമതി നട��തി��

അവസരമായി മാ�� എ� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത ��ം സംബ�ി� ച��� ല�കരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത ആവശ�ം സംബ�ി� അേപ�ക��് തീ��് ക�ി��തിന് നി�ിത സമയപരിധി

നി�യി�് ച�ം െകാ�് വ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സമയ ബ�ിതമായി തീ��് ക�ി�ാ� അേപ�ക��് നി�ിതകാലപരിധി കഴി�ാ�

ആേ�ാമാ�ി�ായി െപ�മി�് അ�വദി�െ��ംവിധം നിയമനി��ാണം നട�േമാ; വ��മാ�േമാ?

െത�� നാ�െള വ��ംകരി�� നടപടി

3998. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) െത�� നാ�െള വ��ംകരി�� നടപടികെള സംബ�ി� വ��മായ വിവരം ലഭി�േമാ; വ��ം

കരി��തി�  വ��ിെ� ഭാഗ�് നി�് കാര�മായ �മം ഉ�ായിെ�� പരാതി ��യി�

െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) 2017ജ�വരി �ത� എ� േപ��് സം�ാന�് െത��നാ��െട കടിേയ�ി��്;

(സി) കടിേയ�വ��് സഹായം ന���ത് സംബ�ി�് അധി�ത�െട ഉറ�് ഒ�േപാ�ം

നട�ിലായി�ിെ��കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) സി�ികളി�ം സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�ം ആ�മണകാരികളായ െത�� നാ�� അല� തിരി�

നട�� കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഇ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് ഇത് സബ�ി� െചല�ക��് ഫ�് ഉപേയാഗി�വാ��

െപ�മി�ീവ് സാ�ഷ� ന�കിയി�േ�ാ;

(എഫ്) േകരള�ിെല ഓേരാ േലാ�� േബാഡി�ം 2016-17 -ൽ െചലവഴി� �ക എ�െയ�് വ��മായ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

റവന� ഇ�െ���മാ�െട ഒഴി�ക�

3999. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

24 of 78



(എ) സം�ാനെ� നഗരസഭകളി�ം, േകാ��േറഷ�കളി�ം റവന� ഇ�െ���മാ�െട 2017 െമയ് 31

വെര�� ഒഴി�ക� എ�െയ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ���മാ�െട  2017  െമയ്  31  വെര�� ഒഴി�ക�  അറിയി�ാേമാ;  ഓേരാ �നിസി�ാലി�ി  -

േകാ��േറഷ�  തിരി�� ഒഴി�ക�  അറിയി�ാേമാ;  ഈ ഒഴി�ക�  നിക�ിയി�േ�ാ എ�ം

വ��മാ�ാേമാ ?

നാഷണ� �ഡ് േഫാ� വ��്

4000. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നാഷണ�  �ഡ് േഫാ�  വ��് പ�തി �കാരം ഉട�ടിയിേല�െ��് അഡ�ാ�സ് ൈക��ിയ

ഏെത�ി�ം ���ിക� ���ിയാകാെത വയനാട് ജി�യി�േ�ാ ; ലി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) അ�കാരം നിയമ നടപടിക� േനരി��  (ജ�ിയട���)  ���ിക�െട േപ�ം ക�വീന�മാ�െട

േപ�ം അട�ിയ പ�ിക ലഭ�മാ�ാേമാ?

��തി വിഭവ സംര�ണ േക�ം

4001. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട നിയ�ണ�ി�  ��തി വിഭവ സംര�ണ േക�ം

�ാപി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) അസം�ി നിേയാജക മ�ലം അടി�ാന�ി� ��ത േക��� �ാപി�േമാ;

(സി) ��ത �ാപന�ിെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ?

എളവ�ി മിനി എേ��്

4002. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മണ��  മ�ല�ിെല എളവ�ി �ാമപ�ായ�ിെ� കീഴി�� മിനി എേ��ിന് എ� ഏ��

�മിയാ��ത്;

(ബി) എളവ�ി മിനി എേ��ി� ഏെത�ാം വ�വസായ �ണി�കളാണ് �വ��ി�് വ��ത്;

(സി) വ�വസായ വ��മായി േച��് ഈ �ല�് �തിയ െച�കിട വ�വസായ �ണി�ക� ആരംഭി�ാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന

4003. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

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

(എ) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2015-16 വ�ഷം ല��മാ�ിയി�� വീ�ക�െട ���ീകരണം എ� ശതമാനം വിജയി�ി�െ��ം

അത് ഏെത�ാം വിഭാഗ���ാെണ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) 2016-17  വ�ഷം ��ത പ�തിയി�െട ���ീകരി�ാ�േദശി� വീ�ക�  എ�െയ�ം

അതിനാവശ�മായ �ക�െട വിശദാംശ�ം ഇ�വെര നട�ിയ �വ��ന��ം വിവരി�ാേമാ?

ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന പ�തി

4004. �ീ.സ�ി േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് ഇൗ പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം കാര��ളാണ് െച�െത�

െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന പ�തിയി�  പണി ആരംഭി�ി�് ���ിയാ�ാ�  കഴിയാതി��വ��്

എെ��ാം പരിഗണനകളാണ് ന�കിയെത� വിശദീകരി�േമാ?

െമാൈബ� േഫാ� ടവ�കളിെല ജനേറ�� ഉപേയാഗം

T 4005.�ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ജനവാസ േക��ളി�  ജനേറ��  ഉപേയാഗി�് െമാൈബ�  േഫാ�  ടവ�  �വ��ി�ി�ാ�

അ�വാദം ഉേ�ാ; എ�ി� ശ� അളവ് എ�യാണ്;

(ബി) ശ�ം െപാ�ജന���് അസൗകര�ം ഉ�ാ�ാതിരി�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�
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കഴി�ം;

(സി) രാ�ി സമയ�് ൈവദ�തി ഇതര ജനേറ��  �വ��ി�ി��തിന് അ�മതി ന�കാ�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ൈവദ�തി ഇതര ജനേറ��  ഉപേയാഗി��ത് �ല��ാ�� വാ�-ശ� മലീനീകരണം തടയാ�

നടപടി സ�ീകരി�വാ� കഴി�േമാ?

മാലിന� സം�രണ ശാലക�

4006. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല മാലിന� നി��ാ��ന�ിന് മാലിന� സം�രണ ശാലക�

�ാപി��തി�ം നിലവി�� സം�രണ ശാലക� നവീകരി��തി�ം ആവശ�മായ സാ��ിക

സഹായം ന��� പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇത് സംബ�ി�� വിശദ വിവരം ന��േമാ?

�ചിത� മിഷെ� �വ��ന��

4007. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, വി. േജായി

,, ബി.ഡി. േദവ�ി

,, എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് �ചിത� മിഷെ� �വ��ന�� വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ബി) മിഷെ� ഉേ�ശ� ല���� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിേക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ സംവിധാന��  ഏ�െ���ിെ�ാ�് പരമാവധി മാലിന���

�ഭവ �ാന�് തെ� സം��രി�� രീതി വ�ാപകമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

�ചിത� മിഷ� നട�ിലാ�ി വ��ത്;

(ഡി) മാലിന� സം�രണം ജന��െട ��� പ�ാളി�േ�ാെട നട�ാ��തി�ം �ചിത� അവേബാധം

സാധാരണ ജന�ളി� എ�ി��തി�മായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

�റനാട് ��ാട് േതാട് പാലം
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4008. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�ി�  ഉ�െ���ി  2014-16 കാലയളവി�  ഭരണാ�മതി ലഭ�മായ

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �റനാട് ��ാട്  -േതാട്-  പാലം  (പാ���േതാട്)  നി��ാണ���ി

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് ൈകമാ��തിനായി ധനകാര�വ��് എ�.എസ്.ജി.ഡി.  ചീഫ്

എ�ിനീയറി�  നി�ം റിേ�ാ��് ആവശ�െ��ി�ം നാളി�വെരയായി ആയത് ന�ിയി�ി� എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത റിേ�ാ��് അടിയ�ിരമായി ധനകാര� വ��ിന് ന��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) റിേ�ാ��ിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത ���ി െപാ�മരാമ�്(പാല��ം നിര�ക�ം)  വിഭാഗ�ിന് ൈകമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

സാ�ഹ� െപ�ഷ� ലഭി�ാ� ��ം

4009. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േനരെ� സാ�ഹ� െപ�ഷ�  ലഭി� വ� നിരവധി േപ��് പല സാേ�തിക കാരണ�ളാ�

അ�വദി�െ�� െപ�ഷ�ക� ലഭി�ാ� ��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േസാ�് െവയ�  തകരാ� �ലേമാ ഒാ��  െച�ാ�� �ലേമാ അേപ�കളി�  തി���

വ���തിേനാ ആവശ�മായ വിവര��  അേ�ാഡ് െച��തിേനാ സാധി�ാ�� �ലം

നിരവധിയാ�ക��് െപ�ഷ�  ഇനി�ം ലഭി�ാ� ��ം അടിയ�രമായി പരിഹരി��തിന്

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

നിേരാധിത �ാ�ിക് ഉ����

4010. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നിേരാധിത �ാ�ിക് ഉ����  കടകളി�  യേഥ�ം വി�ന നട��താ�ം ഉപേഭാ�ാ���്

ന���താ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത വിൽ�ന തടയാ� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ��; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �ാ�ിക് ബാ�ക��് പകരമായി എ�് ബദ� സംവിധാനമാണ് ജന��െട ആവശ�ം പരിഹരി�ാ�

ഏ�െ���ിയി��ത്?
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വാണിജ� സ��യ�ളിെല പാ��ിംഗ് ഫീസ്

4011. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) വാണിജ� സ��യ��, സിനിമാ തിേയ��ക�, തിര�� ജം�ഷ�ക� �ട�ി പല �ല�ളി�ം

�വ��ി�� സ�കാര�വാഹന പാ��ിംഗ് ഏരിയകളി� പാ��ിംഗ് ഫീസ് പിരി��തിന് അ�മതി

ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� പാ��ിംഗ് ഫീസ് നിര�് നി�യി� ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) പലയിട�ളി�ം പല നിര�ിലാണ് ഫീസ് പിരി��െത�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ചിലയിട�ളി� അമിത നിര�് ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സ�കാര�വാഹന പാ��ിംഗ് ഏരിയ �വ��ി�ി��തിന് മാനദ���  നി�യി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�ാേമാ?

മാലിന� സം�രണ�ിനായി �തിയ പ�തിക�

4012. �ീ.േ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) െപാ� �ചിത�പാലന�ി� േകരള�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് സ��ാ�  ന�കി

വ�� നി�േ�ശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം േകരള�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���്

മാലിന� സം�രണ�ി�ം ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ി�ം േവ�ി അ�വദി�ി�� പ�തിക�

അറിയി�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് മാലിന� സം�രണ�ി�  സ��ാ�  ��തായി �ട�ാ�  ഉേ�ശി�� പ�തിക�

വ��മാ�ാേമാ;  �ചിത�പാലന�ി�  ഇ��യി�  േകരള�ിെ� �ാനം എ�ാമതാണ്;

വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി േമഖലെയ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� ഇടെപട�

4013. �ീ.സി.��� : 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�ഷിക േമഖല�മായി ബ�െ�� �വർ�ന�� െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ����തിന്

എെ��ി�ം നിയമ തട�ം നിലനിൽ��േ�ാ; ഉെ��ി� എ�്;

(ബി) ഇ�മായി ബ�െ��് േക�ഗവ�െമ�ിെ� നി�േ�ശ��  നിലവി�  ഉേ�ാ;  ഉെ��ി�

വ��മാ�േമാ;

(സി) െന��ഷി േമഖലെയ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� ആവശ�മായ ഇടെപട� ഗവ�െമ�്

നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� ഉ�െ���ാ� ആവശ�മായ കാര��� ഗവ�െമ�് െച�േമാ;

(ഡി) േക� ഗവ�െമ�് നി�േ�ശ��  തട�മാ��െ��ി�  അത് മാ�ാ�  ആവശ�മായ ഇടെപട�

ഗവ�െമ�ിെ� ഭാഗ�് നി�് ഉ�ാ�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

എ��� സ�േദശി അ�ീ�ിന് െഎ.എ.ൈവ. �കാരം അ�വദി� �ക

4014. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ീ.അ�ീ�്,  വടേ����ാ�ളളി,  എ��� എ� അംഗപരിമിതനായ വ��ി�് െഎ.എ.ൈവ.

�കാരം 2011-12-� അ�വദി� വീടിെ� പണി ���ിയായി�ം അ�വദി� �ക ലഭി�ി�ി� എ�

വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�വദി� ഫ�് ലഭ�മാ�ണെമ�് കാണി�് അേ�ഹം ബ�:തേ�ശസ�യംഭരണവ��് മ�ി�്

ന�കിയ അേപ�യിേ�� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�ാേമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�

4015. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2016-17  വ�ഷെ� എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�ി�  തലേ�രി നിേയാജക

മ�ല�ിെല ഏെത�ാം ���ിക�  ആണ് തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി��ത് എ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ികളി� എ� ���ിക��് ഭരണാ�മതി ലഭ�മായി��്;

(സി) ഭരണാ�മതി ലഭ�മാകാ� ���ിക�െ��ി�  ലഭ�മാകാ�തി�ളള കാരണം എെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�, തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട ആ�ി

വികസന ഫ�ി�വ�� എെ��ി�ം ���ിക��് ഇനി ഡീെ�യി�ഡ് െ�ാജ�് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ാ� ബാ�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� കാരണം എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) മ�ല�ി�, വ��ിന് കീഴി�� ��വ� ���ി�ം സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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കാസർേകാഡ് ജി�യിെല ൈലഫ് മിഷ� സ�േ�

4016. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമാ�� ,ഭവനരഹിതരായ ആ�ക�െട എ�ം കണ�ാ��തിനാ�� സ�േ�

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ���ീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� എ� ഭവനരഹിത�െ�� കണ�് നഗര/�ാമ�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സ�േ� ���ീകരി�ിെ��ി� എ�് സ�േ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ിെല ഭവന രഹിത�

4017. �ീ.വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) വ��ല മ�ല�ി� ഉ�െ��� �നിസി�ാലി�ിയി�ം �ാമപ�ായ�കളി�മായി ഭവന രഹിതായ

എ� േപ�െ��് പ�ായ�് അടി�ാന�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഭവന രഹിതരായവ��് വീട് വ�് ന���തിനായി സ��ാ�  എെ��ി�ം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�േ�ാ?

െസ�ിക് ടാ�ക�െട �ചീകരണം യ�വ��രി��തി�� പ�തിക�

4018. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) മാ�േഹാ�ക�െട�ം െസ�ിക് ടാ�ക�െട�ം �ചീകരണം യ�വ��രി��തിനായി എെ��ി�ം

പ�തിക� നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം ജി�കളി� നട�ിലാ�ിയി��്; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആയതി� േവ�ി�� യ�സാമ�ിക� ഇറ�മതി െച�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

വ��ല മ�ല�ി� െതാഴി�റ�് പ�തി േവതന �ടിശിക

4019. �ീ.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) വ��ല മ�ല�ി�  ഉ�െ��� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  െതാഴി�റ�് പ�തി�െട

ഭാഗമായി േജാലി െച� െതാഴിലാളിക��് എ� �പ േവതന �ടിശികയായി��്;

(ബി) ��ത �ക പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ിക� തിരി�് എ� വീതെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ �ക ന���തിന് എെ��ി�ം തട�ം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ദാരി�� ല�കരണ വിഭാഗം ഓഫീ�കളിെല ജീവന�ാ��് ശ�ളം

4020. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� ദാരി�� ല�കരണ വിഭാഗം ഓഫീ�കളിെല (പി എ � ) ജീവന�ാ��് ശ�ള�ം

മ�് േസവന ആ��ല���ം ന���തി� എെ��ി�ം തട��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ� വിഷയ�മായി ബ�െ�� സ��ാ� ഉ�രവ് GO(RT) No. 1000/27 തീയതി 30.3.2017

നട�ാ��തി�  ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� �ാേയാഗിക ��ി��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ദാരി�� ല�കരണ �ണി�് ഓഫീ�കളി� േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��്

4021. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ ജി�കളിലാ�� ദാരി�� ല�കരണ �ണി�് ഓഫീ�കളി�

േകാ�ഫിഡ�ഷ��  അസി��് ത�ികയി�  അന�� േസവന വ�വ�യി�  എ�േപ�  േജാലി

െച���്;

(ബി) ഈ ത�ികയിേല�് �ാമവികസനവ��ിെല േകാ�ഫിഡ�ഷ�� അസി��മാെര നിയമി�വാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അന�� േസവന വ�വ�യി�  പി.എ.�.കളി�  സി.എ.  മാെര നിയമി��തി�െട  2016-17

സാ��ിക വ�ഷ�ി� എ� �പ െചലവ് വ�ി��്?

വേയാധിക� െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി� െകാ�െ�� സംഭവം

4022. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ചിറയി�കീഴ് �����  എ� വേയാധിക�  െത�വ് നാ��െട ആ�മണ�ി�  െകാ�െ��

സംഭവ�ി� അേ�ഹ�ിെ� ക�ംബ�ിന് എെ��ി�ം ധനസഹായം അ�വദിേ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ജ�ിസ് സിരിജഗ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� ന�പരിഹാരം അ�വദി�േമാ?
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സ��ണ �ചിത�ം

4023. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സ��ണ �ചിത�ം എ� �ഖ�ാപനം യാഥാ���മാ��തിനായി സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ശാ�ീയമായ മാലിന� േശഖരണ�ി�ം സം�രണ�ി�മായി എെ��ാം �തിയ പ�തിക�

നട�ിലാ�ം;

(സി) �ചിത�േബാധവ��രണ�ിനായി തേ�ശ �ാപന�� വഴി പരിപാടിക� ആവി�രി�് നട�ാ�ാ�

ക�� പ�തി ത�ാറാ�േമാ?

ഉേ��രി പ�ായ�ിെല �ിമേ�ാറിയ�ിന് ഭരണാ�മതി

4024. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബാ�േ�രി മ�ല�ിെല ഉേ��രി പ�ായ�ി�  നി��ി��  '�ശാ�ി ഗാ�ഡ�  േമാഡ�

�ിമേ�ാറിയം'  (�ഗ�ഭ �ശാനം)  ഭരണാ�മതി�ായി വിശദമായ എ�ിേമ�് സ��ാരിന്

സമ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സമ��ി��തി�  വ� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഈ �വ��ി�് ഭരണാ�മതി ലഭി��തിനാവശ�മായ നടപടി�മ�� േവഗ�ിലാ�േമാ?

��ംബ�ീ സി.ഡി.എസ്. അ�ൗ��മാ�െട ഓണേററിയം

4025. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2017  ജ�വരിയി�  ��ംബ�ീ ഗേവണിംഗ് േബാഡി,  കരാ�  ജീവന�ാരായ ��ംബ�ീ

സി.ഡി.എസ്.,  അ�ൗ��മാ�െട ഓണേററിയം 8000/- �പയി� നി�്  16,000/- �പയായി

വ��ി�ി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഉ�രവിെ� പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) വ��ി�ി� ഓണേററിയം ന�കാ�  �ട�ിേയാ എ�് വ��മാ�േമാ;  ഇെ��ി�  വ��ി�ി�

ഓണേററിയം ന�കാനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ��ി�ി� ഓണേററിയം ന�കാ�� ഉ�രവ് ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?
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പ�ായ�് നഗരകാര� വ��കളിെല ഒഴി�ക�

4026. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തിന് േശഷം പ�ായ�് നഗരകാര� വ��കളി�

നിലവി��ായി�� എ� ഒഴി�ക�  പി.  എസ്.  സി.  �േഖന നിക�ിയി��്;  ഇനി വിവിധ

ത�ികകളി� എ� ഒഴി�ക� നിലവി��്;

(ബി) ഒഴി�ക�  യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ� എ� വ��്

േമധാവിക�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്; ഒഴി�ക� യഥാസമയം റിേ�ാ��് െച��തിന് ക�ശന

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് വ��ിെല േജാലിഭാരം

4027. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

അധികാര വിേക�ീകരണം നട�ിലാ�ിയതി�േശഷം പ�ായ�് വ��ിെല േജാലിഭാരം വ��ി�ത്

കണ�ിെല��് പ�ായ�കളിെല ഭരണ നി��ഹണം കാര��മമാ��തിന് പ�ായ�് വ��ി�

ജി�ാ ആഫി�ക��് കീഴി�  േ�ാ�് തല�ി�  ഒ� ഭരണ സംവിധാനം ഉ�ാ��ത്

പരിഗണി�േമാ?

േവ�് ബി�ക�

4028. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ിെല േറാ�ൈസഡ്,  െപാ��ല��, മാ���് േമഖലക�, റസിഡ�ഷ�� േമഖലക�

�ട�ി ജനവാസ�� എ�ാ �ല�ളി�ം വിേദശ രാജ��ളിേല�േപാെല,  വിവിധതര�ി��

മാലിന��� നിേ�പി�വാ� പ��ം, �മ�ം, നീല�ം നിറ�ി�� (ഓേരാ തര�ി�� െവയി�്

ഇ��തിന്)  വലിയ െവയി�് ബി�ക�  �ാപി�് മാലിന���  വലിെ�റി��ത് ഒഴിവാ�ാ�

ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ഈ െവ��് ബി�ക� നിറ��ത�സരി�് വിവിധ നിറ�ി�� െവ��് ബി�ിെല ഖര,  �വ

മാലിന���  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വ�ികളി�  സംഭരി�് െകാ�േപായി

സം�രി�വാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?
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ൈജവമാലിന� േശഖരണ�ിന് അ�മതി

4029. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം േകാ��േറഷനി�  ൈജവമാലിന� േശഖരണ�ിന് അ�മതി ന�കണെമ�്

ആവശ�െ��് ഏെത�ി�ം ഫാം ഉടമക� അേപ� ന�കിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത അേപ�കളി�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ഇെ��ി�  കാലതാമസ�ി�� കാരണം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈജവ മാലിന� േശഖരണ നി��ാ��ന അ�മതി�� അേപ�കളി� എ�േ��് അ�ിമ തീ��്

ക��ി�ാനാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല പാ�ാ�ല വികസനം

4030. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� 2016-17,  2017-18

വ�ഷ�ി�  പാ�ാ�ല വികസന േമഖലയി�  േറാ�ക�, ��പാ�്,  �ടിെവ� പ�തി

�തലായവ�് വകയി��ിയ �ക,  ���ി,  എ�ിവ ഓേരാ വാ�ഡ് അടി�ാന�ി�

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം തിരി�് വിശദമായി വ��മാ�േമാ?

മാേവലി�ര മ�ല�ി� േലാകബാ�് സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�� പ�തിക�

4031. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

മാേവലി�ര നിയമസഭാ മ�ല�ി� ഉ�െ��� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� േലാകബാ�്

സഹായേ�ാെട നട�ിലാ��/നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�  ഏെത�ാമാെണ�ം ഇവയി�

���ീകരി�വ ഏെതാെ�െയ�ം ���ീകരി�ാ�വ ഏെതാെ�െയ��ളള വിശദവിവരം

ലഭ�മാ�േമാ?

��ംബ�ീ അയ�����

4032. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : 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�ീ അയ����െള ശ�ിെ����തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(ബി) അയ������് മാ�ിംഗ് �ാ�്,  റിേവാ�വിംഗ് ഫ�് എ�ിവ ന��തി�� മാനദ���

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) അയ������് സ�യംെതാഴി�  ൈമേ�ാ സംരംഭ��  �ട��തിന് എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് ഇേ�ാ� ന�കിവ��ത്?

തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം

4033. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി

,, വി.പി.സജീ��

,, േറാജി എം. േജാ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗെ� ബ�െ�� തേ�ശ സ�യം ഭരണ

�ാപന���് കീഴിലാ�� നടപടി ഏത് ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ഇൗ നി�േ�ശം �ാവ��ികമാ��േതാെട എ�ിനീയ�മാ��് ശ�ളം ന���തി�ം,  അവ�െട

േമ� അ�ട� നടപടി സ�ീകരി��തി��� അധികാര�ം �ാേദശിക സ�യം ഭരണ �ാപന�ളി�

നി�ി�മാ�േമാ;

(സി) ശ�ള�ം െതാഴി� �ര��ം ഉറ�് ന�കി െപാ� മരാമ�്,  ജലേസചനം എ�ീ വിഭാഗ�ളി�

നി�ം താ��ര� പ�ം വാ�ിയാണ്  2008 � എ�ിനീയ�മാെര തേ�ശസ�യം ഭരണ വ��ി�

കീഴി� നിയമി�ത് എ�ത് വ�തയെ�;

(ഡി) എ�ി� െതാഴി� �ര� സംബ�ി�് സ��ാ� ��ീം േകാടതിയി� ന�കിയ സത�വാ��ല�ിന്

ഘടകവി��മായ ഒ� തീ�മാനം ആയതിനാ� ഇ�ാര�ം �നഃപരിേശാധി�േമാ?

തി�വ�ാടി മ�ല�ിെല പി. എം. ജി. എസ്. െെവ. ���ിക�

4034. �ീ.േ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) തി�വ�ാടി അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ി� നി��ാണ�ിലിരി�� പി. എം. ജി. എസ്. െെവ.

േറാ�ക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പി.  എം.  ജി.  എസ്.  െെവ.  പ�തിയി�  അ�മതി ലഭി��ം അ�മതി�ായി സമ��ി��മായ

���ിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �തിയ പ�തിക��് അ�മതി ലഭി��തി�� കാലതാമസം വിശദീകരി�േമാ?
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െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല െതാഴി�റ�് േവതന�ടി�ിക

4035. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട ഭാഗമായി െന�മ�ാട് നിേയാജക

മ�ല�ി�  31.03.2017വെര എ� ��ംബ���് െതാഴി�  കാ�ഡ് ന�കിയി�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�മ�ാട് മ�ല�ിെല െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�െട േവതനം ���മാ�ം വിതരണം

െച�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ� �ക �ടി�ിക ഉെ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ടി�ിക വിതരണം െച�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരിെ��് വ��മാ�േമാ?

സ��� �ചിത�യ�ം

4036. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക�ാവീ�ത പ�തിയായ സ��� �ചിത�യ�ം സം�ാന� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഏ�ി�  ��ത പ�തി�് േക��ി�  നി�ം എ� �ക ധനസഹായമായി ലഭി�;  എ�ാണ്

ലഭി�ത്;

(സി) ഈ �ക ചിലവഴി�ത് ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് ���വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക��് വ�ഷം �റ് ദിനം െതാഴി�

4037. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക��് വ�ഷം �റ് ദിനം െതാഴി�  ന��െമ�് �ഖ�പി�ി�െ��ി�ം

ഇ�വെരയാ�ം �റ് ദിവസം െതാഴി�  ന�കാ�  കഴിയാെത വ�ത് എ�െകാെ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �റ് ദിനെതാഴി�ദിന�� എേ�ാ� ��ി�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം
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4038. �ീ.സി.മ��ി

,, എ� .എ.െന�ി��്

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.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) സം�ാന�് േക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ സംവിധാനം �ാേയാഗികമെ�� നയം സ��ാ�

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉറവിടമാലിന�സം�രണം െകാ�് മാ�ം മാലിന����ിന് ���പരിഹാര��ാ�ാനാ�െമ�്

ക���േ�ാ;

(സി) ഓേരാ തേ�ശ�ാപന�േദശ�ം ഉ�ാദി�ി�െ��� മാലിന��ിെ� അള�ം, അവ നി��ാ��നം

െച�ാ�  സ�ീകരിേ�� െചല��റ� മാ���െള�ം,  അവ നട�ാ�ാ�  ഏ�െ��േ��

സംവിധാന�െള�ം �ല�െള�ം സംബ�ി� വിശദപഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� അ�ാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

��കളി� കായിക പരിശീലനം

4039. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ൈഹ��  തലം വെര�ളള ��കളി�  വിദ�ാ��ിക��് കായിക പരിശീലനം ന���തിനായി

തേ�ശവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� പ�തിക� നിലവി�േ�ാ;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ൈഹ��  തലം വെര�ളള വിദ�ാ��ിക�െട കായിക�മത ഉറ�വ��ാ�  തേ�ശവ��ിെ�

ആഭി�ഖ��ി� എെ��ാം പ�തിക� ആവി�രി�് നട�ിലാ�ം?

ക����ി ഫയ� േ�ഷ�, മിനി േ�ഡിയം

4040. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ക����ി േപാളി െട�ി�ിെ� അധിക �മി അള�് തി�െ���ി േപാളി െട�ി�ിന് ആവശ�മായ

�ലം കഴി�് ബാ�ി �മി ഫയ�  േ�ഷ�, മിനി േ�ഡിയം ഉ��െട�ളള വികസന

�വ��ന���് വിനിേയാഗി��� സംബ�ി�് ബ�.  തേ�ശ സ�യംഭരണ വ�� മ�ി�്

ന�കിയ നിേവദന�ിെ� അടി�ാന�ി� ഫയ� ന�� 1338175/RD3/LSGD/2017 എ�

ഫയലി� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ ഫയലി� എ��ം േവഗം തീ�മാനെമ���തി�ം �മി വി�ന���തി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?
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�ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന

4041. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, ��ഷ� കട��ി

,, എസ്.ശർ�

,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന(നീ��ട പരിപാലനം)-പ�തിയി�  എെ�ാെ�

���ികളാണ് ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സം�ാന�് എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ഏെ���ി�ളള േ�ാജ�ക�  ���ീകരി��തിനായി എ� േകാടി �പ

ആവശ�മാെണ�ം പ�തി നട�ി�ിനായി േക� സ��ാരി�  നി�ം എ� േകാടി �പ

ലഭ�മായി�െ��ം അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാ�  ഈ പ�തി�ാ�ളള വിഹിതം െവ�ി�റ�ത് ഈ പ�തി �കാര�ളള വിവിധ

�വ��ന�െള എ�െനെയ�ാം േദാഷകരമായി ബാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി

4042. �ീ.എസ്.രാേജ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, ഒ. ആ�. േക�

,, 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) �ാമീണ േമഖലയി�  100  ദിവസെ� െതാഴിലവസര��  ��ി�ക എ� �ഖ�ാപിത ല��ം

നിറേവ��തിന് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി �കാരം സാധി��േ�ാ;

ഉെ��ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�  എ� െതാഴി�  ദിന�ളാണ് െതാഴിലാളിക��് ഇൗ പ�തി �കാരം ലഭി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െതാഴി� ദിന�� �റ��ത് �ടാെത െച� െതാഴിലിെ� േവതനം �ത� സമയ�് ലഭി�ാെത

െതാഴിലാളിക� ��ി���തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) േവതനം �ടി�ിക ആയി��ത് ഏത് കാലയളവ് വെരയാെണ�ം എ� �ക �ടി�ിക

ആയി�െ��ം വ��മാ�ാേമാ?
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തി�വന��രം പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��െട ഉ�രവ്

4043. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം പ�ായ�് െഡപ��ി ഡയറ��െട  22.10.2016-െല നം.ബി1-14047/16

ഉ�രവ് �കാരം എെ��ാം തീ�മാന�� നട�ിലാ�ി എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി ഉ�രവി� പറ�ിരി��തി� നട�ിലാ�ാ� തീ�മാന�� ഏെതാെ�;

(സി) നട�ിലാ�ാ� തീ�മാന�� ഉെ��ി� അതിന് കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ ?

അദാല�കളി� തീ��ാ�ിയി�� പരാതിക�

4044. �ീ.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) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  േമഖലാടി�ാന�ി�ം,  ആ�ാന ഓഫീ�കളായ

പ�ായ�്, �നിസി�� ഡയറ�േറ�ക� എ�ിവിട�ളി�ം മ�ി നട�ിയ അദാല�കളി� എ�

പരാതിക�  ലഭി�ി��;  ഇതി�  എ�െയ�ം തീ��ാ�ിയി��്;  തീ��ാ�ാ� പരാതിക�  എ�

എ�മാണ്; കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��മായി ബ�െ��് െസ�േ�റിയ�ി�  കാലാകാല�ളായി െക�ി�ിട��

ഫയ�ക�  തീ��ാ�ാ�  എ� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  നടപടി സ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ കാരണം

വ��മാ�േമാ?

േ�മെപ�ഷ� വിതരണം

T 4045.�ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ി� ഇ�് നിലവി�� േ�മെപ�ഷ� ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േ�മെപ�ഷ�കളി� �ടി�ിക വ�ത് ഏെതാെ�യാണ്; ഉെ��ി� ഇത് എ�മാസം വ�ി��്;

(സി) േ�മ െപ�ഷ�  വിതരണ�ി�െട സ��ാരിന് �തിവ�ഷം എ� �പ�െട സാ��ിക

ബാധ�ത��്; വ��മാ�േമാ?

മ��ിെലവ� പാ��ിംഗ് സംവിധാനം
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4046. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ�് വ��ക�മായി സഹകരി�െകാ�് ഓേരാ �നിസിപാലി�ി/േകാ��േറഷ� �ല�ളി�ം �റ�

�ല�് ��ത� വാഹന�� പാ��് െച�ാ� കഴി�� മ��ിെലവ� പാ��ിംഗ് സംവിധാനം

ഒ���തിന് എെ��ി�ം പ�തിക� പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  �നിസിപാലി�ി/േകാ��േറഷ�കളി�  പാ��ിംഗ് ��ം പരിഹരി��തിന് മ��ിെലവ�

പാ��ിംഗ് സംവിധാനം ഒ���തിന്അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വലിെ�റി�� �ാ�ിക് മാലിന���

4047. �ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, െക.ഡി. �േസന�

,, എം. സ�രാജ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് കല�ാണമ�പ�ളി�ം മ�് ഓഡിേ�ാറിയ�ളി�ം �ാ�ി�് നി��ിത വ���െട

ഉപേയാഗം വ��ി�വ��ത് ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉപേയാഗ�ി� േശഷം വലിെ�റി�� ഇ�രം �ാ�ിക് മാലിന���  വലിയ പരി�ിതി

�����് കാരണമാ�െമ�തിനാൽ ഇ� തട��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�� വ���െട വിപണനം തട��തിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഓ�ൈല� േസവന��

4048. �ീ.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�ളി� നി�ം െപാ�ജന���് ന��� േസവന�� ഓ�ൈല�

ആ��തി�� നടപടി�മ���് �ട�മി�ത് എ�ാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് ഏത് ഏജ�സിെയ ആണ് ഏ��ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�്

െകാ�്; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി ���ീകരണ�ി�� തട��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) നിലവി� ഏെതാെ� േസവന�ളാണ് ഓ�ൈല� വഴി ന���െത�് വ��മാ�േമാ;
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(എഫ്) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േസവന��  ഓ�ൈല�  ആ��തിന് �മതലെ���ിയ

ഏജ�സി�െട േസവന�� ��ികരമെ��ി� ��ത ഏജ�സി�് പകരം മെ�ാ� ഏജ�സി�്

പ�തി�െട �മതല ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� വിജില�സ് പരിേശാധന

4049. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഏെത�ാം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�

വിജില�സ് പരിേശാധന നട�ി��്;

(ബി) ഈ വിജില�സ് പരിേശാധനകളി�  ൈക�ലി�മായി ബ�െ��് പ�ായ�്/��സി�ാലി�ി

/നഗരസഭകളി�  എ� ഉേദ�ാഗ�െര പിടി�ടിയി��്;  അവ�െട േപര് വിവരം �ാപന

അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഈ ഉേദ�ാഗ�രി�  എ� േപ�െ�തിെര വ��്തല നടപടി സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് േലാകബാ�ി� നി�ം ലഭി� ധനസഹായം

4050. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) േലാകബാ�ി� നി�ം ധനസഹായം ലഭി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� ഏെത�ാം; ലഭി� �ക

എ�; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� �ക െചലവഴി�; എ� േലാ��േബാഡിക� പ�തിക� സമ��ി�;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം തെ� ഫ�് െചലവഴി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ ; എ�ി�

വ��മാ�േമാ; ഇത് പാലി�ാ�വ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) നട� വ�ഷെ� പ�തിക� ത�ാറാ�� നടപടിക� ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ?

പ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട �റവ്

4051. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട �റ��ലം പ�തി �വ��ന�ളി�  ഉ�ാ�� കാലതാമസം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�വാ�  പ �ായ�കളി�  ഒഴി�കിട�� ത�ികകളി�  നിയമനം നട�വാ�
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അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പ�ായ�കളി� െഹ��് വി�് �പീകരികരണം

4052. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

�ാമ പ�ായ�കളിെല സാനിേ�ഷ�, ഡി ആ�് ഒ  (െഡ��ജറസ് ആ�് ഒഫ�സീവ്)

ൈലസ�സി�്, ജനന-മരണ- വിവാഹ രജിേ�ഷ� �ട�ിയ േസവന�� കാര��മമാ��തിന്

��സി�ാലി�ികളി�ം േകാ��േറഷ�കളി�ം നിലവി���േപാെല പ�ായ�കളി�ം െഹ��് വി�്

�പീകരി��തിന് സ��ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം

േസവന�� കാര��മമാ��തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മാനദ����് വി��മായ �ലം മാ���

4053. �ീ.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) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  മാനദ����്

വി��മായ �ലം മാ���  നട�ി�െ�� പരാതിക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദമാ�േ�ാ

(ബി) ഇ�ര�ി�  മാനദ����് വി��മായ �ലം മാ���െ�തിെര�ം അ�ഹമായ

�ാന�യ�ം നിേഷധി�തിെനതിെര�ം അ�ട� നടപടിക�  യഥാസമയം

തീ��ാ�ാ�തിെനതിെര�ം േകരള അ�ിനിേ��ീവ് ൈ��ണലി�ം ൈഹേ�ാടതിയി�ം

ബ�െ��വ� എ� േക�ക�/പരാതിക� ന�കിയി��്;

(സി) അവയിെല േകാടതി/ൈ��ണ�  നി�േ�ശ��  യഥാസമയം പാലി��തിന് സ��ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ജീവന�ാ�െട അന�ായമായ �ലംമാ��ം അ�ഹരായവ��് യഥാസമയം �ാന�യ��ം

ന�കാ�ത്  2016-17  വ�ഷെ� പ�തി നി��ഹണേ��ം നി�തി പിരിവിേന�ം

ബാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� ��വ�ഷേ��മായി താരതമ�െ���ി�� കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ?

െപാ�പരിപാടിക��് ഹരിത േ�ാേ�ാേകാ�

4054. �ീ.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:
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(എ) സ��ാരിെ� എ�ാ െപാ�പരിപാടിക��ം ഹരിത േ�ാേ�ാേകാ� ബാധകമാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

പ�ായ�വ��ി� ��കാല �ാബല�േ�ാെട േ�ഡ് അ�വദി��ത്

4055. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) പ�ായ�് വ��ി�  സീനിയ�  ���്/െസ��റി ത�ികയിെല  25  %  േറേഷ�ാ �േമാഷ�

(ഹയ�േ�ഡ്),  ടി ത�ികയി�  േജാലി േനാ�ി വ�� സീനിയ�മാ��േ� അ�വദിേ��ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം സീനിയ�മാെര ഒഴിവാ�ി �നിയ�മാരായ െസ��റിമാ��് ഹയ�േ�ഡ് ന�കിയത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) 2007�ം  2008�ം െസ��റിമാറായി നിയമി�െ���ം ഇേ�ാ�ം �ട���മായ സീനിയ�മാെര

ഒഴിവാ�ി,  2009  �ം  2010  �ം െസ��റിമാരായി നിയമി�വ��് ഇ�കാരം ന�കിയ േ�ഡ്

�േമാഷ� തിരിെകപിടി�്,  സീനിയ�മാരായി  2007 �ത� േജാലി േനാ�ി വ��വ��് ��കാല

�ാബല�േ�ാെട�ം ആ��ല�േ�ാെട�ം േ�ഡ് അ�വദി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�ക�െട പ�തിക�

4056. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2016-17െല പ�തി �ക 100% െചലവഴി� എ� �ാമപ�ായ�ക� സം�ാന��്; അവ

ഏെത�ാമാണ്; േപ�വിവരം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക�െട പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി െച� തീ���തിന് ആവശ�മായ

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�

എെ�ാെ�യാണ്;വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

ഡി�ാ��്െമ�� െ�ാേമാഷ� ക�ി�ി

4057. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ� േശഷം നഗരകാര� വ��ി� യഥാസമയം ഡി�ാ��്െമ�� െ�ാേമാഷ�

ക�ി�ി �ടിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഒഴി�ക����തമായി യഥാസമയം െസല�് ലി�്
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ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�ാണ് യഥാസമയം ഇതിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ�ത്;

(ബി) െസല�് ലി�് ത�ാറാ�ിയി�ം ഭരണ വ��ിെല കാലതാമസ�ം അനാ��ം കാരണം അ�ഹരായ

ആ�െ��ി�ം �ാന�യ�ം നിേഷധി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� േപ��് ഇ�ര�ി� �ാന�യ�ം

ന�െ��ി��്; ഇതിെനതിെര എ� േപ� ആേ�പം ഉ�യി�ി��്;

(സി) നഗരകാര� വ��ി�  േജായി�് ഡയറ��, േകാ��േറഷ�  െസ��റി/അഡീഷണ�  െസ��റി,

�നിസി��  െസ��റി ഒ�ം ര�ം േ�ഡ് എ�ീ ത�ികകളി�  2017  മാ��്  31  വെര എ�

ഒഴി��ായി��;  അത് യഥാസമയം നിക�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടി

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  ലഭി� ആേ�പ��  പരിേശാധി�് അ�ഹരായവ��് അതാത് ത�ികകളിേല�്

�ാന�യ�ം ന�കി നഗരകാര� വ��ി�  നിലവി�� ഒഴി�ക�  നിക��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

��സി�� േകാമ� സ��ീസി� �നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ്II

4058. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള െഹ��് സ��ീസിെ� കീഴി� ഡിേ�ാമ ഇ� െഹ��് ഇ�െ��� േകാ�് പാ�ായവെര

��സി��  േകാമ�  സ��ീസി�  �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്II  ത�ികയിേല�്

നിയമന�ിനായി പരിഗണി�േമാ; ഇെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� നഗരകാര� ഡയറ�േറ�് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) നിലവി� ��ത േകാ�് ���ിയാ�ിയവ� �നിസി�� േകാമ� സ��ീസി� േജാലി െച��േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) നിലവി�� െഹ��് ഇ�െ��� റാ�് ലി�ി� നി�ം ��സി�� േകാമ� സ��ീസി� �നിയ�

െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്  II  ത�ികയിേല�് �ടി നിയമനം നട��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

എല�� നിേയാജകമ�ലം എം എ� എ �െട ആ�ിവികസനഫ�ി� ഉ�െ���ി ഏെ��� പ�തിക�

4059. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

2016-17സാ��ിക വ�ഷ�ി�  എല��  നിേയാജകമ�ലം എം എ�  എ �െട

ആ�ിവികസനഫ�ി�  ഉ�െ���ി എ� പ�തിക�  എ�.എസ്.ജി  .ഡി എ�ിനിയറിംഗ്

വിഭാഗ�ിേനാട് ഏെ���ാ�  നി�േ�ശി���ായി;  പ�തിക�  ഏെത�ാം;  ഓേരാ പ�തി�ം

അ�വദി� �ക എ�;  വിശദമാ�ാേമാ;  ഇതി� എ� പ�തിക�െട എ�ിേമ�് എ�.എസ്.ജി.ഡി
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വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനിയ��് സമ��ി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;  2016-17  സാ��ിക

വ�ഷെ� ആ�ി വികസന പ�തിക�െട ഭരണാ�മതി െമയ്31നകം ഉ�രവാ��തി�

സഹായകരമായ വിധം എ�ിേമ�ക� ഉടെന തെ� ചീഫ് എ�ിനിയ��് സമ��ി��തി� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

4060. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി നാദാ�രം മ�ല�ിെല പ�് പ�ായ�ിെല ഭവന രഹിത�െട

കണെ�����ി�� സ�േവ ���ീകരിേ�ാ ;

(ബി) എ�ി� പ�ായ�് അടി�ാന�ി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) നാദാ�രം മ�ല�ി� �-രഹിതരായ ഭവന രഹിത�േ�ാ ;

(ഡി) �-രഹിത��് എ�െന വീട് നി��ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ?

പ�് ഹൗസി�� അ�മതി ന�ക�

4061. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് �ഷി ആവശ��ി�� ൈവദ�തി ന�കാ�� പ�് ഹൗസി�� അ�മതി ന�കാ�

പ�ായ�് െസ��റിമാർ വിസ�തി��തായി ��യി� െപ�ി�േ�ാ ?

(ബി) �ഷി ആവശ��ി�� പ�് ഹൗ�ിന് അ�മതി ന�കാ�� നടപടി �മ��  ��ത�

�താര�മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െകാ�ം ജി�യി� നബാ�ഡ് സഹായ പ�തിക�

4062. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) നബാ�ഡ് സഹായ പ�തിക� അ�വദി��ത് സംബ�ി� നടപടി�മം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെത�ാം േമഖലകളിലാണ് നബാ�ഡ് സഹായ പ�തിക� നിലവി��ത്;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി�േശഷം െകാ�ം ജി�യി� അ�വദി� നബാ�ഡ് സഹായ

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) നബാ�ഡ് സഹായ പ�തികളി�  െകാ�ം ജി�യി�  നി�ം പരിഗണനയി�� പ�തിക�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

46 of 78



കായം�ളം എം.എ�. ല�ം വീട്

T 4063.�ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

എം.എ�. ല�ം വീട് പ�തി �കാരം കായം�ളം നിേയാജക മ�ല�ി�ളള ല�ം വീ�ക�

ഏെതാെ�െയ�ം ടി േകാളനികളി� എ� വീതം വീ�ക� ഉ�് എ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

േദവി�ളം മ�ല�ിെല �ാമീണേറാ�ക�െട അ���പണി

4064. �ീ.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 നിേയാജകമ�ല�ി�  �ാമീണേറാ�ക�െട അ���പണി�ായി അ�വദി�

േക�ധനസഹായം എ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അ����ണിക�  നട�� �ാമീണേറാ�ക�  ഏെതാെ� �ാമപ�ായ�കളിലാെണ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ േറാ�കളി� പണി ���ീകരി�ത് എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ആല�ഴയി� പി.എം.ജി.എസ്.ൈവ. �കാര�� േറാ�ക�

4065. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : 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�െ���ി �തിയ േറാ�ക� ഏെ����തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ആല�ഴ ജി�യി�  ഏെതാെ� േറാ�ക�  ആണ് അഭി��ിെ���ാ�

ഉേ�ശി��െത�് േ�ാ�്-പ�ായ�് അടി�ാന�ി� വിശദമാ�േമാ?

എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാർ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട നിയ�ണം

4066. �ീ.ആ�. രാമച�� : 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 വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാെര തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട നിയ�ണ�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാ�െട േസവന ��കം ഉ�െ�െട�� സ��ീസ് േരഖക�

��ി��തി�ം യഥാസമയ�� േരഖെ����ക�  നട��തി�ം �മതലെ���ിയി��
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ഉേദ�ാഗ��െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�്

4067. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ദീന ദയാൽ ഉപാധ�ായ �ാമ േജ�ാതി പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ

അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ��

പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിയായ ''�ദയ്''(െഹറിേ�ജ് സി�ി െഡവല�െമ�് ആ�് ആ�േ�ഷ� േയാജന)

പ�തി�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ,  ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക

എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ വർഷം സം�ാന�്

നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക� സം�ാന വിഹിതം

എ�യാണ്;

(സി) േക�ാവി�ത പ�തികളായ  ''അ�ത്''  (അട�  മിഷ�  േഫാ�  െറ�വേനഷ�  ആ�് അ�ബ�

�ാ�േ�ാ�േമഷ�) , �ാ��്സി�ി എ�ിവ�െട സം�ാനെ� നാളി�വെര�ളള �വർ�ന�ൾ ,

ലഭി� �ക,  വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ സഹിതം ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;  ഈ

വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�ാൻ േപാ�� പ�തിക� എെ�ാ�യാണ്; ഈ വർഷെ� േക�

സം�ാന വിഹിതം എ�യാണ്?

�ാമീണനി��ാണ�വ��ന��

4068. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മ�ല ആ�ി വികസന ഫ�പേയാഗി�് നട�ിലാ�� പ�തികളി�

�ാമീണനി��ാണ�വ��ന��  െപാ�മരാമ�് വ��് �േഖന െച�ി��തിനായി

തേ�ശസ�യംഭരണവ��ി�നി�ം �ാ���  െച� ന�കാ�  ൈവ��തിെ� കാരണം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള വ��കളി� ഇനി�ം ഫ�് ഡിേ�ാസി�് െച� ന�കാ�� ���ിക�െട ലി�്

ലഭ�മാ�േമാ; ഈ ���ിക��് ആെക എ� �ക ഇനി�ം ന�കണെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ത് പ�തി
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4069. �ീ.െക.�രളീധര�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ഐ.സി.ബാല���

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) നഗര�േദശ�ളിെല �ടിെവ�വിതരണം �ഗമമാ��തിന് േവ�ി��  681.2 േകാടി �പ�െട

േക�പ�തിയായ അ�ത് ഉേദ�ാഗ��െട അനാ� �ലം സം�ാന�ിന് ന�മായി�േ�ാ;

(ബി) 2015-16 �ം,  2016-17 �ം ��ത പ�തി�ായി േക�ം എ�് �കയാണ് അ�വദി�െത�ം

അതി� എ�് �ക ഇതിനകം െചലവഴി�െവ�ം െവളിെ���േമാ;

(സി) അ�വദി� �ക ��വ�ം െചലവഴി�ാ�തിനാ� �ട� സഹായം േക�സ��ാ� മരവി�ി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ പ�തി�െട േമ�േനാ��ിനാ�� സാേ�തിക ക�ി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം

െവളിെ���േമാ?

െകാ�ി വിേക�ീ�ത സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് സംവിധാനം

4070. �ീ.േ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�ി� ജ��� സാേ�തിക സഹായേ�ാെട ആരംഭി�െമ�്  2016-17 ബ�ജ�്

�സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� വിേക�ീ�ത സ�ീേവജ് �ീ�്െമ�് സംവിധാനം ഒ���തിനായി നടപടിക�

ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

നഗര�ളിെല വാഹന പാർ�ിങ്

4071. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

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

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

(എ) നഗര�ളി� വാഹന പാ��ിംഗിനായി �േത�ക നയം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ��ത നയ�ിെ� വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ;

(സി) �മി�െട ലഭ�ത �റ� �ല�ളി� ബ�നില പാ��ിംഗ് സൗകര�ം ഏ�െ���േമാ?
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കാസ�േഗാഡ് െഡവല�െമ�് അേതാറി�ിയി� നി�് വാ�

4072. �ീ.െ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 െഡവല�െമ�് അേതാറി�ിയി� നി�് വാ� എ��വ��് അവ�െട �മാണ��

ഇ�വെര തിരി�െകാ��ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െഡവല�െമ�് അേതാറി�ി പിരി�വി�തി� േശഷം �ക അട��തിന് മാ��നി�േ�ശം ന�കാ�

ൈവകിയ� കാരണം �ത�മായി പണം അട�െകാ�ി�� പല��ം ആയത് അട�ാ� സാധി�ാ�

വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ;

(സി) വ�ഷ�ളായി �ടി�ികയായി കിട�� വാ�കളി� ഇളവ് ന�കി �മാണ�� തിരി� ന���തിന്

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശ�� അറിയി�േമാ ?

സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര� േകാ��േറഷെ� �തന വാ�ാ പ�തി

4073. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �വാസികെള�ം വനിതകെള�ം �േത�കം പരിഗണി�് സം�ാന ന�നപ� വികസന ധനകാര�

േകാ��േറഷ�  �തന വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപി� �കാരം എെ�ാെ�

പ�തിക��ാണ് േകാ��േറഷ� അംഗീകാരം ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ടി സംരംഭം �ട��തിെ� മാനദ��� എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ� �പ വെരയാണ് ഈ പ�തിയി�െട വാ� ന���ത്;  വിശദാംശ��  െവളിെ���േമാ;

ഇതിേല�ായി എെ��ി�ം ഈട് വാ�ിയാേണാ വാ� െകാ���ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ േകാ��േറഷെ� ആ�ാനം എവിെടയാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഇ) ��പ് ഗ�ഫി�  നി�ം േജാലി ന�െ��് തിരിെകവ�ി�� �വാസിക��് ഈ പ�തിയി�

ബിസിന�് �ട�വാ� അേപ� സമ��ി�ാേമാ; വിശദമാ�േമാ;

(എഫ്) േകാ��േറഷ�  േനരി�ാേണാ,  അേതാ ബാ�ക�  വഴിയാേണാ ഈ പ�തി നട�ാ��ത്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ?

ന�നപ� േ�മ�ിനായി �തിയ പ�തിക�

4074. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : 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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തിന് േശഷം ന�നപ�േ�മ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�

എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന�നപ�േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�ി വ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി��

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മനം

4075. �ീ.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) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ന�നപ� വിഭാഗ�ിെ� വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മന�ിനായി

െച� കാര���/പ�തിക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) കഴി� സ��ാ�  ഈ േമഖലയി�  നട�ിലാ�ിയ ഏെത�ി�ം പരിപാടിക�/പ�തിക�  ഈ

സ��ാ� നി��ലാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഏെത�ി�ം പ�തിക� നി��ലാ�ിയി�െ��ി� അതിെ� കാരണ�� വ��മാ�ാേമാ?

െകാ�ം �റ�ഖ�നി�ം ല�ദ�ീപിേല�് യാ�ാ��� സ��ീസ്

4076. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം �റ�ഖ�നി�ം ല�ദ�ീപിേല�ം മ�ം യാ�ാ���  സ��ീസ് ആരംഭി��തി��

പ�തി�ായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) യാ�ാ���  സ��ീസ് ആരംഭി��തിനായി �റ�ഖ�് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ്

ഏ�െ��േ��ത്; ആയതി�� നടപടിക� സ�ീകരി�വ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നടപടിക� ത�രിതെ���ി യാ�ാ��� സ��ീസ് എ��ം േവഗം ആരംഭി��തി�� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

മാരിൈടം ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷെ� �വ��ന��

4077. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, ൈഹബി ഈഡ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള സം�ാന മാരിൈടം ഡവല�െമ�് േകാ��േറഷ�  എെ��ാം �വ��ന�ളാണ്

നട�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ��േറഷ� വഴി നട�ിവ�� പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� �റ�ഖ�ളി�  േകാ��േറഷ�  എെ��ാം ���ികളാണ് നട�ിയി��െത�്

വിവരി�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ �േരാഗതി

4078. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം ആരംഭി�േ�ാ� ല��മി�ി�� രീതിയി� നി��ാണ �വ��ന��

നട��േ�ാ;

(ബി) �റ�ഖ �വ��ന�ിന് അ�ബ� സൗകര���  എെ��ി�ം സം�ാന സ��ാ�

െചേ��തായി കരാറി� വ�വ��േ�ാ;

(സി) എ�ി� ആയതിെ� �വ��ന�� ഏ�ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണം

4079. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�ിന് േവ�ി ��തായി സ��ാ� �ലം ഏെ���ി�േ�ാ; ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖം ഏത് വ�ഷ�ി� ക�ീഷ� െച�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) വിഴി�ം �റ�ഖ നി��ാണ�മായി ബ�െ��് നിലവി�  �തിസ�ികെളെ��ി�ം ഉേ�ാ;

ഉെ��ി� അവ വിശദീകരി�ാേമാ?

മാന�� ��ജിംഗ് സംബ�ി� �തിയ നയം

4080. �ീ.എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, വി.ഡി.സതീശ�
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,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാന�� ��ജിംഗ് സംബ�ി� �തിയ നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാന�� ��ജിംഗ് സംബ�ി� നിലവിെല രീതി�് വ�ത��മായി എെ��ാം കാര��ളാണ് �തിയ

നയ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ നയം എ� �ത� നട�ാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

അഴീ�� �റ�ഖ�ിെ� വികസന �വ��ന��

4081. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

അഴീ��  �റ�ഖ�ിെ� �ട�  വികസന �വ��ന��  േക� സ��ാരിെ� സാഗ�മാല

പ�തിയി�  ഉ�െ���ി ഏെ����തി�� വിശദമായ െ�ാജ�് റിേ�ാ��് സമ��ി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ആയതിെ� വിശദാംശം ന��േമാ?

േബ�� �റ�ഖ�ിെ� വികസനം

4082. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം േബ�� �റ�ഖ�ിെ� വികസന�ിനായി സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �റ�ഖ�ിെ� വികസന�ിനായി േബ�� േകാവിലക�ിെ� ൈകവശ�� �മി ഏെ����തി��

നടപടിക� ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാണ്; ഇത് ഉട� ���ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

യാ�ാക�� സ��ീസ്

4083. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ആഭ��ര �റിസ�ിെ� ഭാഗമായി െകാ�ിയിൽ നി�് ���ടി �റ�ഖെ��ം മംഗലാ�രേ��ം

ബ�െ���ി യാ�ാക�� സ��ീ�കൾ നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

മ�സിയ�� ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തി�ളള പ�തിക�
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4084. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�

,, എം. വി�െസ�്

,, ഷാഫി പറ�ി�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�സിയ��  ഭി�േശഷി സൗ�ദമാ��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മ�സിയ�ളി� ഇതിനായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഒ���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക� എ�േ��് ���ീകരി�വാ� സാധി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ചരി� െെപ�ക അവേബാധം വള���തിനായി പരിപാടി

4085. �ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ�  േമഖലകളി�  ചരി� െെപ�ക അവേബാധം വള���തിനായി സംഘടി�ി��

പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) സാം�ാരിക െെപ�േകാ�സവ�മായി ബ�െ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  സംഘടി�ി��

പരിപാടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �രാേരഖക�, �രാവ���, കലാ�പ�� എ�ിവ സംര�ി��തി�ം

�ദ�ശി�ി��തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

െസ�� േഫാ� െഹറിേ�ജ് �ഡീസ്

4086. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.കാരാ�് റസാഖ്

,, സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� ശാ�ം, �രാേരഖാ പഠന�� �രാവ� സംര�ണം �ട�ിയ വിഷയ�ളി� ഉപരിപഠനം

സാധ�മാ��തിന് െസ�� േഫാ� െഹറിേ�ജ് �ഡീസ് �ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഏെത�ാം അ�ാദമിക േകാ�കളാണ് ഇവിെട ആരംഭി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� �രാവ� ൈപ�കെ� സംര�ി��തി�ം മ�സിയ��െട �വ��ന�െള

കാര��മമാ��തി�ം ആ��ിേയാളജി�� സ�േ� ഓഫ് ഇ�ഡ�,  നാഷണ� മ�സിയം എ�ിവ

എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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�രാവ� സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി� സംര�ി�െ��� �ാപന��

4087. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�  ഒ� �ാരകം ഏെ���് സംര�ി�െ�ടണെമ�ി�

അതിെ� നിബ�നക� എെ��ാം; വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ാ�ക�െട കഥ പറ�� െകാേ�ാ�ി ���ം,  ത�ിേയ��ം �രാവ� വ��് �േഖന

സംര�ി�െ��� �ാരക��െട ���ി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�, ഇവെയ ഇതി�  ഉ�െ���ാനായി എെ��ാം കാര��ളാണ് െചേ��െത�്

അറിയി�ാേമാ?

പാല�ാട് ജി�യിെല ചരി� �ാരക��െട സംര�ണം

4088. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാല�ാട് ജി�യി� �രാവ� വ��ിന് കീഴി� ഏെത�ാം ചരി� �ാരക�ളാണ് ഉ�ത് എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ചരി� �ാരക��െട സംര�ണ �വ��ന���് ഫ�് അ�വദി��േ�ാ;  എ�ി�

ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

�രാവ� വ��ി� നട�ിലാ�ിയ മാ���

4089. �ീ.എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �രാവ� വ��ി�  നട�ിലാ�ിയ മാ���

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ിെന നയി��ത് �രാവ� ശാ��ര� എ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അ� �ലം വ��ി��ാ�� േപാരാ�ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) രാ�ീയ മാനദ����് അതീതമായി �ഗ�രായ ശാ��െര വ��് തലവ�ാരായി

നിയമി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

��ണി�റ ഹി� പാലസിെ� സംര�ണ�ിന് നടപടി
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4090. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ണി�റ ഹി�  പാലസിെ� സംര�ണ�ി�ം അടി�ാന സൗകര���െട

െമ�െ���ലി�മായി എെ��ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഇതിേല�ായി ഒ� പ�തി ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ; അറിയി�ാേമാ?

കമ�ണി�ി ആ�ൈ��സ് പ�തി

4091. �ീ.എം. രാജേഗാപാല�

,, ഒ. ആ�. േക�

,, െക.െജ. മാ�ി

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെ� ൈപ�ക സ��ായ അ�ല� േരഖാേശഖര��  ശാ�ീയമായി സംര�ി��തിന്

ഏ�െ���ിയി�� സ�ീകരണ�� എെ��ാമാണ്;

(ബി) കമ�ണി�ി ആ�ൈ��സ് പ�തി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ എ�ം ഉെ��ി� ഇ�െകാ�്

ല��മാ�� േന��ൾ എെ��ാെമ�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) താളിേയാലക�െട�ം മ�് അ�ല� േരഖക�െട�ം ഡിജിൈ�േസഷ�  നട�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിനാവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��� ഏ�െ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ഡബി� ഡ��ി സ�ദായം

4092. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി.

,, എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �ന��ാരണ പാേ��മായി ബ�െ��് സാ���ിക ഡബി� ഡ��ി

സ�ദായം നി��ലാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�ളള ഒ� തീ�മാനം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട അംഗീ�ത സ��ീസ് സംഘടനക�

അംഗീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ജീവന�ാെര വിശ�ാസ�ിെല��ാെത�ളള ��ത തീ�മാനം �നഃപരിേശാധി��തിന്

ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യിെല െപ�ഷ� �ായം

4093. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, സ�ി േജാസഫ്

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

ന��േമാ:

(എ) െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. യി� െപ�ഷ� �ായം 58 ആയി വ��ി�ി�ണെമ�് �ശീ� ഖ�

റിേ�ാ��് ശിപാ�ശ െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ാര��ി�� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ബ�കളി� സി. എ�. ജി. ഉപേയാഗം

4094. �ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക. എസ്. ആ�. ടി. സി. ബ�കളി� സി. എ�. ജി. ഇ�നമായി ഉപേയാഗി��ത് നിലവി��

രീതിെയ�ാ�  ലാഭകരമാ�െമ�് ഗവ�െമ�് ക���േ�ാ;  ഇത് െതളിയി�ാ�  ആവശ�മായ

പഠന റിേ�ാ��ക� ഉേ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

പി.എസ്.സി. �ഖാ�ിരം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� േജാലി

4095. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം പി.എസ്.സി.  �ഖാ�ിരം എ�േപ��്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� േജാലി ലഭ�മായി��്;

(ബി) ഇത് ത�ിക തിരി�് വിശദീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ൈ�വ�െ�തിെര�� പരാതി

4096. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

11.03.2017ന് ആര��ാവ് ഡിേ�ായിെല RSM 746 (KLA 5 A 232) എ� ബസ് ഓടി�ി��

ൈ�വർ�് എതിെര �ീമതി.  എസ്.  േരഖ,  '�ിേവണി',  �തിയകാവ്,  കിളിമാ�ർ  17.03.17ന്

െക.എസ്.ആർ.ടി.സി.  എം.ഡി.�് സമർ�ി� പരാതിയിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ ��ത അേന�ഷണ റിേ�ാർ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;  അേന�ഷണ�ി�േമൽ
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സ�ീകരി� നടപടി വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി .സി/െക.�.ആ�.ടി.സി സർവീ�ക�ം വ�മാന�ം

4097. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി .സി/െക.�.ആ�.ടി .സി �് സ��ീസ് നട�ാ� േയാഗ�ത�� എ� ബ�ക�

നിലവി��്; േയാഗ�മ�ാ� എ� എ�ം ക�ം െചേ��വ��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി/െക.�.ആ�.�ി.സി 2017 ഏ�ി� ഒ��ത� ശരാശരി സ��ീസ് നട�ിയ

ബ�ക� എ� എ�ം ശരാശരി വ�മാനം എ� എ�ം,  സാേ�തിക കാരണ�ളാ� സ��ീസ്

നട�ാ�  കഴിയാ� ബ�ക�  എ� എ�ം ഇ��ല��ായ വ�മാന�റവ് എ� എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സ�ാരേയാഗ�മായ ബ�ക�  യഥാസമയം അ����ണി നട�ി നിര�ിലിറ�ി

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി/െക.�.ആ�.�ി.സി െയ ലാഭകരമാ��തിന് എ� നടപടിക�

സ�ീകരി�വ��െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി/െക.�.ആ�.�ി.സി �െട കീഴി�� എ.സി.േലാേ�ാ�  ബ�ക�/�ാനിയ

ബ�ക� എ�  ;  കഴി� �� മാസ കാലയളവി� ഇതി� സ��ീസിന് ഉപേയാഗി� ബ�ക�

എ�; ഓേരാ ബ�ം എ� ദിവസം സ��ീസ് നട�ി; ഇ� വഴി ഓേരാ മാസ�ം ലഭി� വ�മാനം

എ�; നട�ി�് െചലവ് എ�; ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) 2017 േമയ് മാസം 2-� തീയതി �ത� െക.എസ്.ആ�.�ി.സി/െക.�.ആ�.�ി.സി ജീവന�ാരി� ഒ�

വിഭാഗം സമരം നട����ലം �ാ��േപാ��് േകാ��േറഷ��ായ ന�ം എ� ; എ� ബ�ക�

സ��ീസ് നട�ാ� കഴി�ി�; സമര�ി� പെ��� ജീവന�ാ� എ�; ഇവ�െട േപരി� എ�

നടപടിക� സ�ീകരി� ;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി. സി. ബ�ക�

4098. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ആെക എ� ബ�ക� ഉ�്;

(ബി) ��ത ബ�കളി� നിേത�ന എ� ബ�ക� സ��ീസ് നട���്;

(സി) േ��് ഡൗ�  ഒഴിവാ��തി�ം,  ��ത�  സ��ീ�ക�  നട��തി�മായി സ�ീകരി� വ��

നടപടി �മ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  നിലവി�ളള ൈ�വ�, ക���  വിഭാഗം ജീവന�ാ�െട  (എംപാന�

�േത�കമായി) വിവരം െവളിെ���േമാ?

58 of 78



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന��ാരണം

4099. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട �ന��ാരണ�ിനായി

എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദവിവരം അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ഡ��ി ബഹി�രണ സമരം

4100. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഇര� ഡ��ി ഒഴിവാ�ിയതി� �തിേഷധി�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി� ഒ� വിഭാഗം െമ�ാനി��

ജീവന�ാ� ഡ��ി ബഹി�രണ സമരം നട�ക��ാേയാ;

(ബി) എ�ി� ഈ സമരം കാരണം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട വ�മാന�ി� എ� േകാടി �പ�െട

�റ��ായി;

(സി) േകാ��േറഷന് ഈ സമരം കാരണം ഉ�ായ മ�് ന��� എെ�ാെ�യാണ് ;

(ഡി) സമരെ� മറികട�ാ�  എെ�ാെ� ബദ�  സംവിധാന��  ൈകെ�ാ�;  വിശദാംശ��

ന��േമാ;

(ഇ) സമര�ിേനാട�ബ�ി�് സ�ീകരി� ശി�ണ നടപടിക� എെ�ാ�െയ�് വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി റിസ�വ് ക��� നിയമനം

4101. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല റിസ�വ് ക���  ത�ികയിേല�്  31.12.2016ന് പി.എസ്.സി

ശിപാ�ശ െച�ി�ളള 4051 േപ��് നിയമനം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാകളിെല വാണിജ� സ��യ��

4102. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�് എ� ഡിേ�ാക�െ��ം അവ ഏെതാെ�െയ�ം

അവ�െട ഉടമ�ത ആ��ാെണ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ഡിേ�ാകളി� �ിതിെച�� വാണിജ�സ��യ��െട ഉട�ത ആ�െ��ം അവയി�െട
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ലഭി�� വ�മാനം ആ�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത വാണിജ� സ��യ��െട നി��ാണ�ിന് ഏെതാെ� വ��ക�െട അ�മതിേവണെമ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം വാണിജ�സ��യ��െട വ�മാനം ഏെത�ി�ം തേ�ശ �ാപന�ിന് ന���േ�ാ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �ാ�കളിൽ ��ി�� ശൗചാലയ��

4103. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി �െട രാപക� വ�ത�ാസമി�ാെത�� ദീ�ഘ�ര യാ��ിടയി� യാ��ാ�

�ാഥമിക ആവശ��� നി��ഹി�ാ� ��ി��� സാഹചര�ം ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� �ത�മായ ഇടേവളകളി� യാ��ാ��് �ാഥമിക ആവശ��� നി��ഹി��തി�� സമയം

അ�വദി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഇടേവള അ�വദി�� �ല�ളി�  �ചിത��� �ീ-��ഷ ശൗചാലയ��ം �ര��ം ഉറ�

വ��േമാ;

(ഡി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി മാേനജിംഗ് ഡയറ���് ഇ� സംബ�ി� ക�ശന നി�േ�ശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് �ാ�കളിെല �ചിത്ം

4104. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് �ാ�കളിെല ശൗചാലയ��െട വ��ിഹീന�ം േശാചനീയ�മായ

അവ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ��ത ��ം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബ�് �ാ�ക�  ��ിയായി ��ി��തിന്,��ിഹീനമാ��വർെ�തിെര ക�ശന ശി�ാ

നടപടിക�  നൽ��ത് ഉ�െ�െട�� സംേയാജിത �വ��ന പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �തിയ ബ�ക�

4105. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2017-18  സാ��ിക വ�ഷ�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �തിയ ബ�ക�  വാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

60 of 78



(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നിലവി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട പ��� എ� ബ�കളാണ് സ��ീസ് നട�ാനാകാെത

ക��റ��ത്; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇനി ഒരി��ം ഓടി�ാ� കഴിയാ� രീതിയി�� പഴയ ബ�ക� േലലം െച�് വി���തി��

സംവിധാന�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) 2016-17  കാലയളവി�  ബ�ക�  ഇ�െന േലലം െച�കേയാ വി��ന നട�കേയാ

െച�ി�െ��ി� ബ�ക�െട എ�ം, ലഭി� വ�മാനം �ട�ിയ വിവര�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വ�മാനം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

4106. �ീ.എസ്.ശർ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ടി��് വ�മാന�ി�  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷ��

വ��ന വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ടി��് ഇതര വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി ��തായി എെ��ി�ം പ�തിക�  ആ��ണം

െച��േ�ാെയ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) വ�മാനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഇ�ന�മത ഉറ�വ���തി�ം പാഴ് െചല�ക�

അവസാനി�ി��തി�ം ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െകാറിയ� സ��ീസ്

4107. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  െകാറിയ�  സ��ീസ് നട��തി�െട �തിമാസം എ� �പാ വ�മാനം

ഉ�ാ��െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െകാറിയ�  സ��ീസ് ��ിംഗ് െസ��ക�  ഏെത�ാം �ല�ളി�  �വ��ി�ി��െവ�്

അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. അപകട��

4108. �ീമതി.വീണാ േജാ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) 2015-16  കാലയളവി�  അപകട���ാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  എ�െയ�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട മ�് വാഹന�� എ�െയ�ം അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത അപകട�� �ലം മരണെ�� കാ�നട യാ��ാ� എ�;വാഹന�ി� യാ� െച�ി��വ�

എ�;  പരി� പ�ിയ കാ�നട യാ��ാ�  എ�;വാഹന�ി�  യാ� െച�ി��വ�  എ�;

വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട േസവനം െമ�െ���ൽ

4109. �ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് ��ി�ം മിക� േസവന�ം ന��� �ാപനമായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ

മാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനാവശ�മായ എെ��ാം ശിപാ�ശകളാണ് �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ശിപാ�ശക�െട അടി�ാന�ി�  ഇതിനകം സ�ീകരി� നടപടിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് േദശസാ��ത പാതക� അ�വദി�തിെല അപാകത

4110. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

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

(എ) സം�ാന�് േദശസാ��ത പാതക�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഗതാഗത�ിനായി

അ�വദി�േ�ാ�  വി�ാപനമിറ��ത് ഏത് നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ിലാണ്;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര� ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ബ�ക�െട �രപരിധി എ� കിേലാമീ�റായാണ് നിജെ���ിയി��ത്;

(സി) േദശസാ��ത പാതക�  അ�വദി�േ�ാ�  നിയമ പരിര��ായി േക� േമാേ�ാ�  വാഹന

നിയമ�ിെല ചാ��� ആറിന് പകരം, േകരള േമാേ�ാ� വാഹന നിയമ�ിെല ബ�െ�� വ��ക�

�കാരം വി�ാപനമിറ�ിയത് സ�കാര� ബസ് േലാബിെയ സഹായി�ാനാെണ� ആേ�പം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

62 of 78



െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� പി.എസ്.സി. �േഖന നിയമനം ലഭി�വ�

4111. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� എ� േപ��് പി.എസ്.സി.

�േഖന നിയമനം ന�കിയി��് എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട വിവരം ത�ിക, എ�ം എ� �മ�ി� അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� കരാ� ജീവന�ാ�

4112. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കരാ�  വ�വ�യി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വിവിധ വ��്േഷാ�കളി�ം മ�ം  5  -  10

വ�ഷ�ാലം േജാലി േനാ�ി വ�ി�� െതാഴിലാളികെള േജാലിയി�  നി�ം പിരി�വി� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ജീവന�ാ��് വയ�് �ടിയ��ലം േവെറാ� �ാപന�ി�  േജാലി ലഭി��തിേനാ,

പി.എസ്.സി. പരീ� എ���തിേനാ സാധി�ാ�തിനാ� പിരി�വി� ഏകേദശം 250 ഓളം വ��

ജീവന�ാെര തിരിെ���് ഇവ�െട ��ംബ�െള പ�ിണിയി�  നി�ം ര�ി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല താ��ാലിക ജീവന�ാെര പിരി�വിട�

4113. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സാ��ിക �തിസ�ി ��ി�ാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  താ��ാലിക ജീവന�ാെര

പിരി�വി�വാ� ഒ��� എ� റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ജീവന�ാ�െട എ�ം �റ�ണെമ�്

�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ി� �തിപാദി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 10  വ�ഷ�ിലധികം താ��ാലിക അടി�ാന�ി�  വിവിധ ത�ികയി�  േജാലിെച�വ��

ജീവന�ാെര �ിരെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) 2012െല ശ�ളപരി�രണ ക�ീഷ�  ശിപാ�ശ�കാരം താ��ാലിക ജീവന�ാെര

�ിരെ����തിന് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

�തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക� എ�.എ�.ജി.യിലാ�ാൻ നടപടി

4114. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  എ� �തിയ ബ�ക�

നിര�ിലിറ�ി എ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഇനി ��തായി ഇറ�� ബ�ക�  എ�.എ�.ജി.  ഇ�നമായി

ഉപേയാഗി��വയായിരി�ണെമ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(സി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല ��വ�  ബ�ക�ം എ�.എ�.ജി.യിേല�് മാ�വാ�

ആേലാചി��േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� വിശദ വിവരം അറിയി�േമാ?

ഡബി� ഡ��ി സ�ദായം

4115. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2017-18  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  അതിെ� �ന��ാരണ വ�ഷമായി ആചരി�േ�ാ�  ,

�ന��ാരണ�ിനായി നീ�ി െവ�  3000  േകാടി�െട ര�ാപാേ�ജിെ� �വ��നം ഇേ�ാ�

ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഡബി� ഡ��ി സ�ദായം നി��ലാ�ാ� തല��് വിദ�െര നിയമി��,

ഫിനാ�സ് മാേനെ��് �ന��രി�ാ�  �ീ�് വിനിേയാഗം/ശരാശരി കിേലാമീ��/ൈമേലജ്

/കിേലാമീ��  കള��  എ�ിവ േദശീയ ശരാശരിയി�  െകാ�വരിക,  വര�ം െചല�ം ത�ി��

അ�രം �റ�ക,  സി.  എ�. ജി.  ബ�ക�  കി�ബി വഴി വാ�ക,  സ��� ഇ-ഗേവണ��ം

വ��േഷാ� നവീകരണ�ം �ട�ിയ നി�േ�ശ�ളിേ�� എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�ം

എേ�ാ� ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �ന��ാരണ �വ��ന��  ഇ�ാതാ�ാ�  മി��  പണി�ട�മായി എ�ി െപാ�ജന��െട

യാ��് ഭംഗം വ��� നടപടിക�െ�തിെര എ� നടപടിക� സ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�യിെല േലാ-�േളാ� ബസ് ��ക�

4116. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ജി�യി�  ഇേ�ാ�  എ� എ.സി/േനാ�  എ.സി േലാ-�േളാ�  ബ�ക�  സ��ീസ്

നട���്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ബ�ക��് ��ക� അ�വദി�തിെ� മാനദ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഒ�ി�  ��ത�  ���ക�  മാറി േലാ-�േളാ�  ബ�ക�  സ��ീസ് നട��േ�ാ;എ�ിൽ

െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) േലാ-�േളാ� ബ�ക�െട ��ക� നി��യി�േ�ാ� നിേയാജക മ�ല�ളിെല �ധാന �ല��

പരിഗണി�ണെമ�� എം.എ�.എമാ�െട ആവശ��� �ടി പരിഗണി�് ��് അ�വദി��തി��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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പി�് സ��ീസ്

4117. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏെത�ാം ��കളിലാണ് െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. പി�് സ��ീസ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പി�് സ��ീസി� നി�� ശരാശരി വ�മാനം എ�െയ�ം,  പി�് സ��ീസ് ലാഭമാേണാെയ�ം

വ��മാ�േമാ?

�ീ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. പ�തി

4118. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ീ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;  ��ത പ�തി �കാരം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േ�ഷ�കളി�  എെ�ാെ� �ചീകരണ �വ��ന�ളാണ്

നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന് ഏ� വിഭാഗ�ിെല ജീവന�ാെരയാണ് ഉപേയാഗി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) എ��ത� എ�വെരയാണ് ഈ പ�തി�െട കാലാവധിെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

എറണാ�ളം ഗവ.െമഡി��േകാേളജ് ആ�പ�ിയിേല�ം കാ�സ� റിസ��് െസ�റിേല�ം യാ�ാ

സൗകര�ം

4119. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എറണാ�ളം ഗവ.െമഡി��േകാേളജ് ആ�പ�ിയിേല�ം കാ�സ� റിസ��് െസ�റിേല�ം യാ�ാ

സൗകര�മി�ാ�തിനാ� േരാഗിക��് േനരിേട�ിവ�� ��ി��ക� ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിനായി നടപടിക�  സ�ീകരി�ാ�തിെ� കാരണം

വിശദമാ�േമാ?

�ാഫിക് നിയമ�ൾ �ത�മായി നട�ിലാ�ാ� നടപടി

4120. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നഗര �േദശ�ളി�  �ിരമായി അപകടം ഉ�ാ�� �ല�ളി�  �ാഫിക് ഉേദ�ാഗ�െര

നിയമി�വാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;പരീ�ണാടി�ാന�ി�  ഇതിന് �േത�ക സംഘെ�

നിയമി�േമാ;

(ബി) നിലവി� �ാഫിക് നിയ�ി�ാ� ഉ� സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;വാഹന

പരിേശാധയി� �ാഫിക് ��ക� െത�ി��തായി കാ�� വാഹന���് പിഴ �മ�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ�ാ �ധാന �ല�ളി�ം ഉേദ�ാഗ�െര നിയമി�േമാ;

(സി) �വ��ി�ാ� ക�ാമറക� േക�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ആ��ാണ് അതിെ� �മതല;

(ഡി) �ാഫിക് സി��കളി�  ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ�� വാഹന��െ�തിെര നടപടി

സ�ീകരി�ാ�േ�ാ;  വ��മായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;  �ാഫീക് സി��കളി�  നിയമം െത�ി�്

േതാ�ിയ� േപാെല വാഹനം നി��ിയി�� വാഹന��െട ചി��� വീഡിേയായി� പക��വാ�

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഇ) അപകട��  �റ�വാ�  ആവശ�മായ ജാ�താ സമിതിക�  �പീകരി�േമാ;  ഇതിന് സ��

സംഘടനക�, റസിഡ�്സ് അേസാസിേയഷ�ക� എ�ിവ�െട േയാഗം വിളി�് ��വാ� അതാത്

�േദശെ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ഉേദ�ാഗ���് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(എഫ്) നഗര �േദശ�ളി�  �ധാനമാ�ം ഗതാഗത തട�ം ഉ�ാ�� വാഹന��െട വിവരം

േശഖരി�ാ�േ�ാ;

(ജി) സ�കാര� ബ�ക� യാ��ാ� ഇറ��തി�ം കയ��തി�ം ��് �േ�ാെ����ത് സംബ�ി�്

പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;  ഇ�ര�ി�  പരാതി ലഭി�ാ�  വാഹന ഉടമെ�തിെര നടപടിക�

എ��ാ�േ�ാ?

ക�� ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�ക�

4121. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� ജി�യി� െ�യ� പാ��സിെ��ം ടയറിെ��ം അഭാവം കാരണം എ� െഷഡ��കളാണ്

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നി��ി വ�ിരി��ത്;

(ബി) ക�� ജി�യി� എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബ�കളാണ് നിലവി��ത്; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ക�� ജി�യി� എ� റിസ�വ് ക���മാ�െട�ം ൈ�വ�മാ�െട�ം ഒഴി�ക� നിലവി��്; ഈ

ഒഴി�ക� പി.എസ്.സി. �േഖന നിക��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ചടയമംഗലം ഡിേ�ായിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീസ്

4122. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) ചടയമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�് ഡിേ�ായി�  നി�ം ഇേ�ാ�  എ� െഷഡ��കളാണ്

�തിദിനം സ��ീസ് നട��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത െഷഡ��കളി�� ��� ഫാ�്,  ഫാ�്,  ഓ�ഡിനറി ബ�ക�െട കണ�ക� �േത�കം

വ��മാ�േമാ?

േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� നി�� �തിയ സ��ീ�ക�

4123. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം ഡിേ�ായി� നി�ം േകാഴിേ�ാട് - ��ം , േകാതമംഗലം -േവളാ��ി, േകാതമംഗലം -

മംഗലാ�രം,  േകാതമംഗലം  -  കാ�നാട് വഴി എറണാ�ളം എ�ീ �തിയ സ��ീ�ക�

ആരംഭി��തിന് മാേനെ��് തല�ി�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��ി�ം ഇവ ആരംഭി�ി�ി� എ�

കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഈ സ��ീ�ക� ആരംഭി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ഈ കാര��ി� സ�ീകരി�

നടപടി�ം നിലവി�� �ിതി�ം വ��മാ�ാേമാ?

കവള�ാട് ബ�് േ�ാ�്

4124. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�വ  -  ��ാ�  േറാഡി�, �.പി.  ��, �ി���, ��ീം പ�ിക�, േ��ം,  വായനശാല,

വ�ാപാരേക�ം എ�ിവ �ിതി െച�� കവള�ാട് കവലയി�  ബ�്േ�ാ�ി��

�േദശവാസിക�െട ആവശ�ം പരിഗണി�് ഫാ�് പാസ��, ലിമി�ഡ് േ�ാ�് ബ�ക�

യാ��ാ�െട ആവശ�ാ��ം  (റിക��ഡ് ബസ് േ�ാ�്)  നി��ി െകാ��വാ�� അ�മതി

ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി നിേവദന�� ലഭി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� നിേവദന�ി� ഇ�വെര സ�ീകരി� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് - ബാം�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

4125. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നി�ം രാ�ി  10 മണി�് ബാം�രിേല�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് സ��ീസ്

�നഃ�മീകരി�ി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇത് േകാഴിേ�ാട് നി�� യാ��ാ��് �യാസം ��ി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈ �യാസം പരിഹരി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി .സി ഡിേ�ാ

4126. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി  .സി ഡിേ�ായി�

സ��ീസ് നട�ി വ� എ� ബ�ക� നി��ലാ�ി;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത സ��ീ�ക� നി��ലാ�ാ�ളള കാരണ�� വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� �തിയതായി ആരംഭി��ം സ��ീസ് �ട��യായി നട�ാ��മായ

സ��ീ�ക� ഏെത�ാമാണ് എ�റിയി�ാേമാ?

�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിേ�� സ��ാ� നിലപാട്

4127. �ീ.വി.പി.സജീ��

,, അ�� �കാശ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, െക.സി.േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ��് േമഖലകളായി തിരി�ണെമ�് �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ി� ശിപാ�ശ

െച�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ��ത ശിപാ�ശയി�� സ��ാ� നിലപാട് എ�ാണ്എ�റിയി�ാേമാ?

ഏ�മാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് േ�ഷ�

4128. �ീ.െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഏ�മാ��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബസ് േ�ഷ�  ഒ� സബ് ഡിേ�ാ ആയി ഉയ��ക എ�

ആവശ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ആവശ�ം നട�ിലാ��തിന് അ��ലമായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ത�ാ�രി� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. വാണിജ� സ��യം

4129. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട തി�വന��രം ത�ാ�രി� നി��ി� വാണിജ� സ��യ�ി� എ�ാ

സഥല�ം വാടക�് ന���തിന് കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� �ലം ഇ�വെര വാടക�് ന�കി എ�ം ഇനി എ� ബാ�ി ഉെ��ം അറിയി�േമാ;

(സി) ഇതിേനാട�ബ�ി�് ത�ാറാ�ിയി�� പാ��ി�് ഏര�യി�  െപാ�ജന���് വാഹന��

പാ��് െച��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി� എ�െകാെ��് അറിയി�േമാ?

���ാ� ബേ�രി - െെമ�� രാ�ി യാ�ാ നിേരാധനം

4130. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ���ാ� ബേ�രി  -  െെമ�� ��ി� രാ�ി യാ�ാ നിേരാധനം നീ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) യാ�ാ നിേരാധനം നിലവി�� ഭാഗ�് െെ� ഓവ� നി��ി�് യാ�ാ നിേരാധനം മറികട�ാ��

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) രാ�ി യാ�ാ നിേരാധനം സംബ�ി�് ക��ാടക സ��ാ�മായി ച�� നട�ിയി�േ�ാ;എ�ി�

എെ��ാെമ� െവളിെ���ാേമാ ?

15 വ�ഷം കാല�ഴ��� ബ�ക�

4131. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  സ��ീസ് നട��  15  വ�ഷം കാല�ഴ��� ബ�ക�െട എ�ം

ഡിേ�ാ തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ബ�ക� പി�വലി�േ�ാ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. യി� ജീവന�ാ�െട എ� ത�ികക�

ന�െ��ം; ഇ� സംബ�ി� കണ�ക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

ആ�.ടി.ഒ ഓഫീ�കളി� ഓ�ൈല� സംവിധാനം

4132. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േകരള�ിെല എ�ാ ആ�.ടി. ഓഫീ�ക�ം ക����വ��രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�.ടി.ഓഫീ�മായി ബ�െ�� എ�ാ അേപ�ക�ം ഓ�ൈല� ആ�ി മാ�ിയി�േ�ാ;ഇെ��ി�

അതി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

രജി�� െച�ി�� വാഹന��

4133. �ീ.ഡി.െക. �രളി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� 2017 മാ��് 31 വെര രജി�� െച�ി�� വാഹന��െട എ�ം എ�;

(ബി) കാ�ഗറി തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നാളി�വെര രജി��  െച�ി�� വാഹന��െട എ��ിന് ആ�പാതികമാ�� േറാഡ്

േകരള�ി� ഉേ�ാെയ�� സംബ�ി� പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ഉെ��ി� അതിെ� വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

� വീല� വാഹനാപകട��

4134. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കഴി� �� വ�ഷമായി എ� വാഹനാപകട��  ഉ�ായി��്;  എ� േപ�

മരണെ��;  എ� േപ��് പരി�് പ�ി;  ഇതി� � വീല� �േഖന ഉ�ായി�� അപകട�� എ�;

വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) � വീല�  �േഖന��ാ�� വാഹനാപകട��  �ടി വ��തിനാ�  ഇ�ാര��ി�

േബാധവ�കരണ��െ�െട�� എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

വാഹന ഹരിതനി�തി

4135. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) വാഹന ഹരിതനി�തി നട�ിലാ�ി വ��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി� മാ��് 2011 �ത� നാളി�വെര എ� �പയാണ് സമാഹരി�ി�ളളത്;

(സി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം താ��ാലികമായി േകരള�ി�  ഉപേയാഗി�� വാഹന���്

ഹരിത നി�തി ബാധകമാേണാ;

(ഡി) നാളി�വെര എ� വാഹന��  ഹരിത നി�തി അട�ി��്;ഇതി�  സ��ാ�  വാഹന��

ഉ�െ��ി�േ�ാ;വ��മാ�േമാ?
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�തിയ ആ�.ടി. ഓഫീ�ക�

4136. �ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� എ� ആ�.ടി. ഓഫീ�ക� ഉ�്; ജി� തിരി�് കണ�ക� ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന�് �തിയ ആ�.ടി. ഓഫീ�ക� അ�വദി�േ�ാ� വാഹന സാ�ത, ജനസംഖ� എ�ീ

ഘടക��  പരിേശാധി�് അ�േയാജ�മായ േക��ളി�  അ�വദി��തി�ളള നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

�തിയ വാഹന��െട ഇ�ഷ�റ�സ് �ക

4137. �ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��തായി വാ�� വാഹന���് സ��ാ� നി�യി�ി�� ഇ�ഷ�റ�സ് �കേയ�ാ� ��ത�

�ക വാഹന ഉടമകളി�  നി�ം വാഹന ഡീല�മാ�  ഈടാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്

സംബ�ി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ:

(ബി) ഇ�രം പരാതിക� പരിേശാധി�വാ�ം ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�ം േമാേ�ാ� വാഹന

വ��് അധി�ത��് നി�േ�ശം ന��വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

നി�തി അട�ാ� വാഹന��

4138. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നി�തി അട�ാ� എ� വാഹന�� നിലവി���ം ഇവയിൽ എ� എ�െ�

നിയമ�കാരം ഒഴിവാ�ിയി�െ��ം കാരണ സഹിതം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിര�ി� ഓ��തി� നി�തി അട�ാ� വാഹന��െട വിശദമായ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാ�േ�ാ��് ക�ീഷണ�  ഇത് സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ  ;  നി�തി െവ�ി�്

നട��തിെനതിെര വ��് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� ഓേരാ ആ�.ടി.ഒ.,  സബ്-ആ�.ടി.ഒ.  ഓഫീ�കളി�  വാഹന നി�തി അട�ാ�

വാഹന��െട ലി�് ��ി�ി�േ�ാ;  നി�തി അട�ാ� തിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) വാഹന നി�തി അട�ാ��വഴി സ��ാരി��ാ�� ന�ം എ�െയ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ  ;

വ��മാ�േമാ; നി�തി അടവ് സംബ�ി� വിവര�� േശഖരി�ാ� ക���� സംവിധാനം ഇ�ാ�
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ഏെത�ി�ം േമാേ�ാ� വാഹനവ��് ഓഫീസ് നിലവി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ?

കായം�ളം - �ന�� േറാഡി� സ�കാര� ബ�ക�െട മ�രേയാ�ം

4139. �ീമതി �. �തിഭ ഹരി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കായം�ളം  -  �ന��  േറാഡി�  സ�കാര� ബ�ക�െട മ�രേയാ�ം�ലം നിരവധി അപകട��

ഉ�ാ�� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� സ�കാര� ബ�ക�െട മ�രേയാ�ം നിയ�ി��തിനാവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

സ�കാര� ബ�കളിെല അനധി�ത പരി�ാര��

4140. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� ബ�കളി� രാ�ികാല�ളി� ബ�ിെ� േബാഡി ��വ� വിവിധ വ���ളി� ബ��ക�

ക�ി�് െകാ�് ഓ�� �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ഡിേ���ം മ�് അത�ാവശ�ം േവ� ൈല�ക��ം �റെമ ബ�ിെ� േബാഡി ��വ� എ�.ഇ.ഡി.

ബ��ക�ം വ�� ബ��ക�ം ക�ി�് െകാ�് ഓ��ത് നിയമപരമായി

അ�വദനീയമാേണാ;അ�വദനീയമെ��ി� ഇത് പരിേശാധി�േമാ;

(സി) തിരേ�റിയ ��കളി�ം ൈഹേവകളി�ം ബ�ക�  രാ�ികാല�ളി�  ഇ�െന ഓ�േ�ാ�  മ�്

വാഹന�ളിെല ൈ�വ�മാ�െട �� െത�ി�ാ� അത് ഇടയാ�ം എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) സ�കാര� ബ�കളി�  ഫ�ററ് എ�ഡ് േബാ�് േപാ�� കാര��ളി�  േവ� കാര���

െച�ാതിരി�ക�ം ഇ�രം െപാ���� �ദ�ശി�ി�ക�ം െച�� �വണത ��തലാണ് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) സ�കാര� ബ�കളി� യാ��ാ��് മിനിമം �ര� ഉറ� വ���തിന് മതിയായ ഇടെപട�ക�

നട�േമാ;

(എഫ്) ചില ബ�കളി�  േബാഡി െപയി�ിംഗി�  കാ�� സ�ഹ�ിെ�റ �ല��ൾ�് നിര�ാ�

ചി���, െപയി�ക�  എ�ിവ ഒഴിവാ��തിന് ഓേ�ാറി�ക��് ഉ�ത് േപാെല സ�കാര�

ബ�കളി�  �ാ�േഡ�ഡ് െപയി�് േകാഡ് നട�ിലാ�ാ�  കഴി�േമാ എ� സാധ�ത

പരിേശാധി�േമാ?

സ�കാര� ബ�കളിെല സീ�ക�െട വിന�ാസം

4141. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� സ�കാര� ബ�കളി�  സീ�ക�  ത�ി�  ആവശ��ിന്

അകലമി�ാ�തിനാ�  ദീ�ഘ�ര യാ�ാ സ��ീസ് നട�� ബ�കളി�  യാ��ാ�  �േത�കി�്

�ായമായവ� അ�ഭവി�� ശാരീരിക ��ി��ക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത� ആെള ഇ��ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട പരമാവധി സീ�ക� �ാപി��തിനായി ഇ�െന

െച�� �വണത സ�കാര� ബ�കളി� ഉ�് എ�ത് ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ വിഷയ�ി� മലബാ� േമഖലയി� ഓ�� ബ�കളി� സീ�ക�െട �മീകരണം യാ��ാ��്

സൗകര�മായ വിധ�ിലാേണാ എ�ത് ��മായ പരിേശാധന നട�ാ�ം സീ�ക��് നി�ിത

അകലമി�ാ� ബ�ക� കെ��ി അവ ശരിയായ നിലയി� �മീകരി�ാ�ം േവ� നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) പാ��� ബ�കളി� സീ�ക� ത�ി� ഉ�ായിരിേ�� അകലം, സീ�ിെ� ഉയരം,വീതി �തലായ

കാര��ി�  േറേഷ�ാ നി�യി�െകാ�് നിയമ��ം സ��ാ�  ഉ�ര�ം നിലവി�േ�ാ;എ�ി�

പക��ക� ലഭ�മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� ആ�നികവ��രണം

4142. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� ആ�നികവ��രണ�ിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മ��

വിശദീകരി�േമാ ;

(ബി) േറാഡ് േസ�ി ഉറ�വ���തിന് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�

എെ��ാമാണ്?

(സി) സം�ാന�് �തിയ േജായി�് ആ�.ടി.  ആഫീ�ക�  സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് െട�ി� ഏ�െ���ിയ പരി�ാര��

4143. �ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ്

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

(എ) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് െട�ി� ഏ�െ���ിയ പരി�ാര�� സം�ാനെ�ാ�ാെക ഏകീ�ത

മാ�കയില� എ� പരാതി ��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് െട�ിന് ഏ�െ���ിയ പരി�ാര���ലം െട�് ജയി��വ�െട

ശതമാനം �റ�തായി കെ��ിയി�േ�ാ;
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(സി) ഇ�ാര��ി� േകാടതി�െട ഇടെപട� ഉ�ായി�േ�ാ; എ�് നി�േ�ശമാണ് േകാടതി ന�കിയത്;

(ഡി) സം�ാനെമാ��ം ഏകീ�ത മാ�കയി� പരി�ാരം െകാ�വ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെ� �വർ�നം

4144. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹനവ��ി� നിലവി�� ഒഴി�ക� നിക�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) നിരീ�ണ ക�മറക�  ഓ�േറ�് െച��തി�ം ക�േ�ാ�  െച��തി��� സംവിധാനെ�

സംബ�ി�് വിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ക�ാമറക�െട �വ��നം ശരിയായ രീതിയിലെ�� പരാതിക� പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�െട ഏെത�ാം സഹായ�ളാണ് വ��ിന് ലഭി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഇ) അപകട�� ഒഴിവാ�വാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��ം േറാഡ് േസ�ി അേതാറി�ി�ം സം��മായി

�വ��ി�വാ� നി�േ�ശം ന��േമാ?

ക��� കം ൈ�വ�/ൈ�വ� കം ക��� ത�ിക

4145. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� ക��� കം ൈ�വ�/ ൈ�വ� കം ക��� എ� ഒ� �തിയ ത�ിക

ഇേ�ാ� ��ി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക���  ൈലസ��ളള െെ�വ�മാ��ം,  െഹവിൈ�വിങ് ൈലസ��ളള ക���മാ��ം

�തിയ ത�ികയിേല�് അേപ�ി�വാ� കഴി�േമാ;

(സി) ക���, ൈ�വ� വിഭാഗ���് ഡബി� ഡ��ി ഒഴിവാ��തിെ� ഭാഗമായാേണാ ��ത നടപടി

സ�ീകരി�െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ദീ�ഘ�ര ബ�കളി� ഇേ�ാ� ൈ�വ�ം ക���മായി എ� േപെരയാണ് അയ��െത�ം �തിയ

സംവിധാന�ി� ഇതി� മാ�ം വ�േമാ എ�ം വ��മാ�േമാ?

വാഹന�� �ല�� പരി�ിതി മലിനീകരണം

4146. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�പ് േജ�ബ്

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

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന��  �ല�� പരി�ിതി മലിനീകരണം നിയ�ി��തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അ�രീ� മലിനീകരണം �റ��തിന് �തിയ തര�ി�� വാഹന��  ഉപേയാഗ�ി�

െകാ�വ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അ�രീ� മലിനീകരണം �റ�� വാഹന��  ഉപേയാഗ�ി�  െകാ�വ�േ�ാ�  അവ�്

ആവശ�മായ ഫ�വ� ഫി�ിംഗ് േ�ഷ�ക�ം മ�് അടി�ാന സൗകര���ം ഒ��ാ� നടപടിക�

ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ; വിവരി�േമാ?

രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��ം ഇ�ഷ�റ��മി�ാ� സ��ാ� വാഹന��

4147. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം

മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രജിേ�ഷ� സ��ിഫി��ം ഇ�ഷ�റ��ം ഇ�ാെത സ��ാ� വാഹന�� നിര�ിേലാ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം വ��കളി� ഏെത�ാം വാഹന�ളാണ് ഇ�ര�ി��ത് എ�് അേന�ഷി�േമാ;

(സി) സ��ാ�  വാഹന��െട രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��് ��ി��തിെ� �മതല ആ��ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��ം ഇ�ഷ�റ��ം ഇ�ാ� വാഹന�െള കെ��ി നിര�ി�  നി�ം

ഒഴിവാ�ക�ം, നിയമ ലംഘന�ിെനതിെര നിയമാ��ത നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�േമാ;

(ഇ) സ��ിഫി��് ന�െ�� േക�കളി� ഡ��ിേ��ിന് അേപ�ി�് വാ�ി ��ിേ�� ഉ�രവാദി�ം

ആ��ാണ്;  നിലവി�  രജിേ�ഷ�  സ��ിഫി��് ഇ�ാ� വാഹന��െട വിശദമായ വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്) നിലവി�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക��് ആ�. സി.  ��ക�  ഇെ�� കാര�ം

വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട വിശദ വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

വാഹനാപകട��ം ഗതാഗത���ം

4148. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, എം. �േകഷ്

,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് വാഹന��െട എ��ം വാഹനെ���ം �ല�ളള അപകട��ം വ��ി� വ��തായി

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  വാഹനാപകട��ം ഗതാഗത���ം ഒഴിവാ��തിനായി ഗതാഗത വ��് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) െപാ� ഗതാഗത മാ���� ജന���് ��ത� സൗകര��ദ�ം �ഗമ�മാ��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ജലമാ��ം �േഖന�ളള ഗതാഗതം ഫല�ദമായ രീതിയി�  വി�ലീകരി��തിന് എെ��ാം

നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ഓേ�ാറി�കളിെല അമിത ചാ��്

4149. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഓേ�ാറി�കളിെല മീ��  ഇടാെത അമിത നിര�് ഭീഷ ണിെ���ി ത�ിെയ��്

യാ��ാെര,�േത�കി�് �ീകെള ക�െ���� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഈ ഓേ�ാക�െ�തിെര എെ�ാെ� ക�ശന നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇ�െന ത�ി�് നട�� ഓേ�ാക�െട െപ�മി�ക�  തിരി�് െകാ��വാ�  പ�ാ� തര�ി�

റ�െച�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) മി� ഓേ�ാറി�ാ ൈ�വ�മാ�ം മീ�റിെല ചാ�ജ് �ടാെത ഇതിെ� ഇര�ി �ക റിേ�� �ലി എ�്

പറ�് വാ�ി യാ��ാെര വല�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഇ) ഓേരാ �ല�ളി� ഓ�� ഓേ�ാറി�കളി� തെ� �േദശെ� വിവിധ �ല�ളിേല�� �ലി

വിവരം �ദ�ശി�ി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചര�വാഹന���് �േത�ക സമയം

4150. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളിെല നിര�കളി�  ചര�വാഹന��  �േവശി��തിന് �േത�ക സമയം

അ�വദി�െകാ�� നിയമ�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ഇെ��ി�  നിര�കളി�  ഏെറ തിര��ഭവെ��� രാവിെല  8  മണി �ത�  10  മണിവെര�ം

ൈവകി�് 5 മണി �ത� 7 മണിവെര�ം ചര�വാഹന�� �േവശി��ത് തട��തിന് �േത�ക

നിയമ നി��ാണം െകാ�വ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ ?

ജലഗതാഗത രംഗ�് യാ�േ�ശം
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4151. �ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ിയിെല ജലഗതാഗത രംഗ�് അ�ഭവെ��� യാ�ാേ�ശം പരിഹരി��തിനായി

3.12.2016� എറണാ�ളം ഗ�് ഹൗസി� ജലഗതാഗത വ��് ഡയറ��െട അ���തയി�

േച�� അവേലാകന േയാഗ�ി� എ�� തീ�മാന�� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത തീ�മാന�� നട�ിലാ��തിനായി നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഉ�നാട� ജലഗതാഗതം

4152. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഉ�നാട�  ജലഗതാഗതം വികസി�ി��തിന്എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�  ജലഗതാഗത�ി�� സാധ�തക�  എെ�ാെ�െയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

യാ�ാേബാ�് സ��ീസ്

4153. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ��നി�് ആല�ഴയിേല�ം തിരി�ം യാ�ാേബാ�് സ��ീസ് ആരംഭി��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ��ത േബാ� സ��ീസിന് എവിെടെയ�ാമാണ് േ�ാ�് അ�വദി�ി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് എ� �ത� ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത േബാ�് സ��ീസിെല യാ�ാ നിര�ക� എ�െയ�് വിശദീകരി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിയായ ജ� മാ��് വികാസ് േ�ാജ�്

4154. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിയായ  "ജ�  മാ��് വികാസ് േ�ാജ�്"  പ�തി�െട സം�ാനെ�

നാളി�വെര�ളള �വർ�ന��, ലഭി� �ക, വിനിേയാഗി� �ക എ�ിവ ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ

വിശദീകരി�േമാ;
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(ബി) േ�ാജ�ി� കീഴിൽ ഈ വർഷം സം�ാന�് നട�ിലാ�വാൻ േപാ�� പ�തിക�

എെ�ാെ�യാെണ�ം േക� സം�ാന വിഹിതം എ�യാെണ�ം എ� �പ

വിനിേയാഗി�ി�െ��ം വ��മാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

08-05-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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