
പതിനാലാം േകരള നിയമസഭ

അ�ാം സേ�ളനം

2017 െമയ്  23, െചാ�

ന��ചി�മിടാ� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--238]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ� േചാദ� ന��

�ഷി വ��മ�ി : 5189 �ത� 5262 വെര

തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്

തീ��ാടന�ം വ��മ�ി
: 5263 �ത� 5364 വെര

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി : 5365 �ത� 5379 വെര

ഗതാഗത വ��മ�ി : 5380 �ത� 5426 വെര

നീര ക�ഷക��് നൽ�� ആ��ല��ൾ

5189. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നീര ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം ലാഭ�ിലാേണാ എ�് സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

എ�ിൽ വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) നീര ഉ�ാദന സംഘ���ം ക�ഷക��ം എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ന���െത�്

വ��മാ�േമാ?

പാടേശഖരസമിതിക�െട ��് ഫാമിംഗ് �വ��ന��

5190. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, ഡി.െക. �രളി

,, എം. സ�രാജ്

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

(എ) െന��ഷി�് അ��ല സാഹചര����ം ഉ�ാദന വ��നവിന് സാധ�ത���മായ �േദശ��

േക�ീകരി�് െന��ഷി വികസന പരിപാടിക� നട�ാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പാടേശഖരം സമിതിക�െട ��് ഫാമിംഗ് �വ��ന��  േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�  നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?
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കാ�ഷികരംഗ��ായ പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�ാൻ പ�തി

5191. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.�േരഷ് ���്

,, പി. ഉ�ി

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

ന��േമാ:

(എ) �� സ��ാരിെ� കാല�് കാ�ഷികരംഗ��ായ പിേ�ാ�ാവ� പരിഹരി�് �ഷി�െട വള��

�നഃ�ാപി�ാനായി നട�ിലാ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �േത�ക കാ�ഷിക േമഖല �േഖന��ാകാനിട�ളള േന���  അറിയി�ാേമാ;  ഇവ�െട

�ഖ�ാപന�ിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) നാണ�വിളക�െട�ം �ഗ�വ��ന��െട�ം വില�ിരത�ം ഉ�ാദന-ഉ�ാദന�മതാ

വ��നവി�മായി പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട ആഭി�ഖ��ി�� ക�ഷക വിപണിക�

5192. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വി.എഫ്.പി.സി.െക.�െട ആഭി�ഖ��ി�  എ� ക�ഷക വിപണിക�  �വ��ി�

വ��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിപണി �പീകരി��തിന് നി�യി�ി�� മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ?

�ഷി വ��് നട�ിലാ�� പ�തികെള��ി ജന�െള േബാധവ�രി��തിന് നടപടി

5193. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ഇ.െക.വിജയ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  �ഷി വികസന�ിനായി എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��െത�് അറിയി�േമാ;  ഓേരാ പ�തികളി� നി�ം ക�ഷക��് ലഭ�മാ�� സഹായ��

എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��് നട�ിലാ�� പ�തികെള��ി ജന�െള േബാധവ�രി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�വ��െവ�് െവളിെ���േമാ ?

ജാതി ക�ഷക�

5194. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജാതി �ഷിെച�� ക�ഷക��് മതിയായ േ�ാ�ാഹനം ലഭി��ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത ക�ഷക��്ന�കി വ�� സഹായ�െളെ��ാെമ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ േമഖലയിെല ക�ഷക� േനരി�� ���െളെ��ാമാെണ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;എ�ി� ഇത്

പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ജാതി�,ജാതിപ�ി എ�ിവ �ടാെത ജാതി��െട െതാ�് എ�ിെന�ാം ഉപേയാഗി�ാെമ�്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;ഇതി� നി�ം �ല�വ��ിത ഉ�പ��� ഉ�ാ�� രജി�� െച� കാ�ഷിക

��ാ�ക� സം�ാന�് നിലവി�േ�ാ;എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) പാഴാ�ി കള�� ജാതി��െട െതാ�് �ല�വ��ിത ഉ�പ��ളാ��തിനാവശ�മായ മാ�ഗ

നി�േ�ശ�ം േബാധവ��രണ�ം ന���തി�ം ഇതിെ� വ�ാവസായികാടി�ാന�ി�ളള

ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തി�ം ക�ഷക��ാവശ�മായ സഹായം ഉറ� വ��േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

പാ� �ഷിെച��വർ�് സ�ിഡി ആ��ല��� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5195. �ീ.സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി�മി പാ��ിെന��് �ഷി െച�� ക�ഷക��് ഡയറ�് െബനിഫി�് �ാ��റി�െട വള

ന��ചി�മി� േചാദ�മായി അ�വദി�ാ��താ����� സ�ിഡി ലഭി��േ�ാ; ഇെ��ി�

എ�െകാെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാ� �ഷിെച��വർ�ം സ�ിഡി ആ��ല���  ലഭ�മാ��തിന് സർ�ാർ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െന�-ക�ഷകർ�് സൗജന� വിള ഇ��റ�സ് �ീം

5196. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിള ഇ��റ�സ് പ�തിയി� േച��തിന് െന�-ക�ഷക�െട �ിമിയം �ക എ�യാണ്;

(ബി) നാടി� േവ�ി അ�ം വിളയി��വ� എ� നിലയി� �േത�ക പരിഗണന ന�കി െന�ക�ഷക�െട

�ിമിയം �ക സ��ാ�  ന�കി അവെര സൗജന� വിള ഇ��റ�സ് �ീമി�  േച��� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ;
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(സി) ക�ഷക�െടത�ാ� കാരണ�ാ� ഉ�ാ�� തീപി��ം �ലം �ഷി നശി�ാ� വിള ഇ��റ�സ്

പരിര� ലഭി�േമാ;

(ഡി) 22.3.17  െല  37/2017/�ഷി ന��  -  ഉ�രവ് �കാരം ��തിേ�ാഭ��  �ല��ാ��

നാശന���െട ഗണ�ി� കാ�തീ എ�ളളത് തീപി��ം എ�് മാ��തിന് സർ�ാർ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ?

െമ�് ഇ� ഇ�ഡ� പ�തിയി� റ�റിെന ഉ�െ���വാ� നടപടി

5197. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, ഐ.സി.ബാല���

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

ന��േമാ:

(എ) റ�� വില�ിരതാ ഫ�് പ�തി�് എെ��ി�ം സാ��ിക സഹായം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) 'െമ�് ഇ� ഇ�ഡ� 'പ�തിയി� റ�റിെന ഉ�െ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) റബ� വില�ിരതാ പ�തി�് നിലവി� എ� �പാ �ടിശിക ന�കാ�െ��് അറിയി�േമാ?

�ഷിഭവ� തലം �ത� വിപണന രംഗ�് ജീവന�ാെര നിേയാഗി��തിന് നടപടി

5198. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�്  ,  പ��റി എ�ിവ�െട ഉ��ാദനം വ��ി�ി��തിനാ�� ഇടെപട�ക�െ�ാ�ം തെ�

ഉ����െട വിപണനരംഗ�ം കാര��മമായ ഇടെപട�ക� നട��തിന് സർ�ാർ നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) �ഷി വ��ി�  ഘടനാപരമായ മാ���  വ��ി,  �ഷിഭവ�  തലം �ത�  വിപണന രംഗ�ം

ജീവന�ാെര നിേയാഗി��തി�ം ഉ�����് ന�ായമായ വില ഉറ� വ���തി�ം ആവശ�മായ

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

വള��െട ലഭ�ത �റ�ത് ക�ഷക��് ��ി� ��ി��ക�

5199. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിയ, െപാ�ാഷ്, ഫാ�ംേഫാസ് �ട�ിയ േന�വള��െട�ം മ�് ��് വള��െട�ം

വിപണനം �തിസ�ിയിലാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം വള��െട ലഭ�ത �റ�ത് ക�ഷക��് ��ി��ക�  ��ി�ിരി�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� നിലവിെല �തിസ�ി�് കാരണെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) നിലവിെല �തിസ�ി പരിഹരി��തി�ം വളം ലഭ�ത ഉറ�വ���തി�മായി എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി

5200. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തിയി��െ���ി  2016-2017  വ�ഷം േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�

നട�ിലാ�ിയ �വ��ന��/പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ക�മാവി� േതാ��ളി� കീടനാശിനി �േയാഗി�� രീതി

5201. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �ാേ�ഷ�  േകാ��േറഷെ� അധീനതയി��

�ല�ളി�  ക�മാവി�  ൈതക�  ന�പിടി�ി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  ക�മാവി�  ൈതക�  വ�

പിടി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ക�മാവി�  േതാ��ളി�  ഇേ�ാ�  ഏത് കീടനാശിനിയാണ് ഉപേയാഗി�വ��ത്;  ഇത്ഏ�

രീതിയിൽ �േയാഗി��െവ�് െവളിെ���േമാ ?

ക�ഷക��് ന�ായവില�ം ഉപേഭാ�ാ���് മിതമായ വില�ം പ��റി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി

5202. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ്

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

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

(എ) പ��റി വിപണന�ി�ം അവ�െട ഉ�ാദന േ�ാ�ാഹന�ി�ം സം�രണ�ി�ം

േഹാ��ിേകാ��ിെ� ഇടെപട� എ�മാ�ം ഫല�ദമാ��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് പ��റി ക�ഷക��് ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�ം അേതാെടാ�ം ഉപേഭാ�ാ���്

മിതമായ വില�് ഇവ ലഭ�മാ��തി�ം സാധ�മായി�േ�ാ;

(സി) മ� സം�ാന�ളി�  നി�ം സം�ാനെ� ച�കളി�  നി�ം പ��റിക�  േശഖരി�് �ടിയ

വില�് വിപണനം നട�� രീതി�ം ചിലേ�ാെഴ�ി�ം മാ���് വിലേയ�ാ�  ഉയ�� വില

ഈടാ���മായ പരാതിെയ�റി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ?

കാ�ഷികരംഗെ� വളർ��് ��സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന��ം െചലവാ�ിയ �ക�ം
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5203. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� സ�യംപര�ാ��ം കാ�ഷികരംഗെ� വളർ��ം ല��മി�  2006-2011  കാലഘ��ി�

സ��ാ� ആരംഭി� െന��ഷി വികസന പ�തി,  നാളിേകര വികസനപ�തി,  ൈഹെട�് �ഷി,

��നാട്/ഇ��ി പാേ��ക�, വിള ഇ��റ�സ് പ�തി,  �ഷി�ാ��ാ�� സൗജന� ൈവദ�തി

പ�തി ,കർഷക െപൻഷൻ പ�തി , നിറവ് ,വയനാട് പാേ�ജ് ,വിള ആേരാഗ� പരിപാലന പ�തി

എ�ിവ�െട നട�ി�ക��ായി �� സ��ാ� നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാം; െചലവാ�ിയ

�ക എ� ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) ഇതിൽ നി�ം �� സ��ാ� നി��ലാ�ിയ പ�തിക� ഏെത�ാം; ��തായി �ട�ിയ പ�തികൾ

എെത�ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�െട �വ��നം െമ�െ���ി കാ�ഷികരംഗ�് വള�� ല��മി�് ഈ സ��ാ�

സ�ീകരി�വ�� നടപടിക�ം ��തായി �ട�ാ�േ�ശി�� മ� പ�തിക�ം എെ��ാം എ�്

വ��മാ�േമാ?

വര��ാകാല�് െത�കെള സംര�ി��തിന് നടപടിക�

5204. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വര���ലം  2017  ജ�വരി  1  �ത�  ഉ�ായി�� �ഷിനാശം സംബ�ി�്

കണെ���് നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) വര��ാകാല�് െത�ക���ാ�� േരാഗ��, കീടബാധ എ�ിവ നിയ�ി��തി�ം

കാ�ഫല�� െത�കെള സംര�ി��തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

'േസഫ് � ഈ�്' പ�തി

5205. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഷ���റി വിപണനം തട�് െപാ�ജനാേരാഗ�ം ര�ി�ാനായി കാ�ഷിക

സ��കലാശാല�മായി േച��് �ഷി വ��്  2013-� �ട�ിയ  'േസഫ് � ഈ�്'  പ�തി�െട

ഭാഗമായി 2013 �ത� നാളി�വെര (വ�ഷം തിരി�്) നട�ിയ �വ��ന�� എെ��ാം എ�ം

ഓേരാ വ�ഷ�ം ഇതിനായി െചലവാ�ിയ �ക എ� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി  2013  �ത�  നട�ിയ പരിേശാധന റിേ�ാ��് �കാരം മ�

സം�ാന�ളി�  നി�ം എ�� പഴം,  പ��റിക�  �ട�ി മീ�, പാ�  ഉ��െട വിവിധ

ഭേ��ാ���ളിെല കീടനാശിനിക�െട വിശദാംശം ഇനം തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ിനക� ലഭി�� ഭേ��ാ���െള ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായ പഠന�ി�

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ആയ� സംബ�ി�് വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ?
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പി.എം.െക.എസ്.ൈവ പ�തി കരാ� ജീവന�ാെര പിരി�് വി��തിന് കാരണം

5206. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) പി. എം. െക. എസ്. ൈവ ബാ�് - 2 പ�തിക�െട കാലാവധി നീ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) േ�ാ�് തല�ി�  എ� കരാ�  ജീവന�ാ�  നിലവി�  പി.എം.െക.എസ്.ൈവ.  പ�തി �കാരം

േജാലി െച���് ;

(സി) ��ത പ�തി�കാരം േജാലി െച�ി�� കരാ� ജീവന�ാെര പിരി�് വി��തിന് കാരണം ഫ�്

�റ�താേണാ; അെ��ി� കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) നിലവി�  ��തി വിഭവ പരിപാലനം �ടാെത ഏെത�ാം ���ിക�  േ�ാ�് തല�ി�

നട�ിലാ��;

(ഇ) പിരി�വി� കരാ�  ജീവന�ാെര പ�തി ���ീകരണ ���ിക��ായി നിേയാഗി��ത്

പരിഗണി�േമാ?

വിള ഇ�ഷ�റ�സ്

5207. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� �ഷികളാണ് വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�ികയി� ഉ�െ��ിരി��ത് എ�ം

ഇവ� ഓേരാ�ി�ം നി�യി�ിരി�� ഇ�ഷ�റ��േചാദ�ം നിരസി�ാ��താണ് �ക�ം �ീമിയം

�ക�ം എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;  ഏെതാെ� സാഹചര��ി��േചാദ�ം

നിരസി�ാ��താണ് �ഷി നാശ�ിനാണ് ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� ലഭി��ത്;  �തിവ�ഷം ഈ

ഇന�ി� എ� �പയാണ് അ�വദി��ത്;

(ബി) ഉ�പാദനെചല�മായി ത�ി� േനാ�േ�ാ� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വളെര �റവാെണ� വിവരം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ക�ഷക��് ന�ം സംഭവി�ാ� രീതിയി�  ���മാ�ം ഉ��ാദനെ�ലവ് എ�ി�ം ലഭി��

രീതിയി� വിള ഇ�ഷ�റ�സ് �ക വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പഴം, പ��റി��ാദന�ി� വി.എഫ്.പി.സി.െക.നട�� ഇടെപട�ക�

5208. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ബാ�

,, സി.െക. ഹരീ��

,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) പഴം, പ��റി��ാദന�ി� വി.എഫ്.പി.സി.െക. വഴി നട�� ഇടെപട�ക� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) �ര�ിത ഭേ��ാ�പാദന ഉപാധിക�െട േ�ാ�ാഹന�ി�ം ൈജവ�ഷി �റക�െട

വ�ാപന�ി�മായി െച� കാര��� എെ��ാമാണ്;

(സി) െച�കിട നാമമാ�മായ ക�ഷക�  ഉ�െ�െട��വ��് ൈജവ�ഷി ഉ�ാദന വിപണന

േ�ാ�ാഹന�ിനായി സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;  ഇ�ാര��ി� േ�ാ�് തല സം��

സംഘ��െട പ�് വിശദീകരി�ാേമാ ?

�ഷി വി�ാന വ�ാപന�ിനായി ആ� �സ് പ�തി

5209. �ീ.സി.���

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

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

(എ) �ഷി വി�ാന വ�ാപന�ിനായി ആ� �സ് പ�തി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട ല���� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ� �സിെ� കീഴി�ളള എ�ാ വി�ാന വ�ാപന പ�തിക�ം �ഗസംര�ണം, �ീര വികസനം,

മ��ബ�നം �ട�ിയ േമഖലകളിെല പ�തിക�മായി ഏേകാപി�ി�് നട�ിലാ�ാ�

സാധി�േമാെയ�് പരിേശാധി�േമാ?

�ഷി ഓഫീസ�/�ഷി അസി��് ത�ികകളിെല ഒഴി�ക�

5210. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി ഓഫീസ�/�ഷി അസി��് ത�ികകളി� ഒഴി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഒഴി�ക�െട എ�ം ജി� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�ക� നിക��തിന് സ�ീകരി� നടപടി�മ�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത ത�ികകളി� താ��ാലിക നിയമന�ി�� അ�വാദം ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ഷി വ��ിെല അഴിമതി�ം വിജില�സ് അേന�ഷണ�ം

5211. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) 2011-16 കാലയളവി� �ഷി വ��ി� നട� അഴിമതിക� എെ��ാമാണ്;  ഓേരാ അഴിമതി�ം

സംബ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;
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(ബി) ഇതി� എ� േപ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

(സി) ഇവയി� ഏെത�ി�ം േകസ് വിജില�സ് അേന�ഷി��േ�ാ;എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

�ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട� അ�ാരാ� ശി�ശാല�െട �ട� നടപടികൾ

5212. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

(എ) ഇൗ സ��ാരിെ� കാല�് �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� അ�ാരാ� ശി�ശാല നട�ിയി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ബി) ��ത സംരംഭ�ിെ� ഉേ�ശ ല���� എെ��ാമായി�� എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(സി) എെ��ാം ആശയ�ളാണ് ശി�ശാലയി� ഉ��ിരി�ത് എ�് വിവരി�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ് ഇതിെ� ഭാഗമായി സ��ാ�  െെകെ�ാ�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�േമാ?

അേ�ാ -േബ�ഡ് വ�വസായ��െട സാധ�ത

5213. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� വി�ലമായ തര�ി� അേ�ാ -േബ�ഡ് ഇൻഡ�ീസ് െഡവെല�െമ�ിെ� സാധ�ത

�ഷിവ��് പഠി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി� േകരള�ി� നട�വ�� ടി വ�വസായ�� എെ��ാമാണ്?

ഇടവിള �ഷിക� േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് നടപടി

5214. �ീ.െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇടവിള �ഷിക�  േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

ഇ�സംബ�ി� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെതാെ� വിളകളാണ് ഇടവിള �ഷിയായി നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇടവിള �ഷി ആദായകരമാ��തി�ം ഇ�രം ഉ�പ����് വിപണി കെ���തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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ഹരിതം ഹരി�ാട് പ�തി നി��ഹണം

5215. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹരിതം ഹരി�ാട് പ�തി�െട നി��ഹണ�ിനായി നിേയാജകമ�ലം തല�ി�  �േത�കം

േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ി�ം ഗേവണിംഗ് േബാഡി�ം �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദാംശം ന��േമാ?

മാ�,ക�മാ� എ�ിവയിൽ നി�� �ല� വർ�ിത ഉൽ���ൾ

5216. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏ��മധികം മാ� ഉ��ാദനം നട� നട� വ�ഷ�ി�  മാ�യി�  നി�്

�ല�വ��ിത ഉ�പ��� നി��ി��തിന് ഏെത�ാം �ാപന���് സഹായം ന�കിെയ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക�മാ�യി� നി�് �ല�വ��ിത ഉ�പ��� ഉ�പാദി�ി�� �ാപന�� െപാ�േമഖലയിേലാ

സഹകരണേമഖലയിേലാ �വ��ി��േ�ാ;  ��ത �ാപന���് �ഷിവ��് സഹായം

ന�ിവ��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

വി�് �ാമം പരിഹരി��തി�� നടപടി

5217. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�� വര�� �ലം സം�ാന വി�് അേതാറി�ിയി�ം കാ�ഷിക സ�വകലാശാലയി�ം വി�്

ഫാ�കളി�ം വി�ിെ� ലഭ�ത �റവാെണ�� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ക�ഷക��് സമയബ�ിതമായി വി�് ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സ��ാ�  �ാപന�ളി�  വി�് ലഭ�ത�െട അഭാവ�ി�  ക�ഷക�  സഹകരണ �ാപ��

�േഖന�ം മ�് ഏജ�സികളി� നി�ം വി�് വാ�ിയാ� അതിന് സ��ാ� സ�ിഡി ന���

കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) പാല�ാട് ജി�യി�  ഒ�ാം വിളയിറേ�� സമയെമ�ിയ സാഹചര��ി�  ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��െട മീ�ിംഗ് വിളി�് േചർ�് ഇ�ാര��ിൽ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ക�ഷക െതാഴിലാളി േ�മനിധി േബാ�ഡി� അംഗത�ം

5218. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഒ� വ�ഷമായി ക�ഷക െതാഴിലാളി െപ�ഷ�  വിതരണം െച�ാ�

സാഹചര��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  എ� േകാടി �പ ക�ഷക െതാഴിലാളി െപ�ഷ�  �ടി�ികയായി ന�കാ�െ��്

വ��മാ�േമാ;

(സി) േ�മനിധി േബാ�ഡി� അംഗമായി��വ��ാേണാ ക�ഷകെതാഴിലാളി െപ�ഷ� ന���ത്;

(ഡി) എ�ി� േബാ�ഡി� അംഗത�ം ലഭി�ാ�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാണ്;

(ഇ) ഇേ�ാ� േബാ�ഡി� അംഗമായി��വരി� �രിപ�ം േപ�ം യഥാ�� ക�ഷകെതാഴിലാളികളെ��

ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) എ�ി� ഇ�ാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�� േവനലി� �ഷി നശി� േപായവ��് ന�പരിഹാരം

5219. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�്,  െത�്,  ക��് �ട�ിയ കാ�ഷിക വിളക�  ക�� േവനലി�  നശി� േപായവ��്

ന�പരിഹാരമായി സ��ാ� എ�് ആ��ല�മാണ് ന�കിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ല�ം വിതരണം െച�ി�ി� എ�ി�, ആ��ല��� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

ക�ഷക െപ�ഷ�

5220. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം എ� �പ ക�ഷക െപ�ഷ� ന�ാ� ബാ�ി��്; ജി�

തിരി�് ലി�് ന�േമാ;

(ബി) 2016 െമയ് 31 വെര ക�ഷക െപ�ഷ� �ടി�ിക എ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ഷക െപ�ഷ�മായി ബ�െ��് ഈ സ��ാ�  ന�ിയ ഉ�ര�ക�േട�ം മാ��

നി�േ�ശ��േട�ം പക��് ലഭ�മാ�േമാ?

അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക� വഴി ക�ഷക��് നൽ�� േസവന�ൾ

5221. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

,, േറാജി എം. േജാ�

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

(എ) സം�ാന�് അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  �വ��ി� വ��േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

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

(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ��ത െസ��ക� ക�ഷക��് ന���ത് ;

(ഡി) സം�ാന�് എവിെടെയ�ാമാണ് െസ��ക� �ാപി�ിരി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം �തിയ എ� അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

�ാപി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

കാേരാട് പ�ായ�ിെല �ളം നവീകരണ�ിെല �മേ��ക�

5222. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തി�വന��രം കാേരാട് പ�ായ�ിെല �ളം നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി  45  ല�ം �പാ

തിരിമറി നട�ിയതിന് �ഷി വ��ിെല ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗ�െര സെ��് െച�ി�േ�ാ; ഇവ�

ആെര�ാം; േപ�ം, ഉേദ�ാഗേ��ം, അ��ം സഹിതം വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത നടപടി സംബ�ി�് �ഷിവ��് വിജില�സിെ� അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെ� പക��്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �മേ��ക� എെ��ാം എ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) �ളം നവീകരണ�ിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം ���ിക�  െച�തിലാണ് ത�ി�് നട�ി��ത്;

വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ഇ) ��ത ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര�� �ട� നടപടിക� എെ��ാെമ�് െവളിെ���േമാ ;

(എഫ്) ���ാെര നിയമ�ിന് ��ി� െകാ� വ�് മാ�കാപരമായി ശി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

എട�ര �ീേരാ�പാദക സംഘ�ിെ� െക�ിടനി��ാണ അ�മതി�� അേപ�

5223. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) എല�� നിേയാജമ�ല�ിെല തല�ള�� പ�ായ�ിെല പ��പാലം എട�ര �ീേരാ�പാദക

സംഘ�ിെ� െക�ിടനി��ാണ അ�മതി�ാ�� സംഘം �സിഡ�ിെ� അേപ� ലഭി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) സംഘ�ിെ� െക�ിടനി��ാണം െപാ� ആവശ�മായി പരിഗണി� അ�മതി ന�ാ�

നടപടിസ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തിക�

5224. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, ഒ. ആ�. േക�
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,, �. ആ�. �ദീപ്

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

(എ) സം�ാന േഹാ��ി���� മിഷ� ൈജവ�ഷി പ�തിയി� കീഴി� മ�ിര കേ�ാ�് �ണി�ക�

�ാപി�ക�ം ൈജവ�ഷി സ��ിഫിേ�ഷ�  നട�ക�ം െച�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷിയി�  ഏ�െ��� വിവിധ സംഘ���് എെ��ാം തര�ി�� സഹായ�ളാണ്

ന���െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

നാളിേകര �ഷി�െട വികസന�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി പ�തിക�

5225. �ീ.ഐ.സി.ബാല���

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, വി.പി.സജീ��

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

(എ) നാളിേകര �ഷി�െട വികസന�ി�ം സംര�ണ�ി�മായി ആവി�രി�ി�� പ�തിക�

എവിെടെയ�ാമാണ് നട�ിവ��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഈ േമഖലയി�  േന���  ഉ�ാ�ാനായി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശ�� എെ��ാം?

വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് ന�പരിഹാര �ക

5226. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െകാടിയ േവനൽ �ലം വ�ാപകമായി നാശം സംഭവി� െന�്,  നാളിേകരം,  അട�,  ���ളക്

ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന�കാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

��� േകാ�നില�ളി� േസാളാ� പാന�ക� �ാപി�� നടപടി

5227. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���  േകാ�നില�ളി�  പ�ി�ിനായി േസാളാ�  പാന�ക�  �ാപി�് േമാേ�ാ�ക�

�വ��ി�ി�ാ�  െറ��േകാ വഴി നട�� �വ��ന��  എെ��ാമാെണ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ���  ജി�യി�  ൈപല�് േ�ാജ�് എ� നിലയി�  ഏെത�ാം പാടേശഖര�ളിലാണ് ഇത്
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�ാപി��ത്;

(സി) പ�തി�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

സം�ാന േഹാ��ിക��� മിഷെ� �വ��ന��

5228. �ീ.െക.�േരഷ് ���്

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, പി.വി. അ�വ�

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

(എ) ഏെത�ാം വിളക�െട സമ�വികസനമാണ് സം�ാന േഹാ��ിക���  മിഷ�  �ധാനമാ�ം

ല��മി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� �വ��ന�ളി�െട നി��ി� േന��� ൈകവരി��തിന് ��ത� േമ�േനാ�ം

ആവശ�മായതിനാ� ഫല�ദമായ േമാണി�റിംഗ് സംവിധാനം ഏ�െ���ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കാ�ഷിക േമഖല െമ�െ����തിന് പ�തിക�

5229. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

,, െക. ആ�സല�

,, എം. രാജേഗാപാല�

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

(എ) കാ�ഷികേമഖല െമ�െ����തി�ം നിലവി�� ഉ�ാദന�മത വ��ി�ി��തി�മായി നട�

സാ��ിക വ�ഷ�ി� ആവി�രി�ി�� പ�തിക� ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�� ഫാ�ക�െട�ം ലാ�ക�െട�ം ആ�നികവ��രണ�ി�ം �തിയ ലാ�ക�

�ാപി��തി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) പ��റി�െട വിപണന�ിനായി ക�ഷക വിപണിക�ം മാ�ക�ം ആരംഭി��തിന് പ�തി�േ�ാ;

എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ;

(ഡി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �തിയ ക�ഷക േസവന േക��� ആരംഭി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;ഇതിെ�

വിശദാംശം ന��േമാ?

വര�� കാ�ഷിക േമഖലയി��ാ�ിയ �ത�ാഘാത�െള േനരി��തിന് നടപടി

5230. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി

,, എ� .എ.െന�ി��്

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

വര�� കാ�ഷിക േമഖലയി��ാ�� �ത�ാഘാത�െള േനരി��തി�ം ഉ�ാദനം നിലനി��ാ�ം

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികെള�റി�് വിശദമാ�േമാ?

േകാ�ാട് മ�ല�ിെല ആ�.െക.വി.ൈവ പ�തി

5231. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ആ�.െക.വി.ൈവ �ട�ിയ േക�സഹായ പ�തികളി�ം സം�ാന സ��ാരിെ� �തിയ

പ�തികളി�ം ഉ�െ���ി േകാ�ാട് മ�ല�ിേല�ായി എെ��ാം പ�തികളാണ് വിഭാവനം

െച�ി��ത്; വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) മ�ല�ിെല ��� �ഷി�ാ�  ഉൾെ�െട�� കർഷകർ�് �േയാജന�ദമാ��തര�ി�

പ�തിക��് �പം ന��േമാ?

െന�മാറ മ�ല�ിെല പ��റി�ഷി േ�ാ�ാഹന പ�തികൾ ഥാന

5232. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

സം�ാന ബ�ജ�ിൽ പ��റി �ഷി�െട േ�ാ�ാഹന�മായി ബ�െ�� പ�തിയി� ഉ�െ���ി

െന�മാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  നട�ിലാ�ാ�  േപാ�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി�ം െത�ക� �റി� മാ�� ക�ഷക��് ധനസഹായ�ം

5233. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകര�ാമം പ�തി സം�ാനെ� എ� �ാമ�ളി�  നട�വാനാണ് പ�തിയി�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം ക�ഷക��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന��വാ�േ�ശി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഫലസ��ിയി�ാ� െത�ക� �റി� മാ��തിന് പ�തി�േ�ാ;

(ഡി) െത�ക� �റി� മാ�� ക�ഷക��് ധനസഹായം ന��� പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

മാ��െട ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം

15 of 81



5234. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മാ��െട ഉ�പാദന�ം വിപണന�ം സംബ�ി�് എെ��ി�ം പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) മാ�െയ കാ�ഷിക വിളയായി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) ഏ��ം ��ത�  മാ� ഉ�പാദി�ി�� െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  �േത�ക പാേ�ജ്

അ�വദി�ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ചാല�ടി മ�ല�ിെല ക�േ�ാടിെ� സംര�ണ നടപടിക�

5235. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചാല�ടി മ�ല�ിെല േകാടേ�രി,  പരിയാരം പ�ായ�കളിെല ക�േ�ാടിെ� സംര�ണ

നടപടിക� ഏത് ഘ��ിലാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ക�േ�ാടിെ� ര�ാംഘ� നവീകരണ �വ��ന���് അ�മതി ന���തി�ളള നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

ഏല�� മ�ല�ി��ഷി വ��മായി ബ�െ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

5236. �ീ.എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

2017-18  വ�ഷ�ി�  എല��  മ�ല�ി�  �ഷി വ��മായി ബ�െ��് നട�ിലാ��

പ�തിക�െട വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ; നിലവി� മ�ല�ി� നട�ിലാ�� പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ� വിശദമാ�േമാ?

ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി� �ഷി ഓഫീസർമാ�െട ഒഴി�കൾ

5237. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ� �ഷിഭവ�കളി� �ഷി ഓഫീസ� ത�ിക ഒഴി� കിട��െ�� ജി� തിരി�� കണ�് 

ന�കാേമാ;

(ബി) ചി�� നിേയാജകമ�ല�ി� ഒഴി� കിട�� �ഷി ഓഫീസ�, അസി��് ഡയറ�ർ ത�ിക�

എ�െയ�ം നിക�ാ� സ�ീകരി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മാേവലി�ര ജി�ാ �ഷിേതാ��ി� ൈറസ് ബേയാ പാ��്

5238. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) മാേവലി�ര ജി�ാ �ഷിേതാ��ി�  ൈറസ് ബേയാ പാ��് ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�ി��

നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;��ത ���ി�് വകയി��ിയ �കെയ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കരി�ാലി�  ചാ���യി�  ���മായി �ഷി െച��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�േമാ?

േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�

5239. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് ജി�യി�  എവിെടെയാെ�യാണ് അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  നിലവി�

�വ��ി�െകാ�ിരി��ത്;

(ബി) ജി�യി�  ��തായി അേ�ാ സ��ീസ് െസ��ക�  ആരംഭി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

റ�റിെ� താ�വില വ��ി�ി��തി�� നടപടി

5240. �ീ.േജാ�ജ് എം. േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) റ��  �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി എെ��ാം കാര��ളാണ് സ��ാ�

നട�ിലാ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) റ��  ക�ഷകെര വില�ക��യി�  നി�ം സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) റ�റിെ� താ�വില കിേലാ�്  200  �പയായി വ��ി�ി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;

താ�വില വ��ി�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അേ�ാപാ��്

5241. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വി�് �ത� �ല�വ��ിത ഉ�പ��� വെര ലഭ�മാ��തിനായി വിഭാവനം െച�് നട�ിലാ�ിയ

അേ�ാപാ��് കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� അ�വദി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ?

���ാടി മ�ല�ിെല ആയേ�രി-േവളം േകാ�നില വികസന പ�തി

5242. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ���ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല ആയേ�രി-േവളം േകാ�നില വികസന പ�തി�് തറ��ി�കാര�ം

��യി�േ�ാ;

(ബി) ചില സാേ�തിക കാരണ�ളാ� പ�തി ഇേ�ാ� നില�ിരി�� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇേതാെട േനരെ� �ഷി െച�ി�� െഹ��  കണ�ിന് െന�പാട��  �ഷിേയാഗ�മ�ാതായി

മാറിയ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  പ�തി സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ം;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) പ�തി യാഥാ���മാ��േതാെട എ� െഹ��  �ലം �ഷി േയാഗ�മായി�ീ�ം എ�്

വ��മാ�േമാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ഷി�മായി ബ�െ�� അ�ാരാ� കരാ�കെള സംബ�ി� ആശ�കൾ

5243. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷി�മായി ബ�െ�� അ�ാരാ� കരാ�ക�  നട�ാ��തിന് േഡാ.എം.എസ്.സ�ാമിനാഥെ�

നി�േ�ശ�ി�  �പീകരി�െ�� ഡ��.ടി.ഓ െസ�ിെല അംഗ��െട േപര്,നിർ�ഹി��

�മതലക�  എ�ിവ വ��മാ�ാേമാ;  ഡ��.ടി.ഓ െസ�ിൽ എെ��ി�ം �നസംഘടന

നട�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� അത് ഏ� രീതിയിലാണ്;ഇ�മായി ബ�െ�� തീ�മാന��െട േകാ�ി

ന�ാേമാ;

(ബി) ��ത െസ� 2016-2017 വർഷം എെ��ാം പഠന�� നട�ി എ�ം എെ��ാം റിേ�ാ��ക�

ഗവൺെമ�ി� സമ��ി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 09  /05  /17െല േചാദ�ം  281  െല ഉ�ര�ി�  �ചി�ി� �ണിേവ�ി�ി വിദ��ം

ഡ��.ടി.ഓ.െസ�ം േച��് ആ�.സി.ഇ.പി.കരാ�  സംബ�ി�് നട�ിയ പഠന�ിെ��ം ഇത്

േബാധ�െ����തിനായി േക��ിേല�് സമ��ി� ശാ�ീയ െതളി�ക�െട�ം േകാ�ി

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) 2017 �ൈല മാസ�ി� നട�� ആ�.സി.ഇ.പി. മീ�ിംഗിൽ അവതരി�ി�ാനായി േകരള�ിെ�

ആശ�ക�  വ��മാ�ിെകാ�് �ഷി വ��് മ�ി േക��ിന് ന�കിയ ക�ിെ� േകാ�ി

,ഇ�മായി ബ�െ��് �ഖ�മ�ി  ,�ഷിവ��് മ�ി എ�ിവ�  ��പ് േക��ിന് ന�കിയി��

ക�ക�െട േകാ�ികൾ  ,  ആ�.സി.ഇ.പി കരാർ �കാരം വിളി�് േച�� �േത�ക മീ�ി�ിെ�

മി��സിെ� േകാ�ി എ�ിവ ലഭ�മാ�ാേമാ?
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സം�ാനെ� ക�ഷക�െട �തിശീ�ഷ വ�മാനം

5244. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക�െട ജീവിത നിലവാരം െമ�െ����തി�േവ�ി എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�വാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� ക�ഷക�െട �തിശീ�ഷ വ�മാനം,  മ�് അടി�ാന ആവശ���  എ�ിവ

സംബ�ി� �ിതിവിവര�ണ�് േശഖരി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് േമശ�റ�വ�േമാ ?

െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല �ഷി - നാശന���

5245. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

വര��െയ �ട��്െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല ക�ഷക��് ഉ�ായി�ളള നാശന���

എെ��ാം എ�് �ഷി ഭവ�ക� അടി�ാന�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

ൈജവവള��െട ഉ�ാദന�ം ഉപേയാഗ�ം വ��ി�ി��തിന് പ�തി

5246. �ീ.എം.ഉ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

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

(എ) �ഷിഭവ�  �േഖന ന��� ൈജവവള��െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം

നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ിരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈജവവള�ിെ� ഉ�ാദന�ം ഉപേയാഗ�ം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

നട�ിലാ�ിയിരി��ത്?

ൈജവപ��റി �ഷി

5247. �ീ.എസ്.ശർ�

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, െക. ദാസ�

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

(എ) സം�ാന�് ൈജവ�ഷി�െട വ�ാപന�ിനായി �ജലം �ഫലം പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ൈജവപ��റി �ഷിയി� എ�ാ ��ംബ�െള�ം പ�ാളികളാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിവിധ ഏജ�സിക�െട �ീ�ക�  സംേയാജി�ി�് ഒ� �ാേദശിക പ��റി സമ� പ�തി�്

�ഷിഭവ�ക� �േഖന �പം ന�കാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;എ�ിൽ വിശദാംശം ന��േമാ?

േമാര�ാകാ�് പാടേശഖരം

5248. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) താ��, തി�ര�ാടി നിേയാജക മ�ല�ളിലായി വ�ാപി�കിട�� 1300 ഏ�റിലധികം വ��

"േമാര�ാകാ�്" പാടേശഖരം കാ�ഷികേയാഗ�മ�ാതായി കിട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �മി കാ�ഷികേയാഗ�മാ��തിന് എെ��ി�ം പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(സി) ആയിര�ണ�ിന് ക�ഷക��് �േയാജനം െച�� േമ��ചി�ി� �ഷി�മി കാ�ഷിക

േയാഗ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ഷി�മിക� മ�ി� നിക��ത് തട��തി�� നടപടി

T 5249.�ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിേമഖലെയ�ം പരി�ിതിെയ�ം സംര�ി��തിനായി ഈ സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അനധി�തമായി �ഷി�മിക�  മ�ി� നിക��ത് തട��തി�� നടപടിക�  ��മ�താ�വാ�

എെ��ാം സംവിധാന��  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം �ഷി വ��്

നട�ിലാ�ിെയ�് വിശദീകരി�ാേമാ?

ൈജവൈവ�ി� പ�തിയി� ഉ�െ�� ���ിക�

5250. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈജവൈവ�ി� പ�തിയി� ഉ�െ�� ���ിക� ഏെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ികളി� നി��ാണം ���ീകരി�വ ഏെത�ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� ഏെത�ി�ം ���ിക� തട�െ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ി� എ�െകാ�ാണ് തട�െ��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) ��ത ���ിക�  നി��ിവ�ാ�  ആവശ�െ��െകാ�് േ� ഉ�രവ് നിലവി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(എഫ്) ��ത ഉ�രവ് ൈജവ ൈവ�ി�  പ�തി�് ആകമാനം ബാധകമായതാേണാ അെ��ി�
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ഏെത�ി�ം �േത�ക ���ി�് മാ�ം ബാധകമായതാേണാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

അ�ാരാ� മാ���ം േലലം െച�� കാ�ഷിക ഉ�����ം

5251. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക�െട ഉ����� ഇടനില�ാ� ഇ�ാെത വി�ഴി�ാ� ഒരിടം എ� അ�ാരാ� മാ���ം

ക�ഷകന് ആശ�ാസമാ��ി� എ� വ�ത സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ൻ സ��ാരിെ� കാല�് ഈ മാ���ി�  േലലം െച�� ��വ�  കാ�ഷിക ഉ�����ം

േഹാ��ിേകാ��് വില�് എ��ി�െ��ി�ം ഇേ�ാ� അവ��് ആവശ���വ മാ�േമ എ����

എ� വ�ത ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ിൽ ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  എെ��ാം പ�തിക�

നട�ിലാ�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

നാണ�വിളക�െട ഉ�ാദന വ��നവ് ഉറ�വ���തിന് �ഷി�ാ��് സഹായം

5252. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

(എ) സം�ാന�് നാണ�വിളക�െട �ഷി വി�തി ആെക �ഷി വി�തി�െട എ� ശതമാനമാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��വ�ഷ�െള അേപ�ി�് നാണ�വിള �ഷിയി� വ��നവ് ഉ�ായി�േ�ാ;  എ�ിൽ വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് നാണ�വിളക�െട ഉ�ാദന വ��നവ് ഉറ�വ���തി�ത�� വിധ�ി�

�ഷി�ാ��് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ��തായി ന�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ക�ഷക��് മിതമായ നിര�ി� കാ�ഷിക വാ�ക� ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

5253. �ീ.���ര ര�ാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

(എ) �ഷിയിേല�് ��ത�  ആ�കെള ആക�ഷി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ��ാ�

സ�ീകരി�വ��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ഷക��് മിതമായ നിര�ി�  കാ�ഷിക വാ�ക�  ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
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സ�ീകരി�വ��െവ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ക�ഷകെര സഹായി��തിനായി സം�ാന�് കാ�െസ��ക� �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�

ഇവ�െട �വ��നം ഫല�ദമാ��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) �തിയ �ഷിരീതിക�  മന�ിലാ��തിനായി ത�രരായവ��് വിദ� പരിശീലനം ന���തിന്

സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െന�ിെ��ം നാളിേകര�ിെ��ം താ�വില

5254. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െന�ിെ��ം നാളിേകര�ിെ��ം താ�വില

���ി നി�യി�ി�േ�ാ;ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവ�െട സംഭരണ�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ?

കടമ�ടിയി�ം െമ�ാ� കായലി�ം ആറ��ളയി�ം നട�ിയ െന��ഷി

5255. �ീ.അ�� �കാശ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടിയി�ം,  െമ�ാ� കായലി�ം,  ആറ��ളയി�ം ഈ സ��ാരിെ� ആഭി�ഖ��ി� നട�ിയ

െന��ഷിയി� എ� ക�ി�� െന�് ഉ�ാദി�ി�വാ� കഴി�;

(ബി) ��ത �ല�ളിെല �ഷി�ായി എ�് �ക െചലവായി;

(സി) വ�ം വ�ഷ�ളി�ം േമ��റ� �ല�ളി�  �ഷി �ട�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

അതിനായി സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ?

പ��റിക�െട സംഭരണ�ി�ം വിപണന�ി�ം �തിയ പ�തി

5256. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം �ഷിവ��് �േഖന പ��റിക�െട സംഭരണ�ി�ം

വിപണന�ി�മായി ഏെത�ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

നാളിേകരക�ഷക�ം നാളിേകര വികസന േബാർഡിെ� ഫലവ�ായ ഇടെപട�ക�ം
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5257. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) നാളിേകര�ിെ� ഉ��ാദന�ം ഉ��ാദന�മത�ം വ��ി�ി�ാനായി പ�തി ആ��ണം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� പ�തി�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(ബി) നാളിേകര�ി� ആദായകരമായ വില ലഭി��തി�ളള മാ��ം നിലവി�േ�ാ;എ�ി�  ��ത

മാ���� ഏെത�ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ക�ഷകെര സഹായി�ാനായി നാളിേകര വികസന േബാ�ഡ് ഫലവ�ായ ഇടെപട�ക� നട�ി

വ��േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇൗ സ��ാർ ഇ�മായി ബ�െ��്സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�ാേമാ?

െന��ഷി�ാ�ളള ധനസഹായം വ��ി�ി�ാ� നടപടി

5258. �ീ.പി. ഉ�ി

,, െക.ഡി. �േസന�

,, ബി.സത��

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െന��ാട��  മ�് വിളക�െട �ഷി�ം കാ�ഷിേകതര �വ��ന���ം ��തലായി

ഉപേയാഗി����ലം െന��ഷി വി�തിയി��ാ�� �റവ് പരിഹരി�ാ� എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ാ� സാധി�ം;

(ബി) െതാഴിലാളിക�െട അപര�ാ�ത�ം േവതന�ി�ളള വ��ന�ം െന��ഷി�ാ�ളള െചലവ്

വ��ി�ാ� കാരണമാ�� എ�ത് സർ�ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� െന��ഷി�ാ�ളള ധനസഹായം വ��ി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വിദ�ാ��ികളി� കാ�ഷികാഭി�ഖ�ം വ��ി�ി��തിന് നടപടി

5259. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

േകാേളജ് വിദ�ാ��ികളി�  കാ�ഷികാഭി�ഖ�ം വ��ി�ി��തിന് ആവി�രി�ി�� നടപടിക�

വിശദമാ�ാേമാ?

േഹാ��ിേകാ��ിെ� ചി�റ വി�നശാല

5260. �ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) മാരക കീടനാശിനി �േയാഗി�് �ഷി െച� പ��റിക� േഹാ��ിേകാ��ിെ� ചി�റ വി�നശാലകളി�

വി�ന നട��താ�� മാധ�മ വാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഇെതാഴിവാ�ാ� എെ��ാം മാ���ളാണ് �ഷിവ��് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ?

കാ�ഷിേകാ����ളി� നി�ം �ല�വ��ിത വ���

5261. �ീ.വി.ടി.ബ�റാം

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

(എ) �ഷി വ��ിെ� കീഴി�  കാ�ഷിേകാ����ളി�  നി�ം �ല�വ��ിതവ���  ഉ��ാദി�ി�്

വിതരണം െച�� എ� േക��� ഉെ��് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത േക��ളി� ഉ�പാദി�ി�� �ല�വ��ിതവ��� സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ?

(സി) താ��ടി�ാന�ി�  ഇ�രം േക���  ആരംഭി��തി�ം ��ത�  �ല�വ��ിതവ���

ഉ��ാദി�ി�് വിതരണം െച��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ�ാ� നടപടി

5262. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

ൈജവ പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ�ാ�  എെ�ാെ� കാര���  ആണ് സം�ാന സ��ാ�

െച�ി��ത്?

തലേ�രി മ�ല�ിെല എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�് വിനിേയാഗം

5263. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) എം.എ�.എ.�െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ിെല

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴി�  വ�� ���ിയായ രാജാസ് ക�ായി  -  േഹാമിേയാ

ഡി��സറി കണ��  േറാഡ്  (10  ല�ം),  െസേ�രി പറ�്  -  േകാ�ായി �േലാം േറാഡ്

നവീകരണം  (10  ല�ം)  എ�ിവ�് ഭരണാ�മതി ലഭ�മാേയാ;  ഇെ��ി�  അതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ���ി�െട ഡി.പി.ആ�. ഇനി�ം സമ��ി�ിെ��ി�  അത് എ�െകാ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ ���ിക� സമയബ�ിതമായി ���ീകരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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േറാഡിെ� െട�ി�� സാം�ഷ�

5264. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) 2016-17 വ�ഷം തി�വന��രം നഗരസഭ�് അ�വദി� �ഡ് വ��ായ �ീകാര�ം ജം�ഷ� -

പാ��ി� ൈല� - ക�ം�ംേകാണം േറാഡിെ� െട�ി�� സാം�ഷ� തി�വന��രം നഗരസഭ

ന�കാ�തി�� കാലതാമസ�ിന് കാരണം എെ��് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇത് അടിയ�ിരമായി ന���തിന് സ��ാ� സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ?

ഇടവേ�ാട് വാ�ഡി� �ീ�് ൈല�്

5265. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തി�വന��രം നഗരസഭ ഇടവേ�ാട് വാ�ഡി� ഏെതാെ� �േദശ�ാണ് ��തായി �ീ�് ൈല�്

�ാപി�വാ�  ഉേ�ശി��ത്;ഇവി�െ� എ�ിേമ�ക�  നഗരസഭ എ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക��് നഗരസഭ പണം അ�വദി�ി�േ�ാ.;ഉെ��ി� എ� �ക അ�വദി�; ഈ �ക

െക.  എസ്.ഇ.  ബി �് ൈകമാറിയി�േ�ാ;  എ�ിേമ�് എ�� ഓേരാ �േദശ�ിെ��ം �ക

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇടവേ�ാട് വാ�ഡി�  �ീ�് ൈല�് എ�ിേമ�് എ�� �േദശ�ളി�  െവളി�െമ�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;നഗരസഭ ഫ�് അ�വദി�ാ�താേണാ,  െക.  എസ്.ഇ.  ബി വ��്

െച�ാ�താേണാ ഇതി� കാരണം എ��ടി അറിയി�ാേമാ?

''ൈലഫ്'' ഭവനനി��ാണ പ�തി

5266. �ീ.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 സ��ാ�  നട�ിലാ�� ഭവനനി��ാണ പ�തിയായ  ''ൈലഫ്''  ഇേ�ാ�  ഏത്

ഘ��ിലാണ്;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ണേഭാ�ാ�െളയാണ് തിരെ���ി��ത്;

(സി) ൈലഫ് പ�തി �കാരം നിലവി� വീ�ക� നി��ി�് ന�കിയി�േ�ാ; എ� വീ�കളാണ് ഈ പ�തി

�കാരം ���ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�് ഏെതാെ� ഫ�കളാണ് ലഭ�മാ��ത്;  ഇതിനായി ബജ�ി�  എ� �ക
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വകയി��ിയി��്?

''േഫാ� ദ പീ�ി�''പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം

5267. �ീ.ആ�ണി േജാ� : 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 �തിയ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനമായ  ''േഫാ� ദ പീ�ി�''

�േഖന എ� പരാതിക� ഇ�വെര ലഭി�ി��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതി� എ� പരാതികളി� തീ��് ക�ി�ാ� കഴി�ി��്;വിശദീകരി�ാേമാ?

''െപാലിവ്'' പ�തി

5268. �ീ.എസ്.ശർ�

,, ബി.സത��

,, പി.ടി.എ. റഹീം

�ീ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) ''െപാലിവ്''പ�തി�െട ല���� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഷി വി�ലീകരണേ�ാെടാ�ം പാരി�ിതിക ആേരാഗ� സംര�ണ�ി�ം ��ംബ�ീ�െട

ഇടെപട� കാരണമായി��് എ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) തരി� �മി �ഷി�് ഉപ��മാ��തി�ം ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ം സം�ാനെ� ഭ��

സ�യംപര�ാ�മാ��തി�ം ��ംബ�ീ മിഷ�  നട�ിലാ��  ''െപാലിവ്''പ�തി എ�മാ�ം

സഹായകമായി�െ��് അറിയി�ാേമാ?

ഇ-മാലിന�ം നി��ാ��നം െച��തിന് പ�തിക�

5269. �ീ.േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ-മാലിന�ം നി��ാ��നം െച��തിന് നഗരസഭക�  ൈകെ�ാ�ിരി�� പ�തിക�

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ-മാലിന� �നചം�മണ ഉ�ാദക�ം വിതരണ�ാ�ം പാലിേ��തായ ച�ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-മാലിന��ിെ� അളവ് �റ��തിന് നഗരസഭക�  സ�ീകരി� വ�� ��ക�ത�ം,

േബാധവ��രണ�ം വിശദമാ�ാേമാ?
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ഇ-േവ�ക� സംഭരി��തിന് നടപടിക�

5270. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) ഇ-േവ�ക�  സംഭരി��തിന് �ചിത�മിഷ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�� എ�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) വ��ി�വ�� ഇ-േവ�ക� ഉ�ാ�� പാര�ിതിക - ആേരാഗ����� പരിഹരി��തിേല�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഉെ��ി� അവ�െട വിവരം അറിയി�േമാ;

പി എം ഇ ജി പി സ�ിഡി

5271. �ീ.േറാജി എം. േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ആല�ഴ ജി�യി� എ� �പ�െട പി എം ഇ ജി പി സ�ിഡിയാണ് വിതരണം െച�വാ��ത്;

(ബി) സ�ിഡി �ക വിതരണം െച��തി��ായ കാലതാമസ�ിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

ഇ�ാര��ി� ഉേദ�ഗ� തല�ി� എെ��ി�ം വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ�ിഡി �ക അടിയ�ിരമായി വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബി.ഡി.ഒ. മാ�െട ഒഴി�ക�

5272. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േ�ാ�് പ�ായ�കളിൽ ബി.ഡി.ഒ. മാ�െട േപാ�് ഒഴി� കിട��ത് കാരണം എം.എ�.എ.

മാ� ഉ�െ�െട�ളളവ�െട ���ിക� നട�ിലാ��തി� കാലതാമസം േനരി��ത് സ��ാറിെ�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി�ാ� സ��ാ� എ�് നടപടിയാണ് െെകെ�ാ�ി�ളളത് എ�റിയി�ാേമാ?

ഭവന പ�തികളി� �ണേഭാ�ാ���് േരഖക� തിരിെക ന���തിന് നടപടി

5273. �ീ.െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  വിവിധ ഭവനപ�തികളി�  �ണേഭാ�ാ��  അവ�െട എ�ിെമ�്

റ�െച�് ആധാര�ം മ�് േരഖക�ം തിരിെക ലഭി��തിനായി അേപ� ന�കിയതി�

തീ��ായി�ി�ാ� എ� േക�ക� നിലനി��� എ�ത് വ��മാ�േമാ;

(ബി) തീ��ാകാ� അേപ�ക� സമയബ�ിതമായി എേ�ാ� തീ��ാ�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) തീ��ാകാ� േക�കളി�  െകായിലാ�ി മ�ല�ിെല േചമേ�രി,  െചേ�ാ�്കാവ്,  �ടാടി,

തീേ�ാടി പ�ായ�കളി�  നി�� ആ�െടെയ�ാം അേപ�ക��് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

അടിയ�രമായി ഈ അേപ�ക� തീ��ാ�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ജനന സ��ിഫി��ി� േപര് തി���

5274. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ജനന സ��ിഫി��ി�  േപര് തി���  ര�ാമത് �ടി അ�വദീയമാ��തിന് േവ� ഉ�രവ്

നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ഉ�രവ് �റെ��ി��തി� േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േ�ാ?

ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തി

5275. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് ഭവന നി��ാണ പ�തി�െട ല���� എെ��ാെമ�് അറിയി�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം സ�െ� നട�ി ഓേരാ ജി�യി�ം കെ��ിയ ഭവനരഹിത�െട എ�ം

എ�യാണ്;

(സി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ഭവനനി��ാണ�ിനായി വീെടാ�ിന് അ�വദി�� സഹായധനം

എ�യാണ്; എ� ശതമാനം പലിശയാണ് വ�വ� െച�ി��ത്?

ൈലഫ് മിഷ�

5276. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : 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�ാ��തി�� സ�െ�

�കാരം എ� ഭവനരഹിത�െ�� കണ�് ജി�തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആല�ഴ ജി�യി� എ� ഭവനരഹിത�െ�� കണ�് നഗര / �ാമ�� തിരി�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ൈലഫ് മിഷനി�  ഉ�െ����തിനായി മാേവലി�ര മ�ല�ി�  ലഭി� അേപ�ക�  എ�;
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പ�ായ�് തിരി�് വിശദമാ�േമാ?

�റ് ശതമാനം പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

5277. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) 31-3-2017  െല കണ�് �കാരം  100%  പ�തിക�ം നട�ിലാ�ിയ ജി�,  േ�ാ�്,  �ാമ

പ�ായ�ക� എെത�ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാല�ാട് ജി�യിെല ജി�ാ പ�ായ���െട�� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  എ�

ശതമാനം പ�തിക� നട�ിലാ�ി; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തീരം �റിസം സഹകരണ സംഘം

5278. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ആല�ഴ നഗരസഭയി�  ഇ.എം.എസ്.  േ�ഡിയ�ിെല �റിക�  വാടക� ന����മായി

ബ�െ��് ഉ�ായി�� പരാതിക� സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �� സ��ാരിെ� കാല�് നഗരസഭ�െട തീ�മാന�ിെല അപാകത�ലം വ�� മ�ി�് ലഭി�

പരാതിക�െട േമ� തീ�മാന�� ൈകെ�ാ�ാ� ഇടയായത് പരിേശാധനയി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) വ�വ�ാപിതമായ കരാറി�ാെത തീരം �റിസം സഹകരണ സംഘ�ിന് ��ത �ാപന�ി� �റി

അ�വദി�ക�ം,  ��ത �റി�െട വാടക ന�കണെമ�് നഗരസഭ ആവശ�െ��ക�ം

െച�തിെന�ട��് സംഘം വ�� മ�ി�് ന�കിയ പരാതി (E1-18582/16) യി� ഇ� വെര

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ഡി) ��ത പരാതി റിേ�ാ��് ന���തിനായി ആല�ഴ നഗരസഭ�് എ�ാണ് അയ�െകാ��ത്;

(ഇ) ഇ� സംബ�ി�് നഗരസഭയി�  നി�ം മ�പടി ന�കാതി��തിെന �ട��് ഓ���റി�്

അയ�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ായി��; അതിന് മ�പടി ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വ��മാ�േമാ;

(എഫ്) വാടക ���� �ക ഒ��ിയതിന് േശഷം വാടക കരാറി� എ�ിേ�രാ� കഴിയാതി��ാ� ��ത

����  �കയി�  നി�് വാടക ഈടാ�ണെമ�് ഏ� നിയമ�ി�ം ച��ി�മാണ് വ�വ�

െച�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ജി) സഹകരണ സംഘ�ിെ� അേപ�യാണ് എ� �േത�ക പരിഗണന നൽകി  ,  സംഘം

നഗരസഭയി�  അട�ി�� ����  �ക തിരിെക ന���തിന് ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി

ൈകെ�ാ�േമാ?
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ൈലഫ് മിഷ� �വ��ന��

5279. �ീ.േ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) സ��� ഭവനനി��ാണ പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ൈലഫ് മിഷ� �വ��ന��െട വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) സ��� ഭവനനി��ാണ പ�തി എ�് ���ിയാ�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല ഭവനരഹിതരായവ�െട കണ�് തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�� തിരി�് ലഭ�മാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി സ�െ�

5280. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ൈലഫ് മിഷെ� ഭാഗമായി �രഹിതരായി��വെര കെ���തി�� സ�െ� ���ിയാേയാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�െ� �കാരം െന�മ�ാട് നിേയാജക മ�ല�ി�  എ� ഭവനരഹിത�െ��� കണ�്

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ ��ംബ���് ധനസഹായം വിതരണം െച�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  വിശദാംശം

ന��േമാ ?

ൈലഫ് സ�േ�

5281. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് സ�േ� ���ിയാ��തിന് സമയം നി�യി�് ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി�

വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ക�  ത���് ൈകമാറി�ി�ിയ �ാപന�ളിെല ജീവന�ാെര ആയതിന്

ഉപേയാഗി��തിന് അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;

(സി) ഏെത�ി�ം വ��ിെല ജീവന�ാ�  സ�േ�േയാട് നി�ഹകരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;
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എ�.എ�്.എം. �ിനി�കളി� താ��ാലിക ഫാ�മസി�ക�െട നിയമനം

5282. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട കീഴി�  വിവിധ പ�ായ�കളി�

എ�.എ�്.എം.  �േഖന �വ��ി�� ആ��േവദ,  േഹാമിേയാ,  �നാനി �ിനി�കളി�

താ��ാലികമായി നിയമി�� ഫാ�മസി�ക�െട േയാഗ�ത എ�ാണ്;

(ബി) ഇ�ര�ി� നിയമി�െ��� ഫാ�മസി�കളി� �രിഭാഗ�ി�ം മതിയായ േയാഗ�ത ഇെ���

കാര�ം സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  േയാഗ�ത ഇ�ാ�വെര ഉട�  മാ�ി

േയാഗ�ത��വെര പരിഗണി�േമാ;

(സി) എ�.എ�്.എം.  പ�തിയിൽ മ�ടി�ാന സൗകര���  എ�ാം പ�ായ�കളാണ് ഒ���ത്

എ�തിനാ�  ഫാ�മസി�് ഉ�െ�െട�� ത�ികകളി�  താ��ാലിക നിയമനം നട��തി�

പ�ായ�ക�െട ഇടെപട�ം �മേ��ം ഉ�താ�� ആേരാപണം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

ഹരിതം ഹരി�ാട് പ�തി

5283. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ഹരി�ാട് മ�ല�ി�  കാ�ഷികേമഖല�െട സമ�വികസനം ല��മി�് നട�ിലാ�� ഹരിതം

ഹരി�ാട് എ� പ�തി�െട നി��ഹണ�ി� ��ംബ�ീ�െട പി�ണ ഉറ� വ��വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) എ�ി� ഏെതാെ� വിധ�ി�� സഹായസഹകരണ�� ന�കാ� ��ംബ�ീ�് സാധി�െമ�്

അറിയി�േമാ;

(സി) ഇ�സംബ�ി�് �തിപ�േനതാവ് ��ംബ�ീ എ�ിക��ീവ് ഡയറ���് ന�കിയി�� ക�ി�

എ�് നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

േകരളം മാലിന�നിേ�പേക�മാ��ത് തട�വാ� നടപടി

5284. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) േകരളം മാലിന�നിേ�പേക�മാ��ത് തട�വാ� തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ വ��മായി ബ�െ��് മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്
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സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വ��ന�� എെ��ാം; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ശാ�ീയ മാലിന� സം�രണം സം�ാന�് നട�ാേ��തിെ� ആവശ�കത ��യി�െ��േവാ;

എ�ി� ഇതിനായി എ� നടപടിക� സ�ീകരി�വ�� എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �വമാലിന�ം,  ഖരമാലിന�ം,  �ാ�ിക് മാലിന�ം,  െമഡി�� േവ�്,  ഇ-േവ�്,  ഹസാ��സ് ആ�്

അദ�  േവ�്,  ക����  േവ�്,  ��ിേവ�് എ�ിവ ഒ� മാസം എ� അളവ് വീതം

സം�ാന��ാ�� എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ഇ) ഇ�രം മാലിന��െള ഏ�തര�ിൽ സം�രി�ാനാണ് ല��മി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

േഫാ� ദ പീ�ി� േസാ�് െവയ� ആ�ിേ�ഷ�

5285. െ�ാ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) പ�ായ�് വ��് ആരംഭി� േഫാ� ദ പീ�ി� എ� േസാ�് െവയ� ആ�ിേ�ഷ� �കാരം എ�

അേപ�ക� ലഭി�; വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ായ�ക�, നഗരസഭക�, �ാമവികസനം,  എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,  നഗരാ��ണം എ�ീ

വ��കളിെല എ� പരാതി രജി�� െച�ി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇവിട�ളി�  ലഭി� പരാതികളി�  എ�െയ��ി�  തീ�മാനെമ��;  പരാതിക�െട

അടി�ാന�ി� നടപടിക� എ��ി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�് ഫ�്

5286. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) െകാ�ം ജി�ാ പ�ായ�് ഫ�് വിനിേയാഗി�് െകാ�ം നിയമസഭാ മ�ല��െ��� �േദശ�്

2015-16,  2016-17  വ�ഷ�ളി�  ഏെത�ാം �വ��ിക�  നട��തിന് ഫ�്

അ�വദി�ി�െ��്,  േറാ�ക�, െക�ിട��, പാല��, �ടിെവ� പ�തിക�, മ� ���ിക�

എ�ിവ തിരി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ �വ��ി�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ധാന മ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന

5287. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക.വി.വിജയദാസ്

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

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

(എ) �ധാന മ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�� വിവിധ ���ിക��ായി

േവ�ിവ�� �കെയ�െയ�ം അതി� േക�-സം�ാന വിഹിതം എ�െയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖലയിെല ഉ�ാദന വ��നവി�ം,  കാ�ഷിക അ�ബ� േമഖലകളി�  െച�കിട

സംരംഭ��  ആരംഭി��തി�ം എെ��ാം പ�തികളാണ് ഇതി�  ഉ�െ���ിയിരി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �ധാനമ�ി �ഷി സി�ായി േയാജന�െട നീ��ട ഘടക�ി� ഉ�െ���ിയി�� പര�രാഗത

ജലേ�ാത�ക�െട നവീകരണം സം�ാനെ� ��ത� �േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗിെ� �വ��നം

5288. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെല എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗിെ� �വ��നം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട പ�തി വിനിേയാഗി��തി�  �േരാഗതി െെകവരി�വാ�  സഹായകരമ� എ�

ആേ�പം ��യി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇൗ േപാരാ� എ�െന പരിഹരി�വാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� നട�ാേ�� പ�തിക�െട മാ��േരഖ

5289. �ീ.െജയിംസ് മാത�

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

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

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  നട�ാേ�� പ�തിക�െട മാ��േരഖ �റെ��വി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) േകവലം പ�തി നി�വഹണം എ�തി�പരി ��ിര വികസനം ഉറ�ാ��തിനായി വിഭാവനം

െച�ിരി�� കാര��� എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) സ��ാരിെ� വിവിധ മിഷ�ക�  നട�ാ��തി�ം ഭ��വിളകളി�  സ�യംപര�ാ�ത േന��തി�ം

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�� വഴി നട�ാ�� പ�തിക� ഉൗ�� ന���േ�ാ;  എ�ി�

അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ?
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െകാ�ം മ�ല�ി� െകാ�ം േകാ��േറഷ� നട�ിവ�� ���ിക�

5290. �ീ.എം. �േകഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) െകാ�ം നിയമസഭാമ�ല��െ��� �േദശ�്  2015-16, 2016-17 വ�ഷ�ളി� ഏെത�ാം

���ിക�  നട��തിന് െകാ�ം േകാ��േറഷ�  ഫ�് അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

േറാ�ക�, െക�ിട��, പാല��, �ടിെവ� പ�തിക�, മ����ിക�  എ�ിവ തിരി�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഓേരാ ���ി�ം ഇേ�ാ� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

�ിതല പ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ത�ികക�

5291. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ിതല പ�ായ�കളിെല ജീവന�ാ�െട ത�ികക� സംേയാജി�ി�െകാ�് ഒ� സ��ീസ് ആ�ി

മാ��തിന് ഉേ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അതിെ� നടപടി�മ�� ഏ� ഘ��ിലാണ്;  ഇത് എ�േ��് ���ീകരി�വാ�

കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്;

(സി) ഒ� സ��ീസ് ആ�ി മാ���െകാ�് എെ�ാെ� �ണ�ളാണ് ലഭ�മാ�ക;  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?

�ിതല പ�ായ�കളി� ആവശ�മായ എ�.ഡി. ൈട�ി�ക�

5292. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ിതല പ�ായ�കളി� ആവശ�മായ എ�.ഡി. ൈട�ി�ക� നിലവി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�.ഡി. ൈട�ി�ക� നിലവിലി�ാ� �ിതല പ�ായ�ക� ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഒഴി�� ��ത ത�ികക� പി.എസ്.സി. �് റിേ�ാ��് െച��തി�ം നിയമനം നട��തി�മായി

സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ:

(ഡി) മാേവലി�ര േ�ാ�് പ�ായ�് ഓഫീസി�  നിലവി��,  റീ ഡിേ�ാ�െമ�് വഴി നിയമി��

എ�.ഡി.�ർ�് ത�ികയി� നിയമനം നട��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദാമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ��ത ത�ികക� സം�ാനെ� �ിതല പ�ായ�കളി� നി��ലാ��തി�ം പി.എസ്.സി.

�ഖാ�ിരം േനരി�് നിയമനം നട��തി�ം സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ?
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തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിന് കീഴി�� ആേരാഗ� പരിേശാധന വിഭാഗം

5293. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിന് കീഴി�� ആേരാഗ� പരിേശാധന വിഭാഗം േഹാ��കളി�ം മ�്

�ാപന�ളി�ം പരിേശാധനക� നട�ാ�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ആേരാഗ� പരിേശാധന വിഭാഗം നട�ിയ പരിേശാധനക�, കെ���ക�,

�ാപന��െട േപര് എ�ിവ , ജി� തിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം നാളി�വെരയായി പഴകിയ ഭ�ണ��,

��ിഹീനമായ സാഹചര�ം ഇവ ഉ�െ��� വീ�ക�െട േപരി�  തേ�ശ സ�യംഭരണവ��ിന്

കീഴി�� ആേരാഗ� പരിേശാധന വിഭാഗം എ� �ാപന��െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി��്;

ഓേരാ�ി�  നി�ം ഈടാ�ിയ പിഴ എ� �പയാണ്;  എ� �ാപന��െട ൈലസ�സ്

റ�ാ�ിയി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഭ�� വ���  ഉ�ാ�ക�ം,  വിതരണം നട�ക�ം െച�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ��്

�േത�ക ��് േകാഡ് നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി� എ�.എസ്.ജി.ഡി �േഖന നട�ിലാ�� എ.ഡി.എഫ്. വ��ക�

5294. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  എ�.എസ്.ജി.ഡി �േഖന നട�ിലാ�� എ.ഡി.എഫ്.

വ��ക�െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ?

അനധി�ത മണെല��് തടയാ� നടപടി

5295. �ീ.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�തിന് േശഷം കാസ�േകാട് ജി�യി� എ� മണ� േലാറിക�

പിടി�ടിയി��്;

(ബി) അനധി�ത മണെല��് തടയാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) അന� സം�ാന�ളി� നി�ം േകരള�ിേല�് മണ�െകാ�് വ�� പ�തി നിലവി� ഉേ�ാ;

ഇതിനായി ഏെത�ി�ം �ാപന���് സ��ാ� അ�മതി ന�കിയി�േേ�ാ;

(ഡി) കാസ�േകാട് ജി�യിെല മണ� �ാമം പരിഹരി��തിന് �ഴകളി� നി�ം 'ഇ-മണ�' സംവിധാനം
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വഴി മണ� വാ��തിന് അ�മതി ന��േമാ?

െക�ിട നി��ാണ ച��ളി� ന�കിയ ഇള�ക�

5296. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : 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 െക�ിട നി��ാണ ച��ളി�  ഇളവ്

അ�വദി��തിനായി എെ��ി�ം ഉ�ര�ക� ഇറ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം സർ�ാർ, ച��ളി� ഇളവ് ന�കിയ േക�ക�

ഏെത�ാമാണ്; ജി� തിരി�്, ബി�ഡിംഗ് വിശദാംശം അട�ം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇതി�  ൈഹൈറസ് ബി�ഡിം�ക�, ഫയ�  ആൻഡ് റ��  NOC  ലഭി��തിന്

തട���ായി��വ ഏെത�ാമാണ്;  അവ�്  NOC  ലഭി�തി� േശഷമാേണാ അ�മതി

ന�കിയി��ത്; വ��മാ�േമാ?

േക� സ��ാരിെ� െതാഴി�റ� പ�തി

5297. �ീ.േ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) െതാഴി�റ�് പ�തിയി� 2011-16 കാലയളവി� േക�സ��ാ� േകരള�ിനായി അ�വദി� �ക

എ�യാണ്;

(ബി) െതാഴി�  െച�തിെ� അടി�ാന�ി�  എ� �പയാണ് െതാഴിലാളിക��് ന��വാ�

�ടി�ിക�ളളത്;

(സി) �ടി�ിക�ക ലഭ�മാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി� സ�ീകരി� നടപടി എെ��ം

�ക എ�േ��് ലഭ�മാ�ാ� സാധി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ ?

മാലിന� നി��ാ��ന പ�തി

5298. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് മാലിന� നി��ാ��ന പ�തിക�  ഒ�ം തെ� ഫല�ദമാ��ി� എ�ത്

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഫല�ദമായി,  ജന��െട ആശ� അക�ി മാലിന� നി��ാ��നം,  ഫല�ദമായി

നട��തിന് ഉപ��മായ ഏെത�ി�ം പ�തി പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് അറ�ശാല മാലിന���ം,  േകാഴി�ടകളി�  നി��ളള അവശി���ം,
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വീ�മാലിന���ം ക�സ് മാലിന���ം രാ�ികാല�ളി�  െപാ�നിര�ക�, ഒഴി�പറ�ക�,

ജലാശയ�� ഇവയി� നിേ�പി��തായ പരാതിക� ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ�രം പരാതികളി�

സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ടിെവ� േ�ാത�കെളേ�ാ�ം മലിനമാ�ി പക��വ�ാധിക��ിടയാ�� ഈ �വണത തടയാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െച�കിട വ�ാപാരിക��ം കടക���� ൈലസ�സ്

5299. �ീ.പി.ഉൈബ�� : 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�ം െച�കിട വ�ാപാരിക��ം,  കടക��ം ൈലസ�സ്

എ���തി�ം,����തി�ം �തിയ മാനദ��� നി�യി�് സ��ാ� ഉ�രവിറ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) ൈലസ�സ് ���േ�ാ�� �തിയ വ�വ�ക�  �ലം െച�കിട ക�വട�ാ�  അ�ഭവി��

�യാസ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� അവ പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

കി�വിലം പ�ായ�് സാം�ാരിക നിലയ�ി� ജിംേനഷ�ം

5300. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ചിറയി�കീഴ് താ��ിെല കി�വിലം പ�ായ�് ഒ�ാം വാ�ഡിെല സാം�ാരിക നിലയ�ി�

ഏെത�ി�ം �ാപനം �വ��ി��േ�ാ;  ആരാണ് അത് �വ��ി�ി��ത്;  വാടക

ഈടാ��േ�ാ;

(ബി) സാം�ാരിക നിലയ�ി�  ജിംേനഷ�ം നട�ാ�  അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ഏ�

വ�വ�ക� �കാരം; �വ��ന സമയം �മീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇവിെട രാപകെലേന� നട�� സാ�ഹ�വി�� �വ��ന�െള�റി�് േപാലീസി� പരാതി ലഭി�

കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) പരിസരവാസിക��ാെക ഭീഷണിയായ ഈ നിലയം പ�ായ�് ഏെ���് നാ�കാ�െട ൈസ�ര�

ജീവിതം ഉറ�വ��ാ�ം അതിെന ഉപകാര�ദമായ ആവശ��ിന് ഉപേയാഗെ���ാ�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

��തായി �പീ�തമായ നഗരസഭക��് സഹായ പ�തിക�
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5301. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, അനി� അ�ര

,, ഷാഫി പറ�ി�

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

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

(എ) ��തായി �പീ�തമായ നഗരസഭക��് �േത�കമായി എെ��ി�ം സഹായ പ�തിക�

ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) �തിയ നഗരസഭ�് ആവശ�മായ �ാഫ് പാേ�� �കാര�� ജീവന�ാെര നിയമി�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല ���ിക�

5302. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) എം എ�  എ �െട ആ�ിവികസന ഫ�ി�  തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ി�  എെ��ാം

���ിക�  ആണ് തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�  ഉ�െത�് വ��മാ�ാേമാ;  ഈ

���ി�െട നിലവി�� അവ� എ�ാണ്;

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

(സി) ഇനി�ം ഡി പി ആ�  സമ��ി�ാ� എ� ���ിക�  ആണ് ഉ�ത്;  ഇതിെ� കാരണം

എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) തലേ�രി നിേയാജകമ�ല�ിെല എം എ�  എ �െട ആ�ി വികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴി�� ��വ� ���ി�ം സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ��

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��വണ ന�ാ�� പ�തി

T 5303.�ീ.എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം സം�ാന�് ഒ��വണ ന�ാ�� പ�തി �കാരം

എ� �ാമീണ േറാ�ക��് ഫ�് അ�വദി�ി��്;

(ബി) ഇവ�െട മ�ലം തിരി�� വിശദവിവരം ന��േമാ?

െത��നായ ആ�മണ��
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5304. �ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, എ� .എ.െന�ി��്

,, സി.മ��ി

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

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

(എ) െത��നായ ആ�മണ�� വീ�ം വ��ി� വ��താ�� റിേ�ാ��ക� ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(ബി) ആ�ി�ലി� സമീപ��ായ ആ�മണ�ി� ����� എ�യാ� മരി� സംഭവം െത��നായ

നിയ�ണ നടപടിക� ഫലവ�ാ��ി� എ�തിെ� െതളിവേ�;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം സ�ീകരി� നിയ�ണ നടപടിക�െട വിവര�ം െചലവഴി�

�ക�െട വിവര��ം െവളിെ���േമാ?

ൈവ�ി� മ�ല�ി� തീരേദശ നിയ�ണ നിയമ�� �ല�� ��ി��ക�

5305. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

കട�ം കായ�ം േതാ�ക�ം െന��ാട��ം ഇടകല�� ൈവ�ി�  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഭവന

നി��ാണ�ി�ം നിലവി�� ഭവന��  ���ി�ണി��തി�ം തീരേദശ നിയ�ണ നിയമ��

ബാധകമായതിനാ�  സാധാരണ�ാ�  ��ി���ഭവി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ

��ി��കൾ പരിഹരി��തിനായി െവ�ം,  ൈവദ�തി,  േറഷ� കാ�ഡ് എ�ിവ ലഭി��തിനായി

താ��ാലിക ന�� ന���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�് രാജ് നിയമ�ളി� േഭദഗതി

5306. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) നിലവി�� പ�ായ�് രാജ് നിയമ�� �കാരം പ�ായ�ിെല വീ�ക�െട ഉടമ�ാവകാശം മാ�ി

ന���തി�� േസവന�ിന് മിനിമം എ� ദിവസ�ളാണ് നി�യി�ിരി��െത�്

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വ� ൈകമാ�ം സംബ�ി� രജിേ�ഷ�  നടപടിക�  ���ിയാ�ിയ േശഷ�ം െക�ിട��െട

ഉടമ�ാവകാശം പ�ായ� രജി��കളി� മാ�ം വ���തിന് നിലവി�� പ�ായ�് രാജ്

നിയമ �കാരം കാലതാമസം േനരി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇേ�ാ� ���ിയ രജിേ�ഷ� നിയമ �കാരം വ� ൈകമാ�ം െച�േ�ാ� വ��ിക�െട േഫാേ�ാ,

പാ�കാ�ഡ് ന��, േവാ�� ഐ.ഡി. ന��, ആധാ� കാ�ഡ് ന�� എ�ിവ േരഖെ����തിനാ�

പ�ായ� േരഖകളി�  ഉടമ�ാവകാശം മാ��തി�� നടപടി�മ��  ല�കരി��ത്
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പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) പ�ായ�് രാജ് നിയമ�ളി�  ഇ� സംബ�ി� േഭദഗതിക�  വ��ി ജന���് െമ�െ��

േസവനം ന���ത് പരിഗണി�േമാ ?

േകരള�ിെല �ചിത� നഗര�ൾ

5307. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക� നഗര വികസന മ�ാലയം നട�ിയ സ�േ�യി� േകരള�ി� �ചിത�നഗര�ളി� എ�

കെ��ക��ാേയാ ;

(ബി) ആദ�  250 �ാന�ളി� േകരള�ിെല ഒ� നഗര�ി�ം ഉ�െ�ടാ� കഴി�ി� എ� കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;

(സി) ഇതി� േകരള�ി� നി�് ഏ��ം ഉയ�� റാ�് ലഭി� നഗരേമതാണ്;  എ�ി� എ�യാണ് ആ

നഗര�ിെ� റാ�്;

(ഡി) �റസായ �ല�ളി�  മല വിസ�ജനമി�ാ� നഗര���ം ശാ�ീയ ഖരമാലിന�സം�രണ

സംവിധാന�ളള നഗര���ം സ�േ�യി� ഉയ�� റാ�് ലഭി� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) എ�ി�  ഈ േമഖലയിൽ േകരള�ിെ� പരിമിതിക�  പരിഹരി�ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ?

േകരള�ിെല �ചിത�ം

5308. �ീ.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) ഇ��യിെല ��ി�� നഗര�ളി�  േകരളം ഏ��ം പി�നിരയിലാെണ� വ�ത

��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ േപാരാ� തരണം െച�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ി�� വിവിധ നഗര�ൾ ��ി�െട കാര��ി�,വളെര േശാച�മാെണ�� കണ�ാ�ി,

�ചിത��� നഗര��െട ലി�ി�  കട� �ടാൻ എെ�ാെ� പ�തിക�  നട�ാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിൽ ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് നട�ിലാ�� ���ിക�

5309. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : 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) എം.എ�.എ മാ�െട ആ�ിവികസന ഫ�് ഉപേയാഗി�് തേ�ശഭരണ വ��് വഴി

നട�ിലാ��തിനായി കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല എം.എ�.എ.  മാ�  കഴി�  5  വ�ഷ�ളിലായി

എ� ���ിക� നി�േ�ശി�ി��്;

(ബി) ഇതി�  എ� �വ��ിക��് ഇ�വെരയായി അ�ിനിേ���ിവ് സാം�ഷ�  ലഭി�ി�െ��്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) നാളി�വെരയായി അ�ിനിേ���ിവ് സാം�ഷ�  ലഭി�ാ� എ� �വ ൃ�ിക�  ഉെ��ം

ആയതിെ� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അ�ിനിേ���ിവ് സാം�ഷ�  ലഭി� എ� ���ിക�  ���ീകരി�ി��്;  അ�ിനിേ���ിവ്

സാം�ഷ� ലഭി�ി�ം നാളി�വെര ���ി ആരംഭി�ാ� കഴിയാ� എ� ���ിക� ഉ�്;  ഈ

���ിക� എ�ാരംഭി�ാ� കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല ഭവനരഹിത�െട എ�ം

5310. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� ഭവനരഹിത�െട എ�ം എ� എ�് തേ�ശഭരണ�ാപന�� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;  ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം എ� േപ��് വീ�ക�

അ�വദി�ി�െ��് പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ണേഭാ�ാ���് ഇനി�ം �ടി�ിക ന�കാ� എ��െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇവ എേ�ാ� വിതരണം െച�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

�ാമവികസന പ�തിക�

5311. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� �ാമവികസന പ�തിക�  ഒ�കി�  േക�ാവി�ത പ�തികേളാ അെ��ി�

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി നട�ിലാ�� പ�തികേളാ ആെണ� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ദാരി�� നി��ാ��നം,െതാഴി�  അവസര��  ��ി��,�ാമ�ളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസനം എ�ിവ�മായി ബ�െ��് സം�ാന�് നട�ാ�ി വ�� േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെതാെ�;വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തിക�  ഓേരാ�ി�ം അ�വദി� േക�സഹായം  ,  പ�തിക�െട

�വ��നെ��റി�ളള വിശദാംശ��, എ�ിവ വ��മാ�േമാ?
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താമരേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ജീവന�ാെര സെ��് െച� നടപടി

5312. �ീ.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) േകാഴിേ�ാട് ജി�യിെല താമരേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല ര�് ജീവന�ാെര സെ��് െച� നടപടി

േ� െച�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  സെ��ഷന് ��ി�ാണി� കാരണെമ�ായി��;  േ� െച�ത്

എ�കാരണ�ാലായി��;

(സി) സെ��ഷ�  അനാവശ�കാരണ��െട േപരിലാെണ�ി�  അകാരണ സെ��ഷന്

ഉ�രവാദികളായവ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

5313. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി ജേനാപകാര�ദമായി നട�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഈ സ��ാ� നിലവി� വ�

േശഷം പ�തി �വ��ന�ി� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ക��ാേയാ;

(ബി) വര�� േനരി���മായി ബ�െ��് െതാഴി�റ�് പ�തി�െട �വ��നം ഈ വ�ഷ�ി� ഏ�

വിധ�ി� ഉപേയാഗെ���ി എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈകേ�റി ഉപേയാഗ�ന�മാ�ിയ�ം മാലിന�ം നിറ�് ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാതാ�ിയ�മായ എ�

പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�  ഈ പ�തിയി�െട �ന��രി�് ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ാനായി

എ�തിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി മാലിന�ം േശഖരി��

5314. �ീ.േ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) വീ�കളി� നി�് മാലിന�ം േശഖരി�� െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  മാലിന�േശഖരണം െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഉ�െ���വാ�  േവ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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വിവാഹ�� രജി�� െച��തിന് തട�ം

5315. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) 2008 െല േകരള വിവാഹ രജിേ�ഷ� (െപാ�) ച��� നിലവി� വ�തി�േശഷം 16 വയ�ി�

��ത��വ� 27-6-2013 വെര നട�ിയ വിവാഹ�� രജി�� െച��തിന് തട���േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സ��ാ�  �തിയ ഉ�ര�കേളാ സ��ല�കേളാ ഇറ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇ�രം വിവാഹ��െട രജിേ�ഷന് ജി�ാ രജി�ാ�െട (ഡി ഡി പി) ഓഫീ�കളി� അ�മതി�ായി

എ� അേപ�ക� ലഭി�ി��്; ജി� തിരി�് കണ�ക� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഒ� സാ�ഹിക ��െമ� നിലയി�  ആവശ�മായ ��ീകരണം ന�കി ഇ�രം വിവാഹ��

രജി�� െച�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ആതിര��ി �ാമപ�ായ�ിെ� ൈദനംദിന �വ��ന��

5316. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ആതിര��ി �ാമപ�ായ�് ൈദനംദിന �വ��ന���േപാ�ം വ�മാനമി�ാ�

അവ�യിലാണ് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�ായ�ിെന സഹായി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്

എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) ആതിര��ി, വാഴ�ാ� �റി�് േമഖലകളി� നി�് വനം വ��് �േവശനഫീസ്, പാ��ിംഗ് ഫീസ്

എ�ീ ഇന�ളി�  പിരിെ���� സംഖ��െട ഒ� നി�ിത ശതമാനം �ക �ാമപ�ായ�ി�

വിേനാദ നി�തിയായി ലഭി��തിന് ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ക��ാ�് - െവ�ിം�ട� ഐല�് പാലം�തൽ �ീ�� െട�ിൾ വെര�� േറാഡിെ� അൈല�െമ�്

5317. �ീ.േ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) എറണാ�ളം ജി�യിെല പണി���ീകരി�ി���ം െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി���മായ

ക��ാ�് - െവ�ിം�ട� ഐല�് പാല�ിന് സമീപ�് നി�ം ആരംഭി�് �ീ�� െട�ി� േറാഡ്

വെര�� േറാഡിെ� അൈല�െമ�ിന് ജ�റം പ�തി�കാരേമാ മേ�െത�ി�ം പ�തിയിേലാ െകാ�ി

നഗരസഭ അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ;
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(ബി) ഈ േറാഡിെ� നി��ാണ�ിന് െകാ�ി നഗരസഭ�െട ബജ�ി� �ക വകയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി�

വകയി��ിയി�� �ക എ�;

(സി) ഈ പ�തി നഗരസഭ�െട ഏെത�ി�ം വ�ഷെ� ബ�ജ�ി� �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഏത്

വ�ഷെ� എ� കാര�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) അംഗീകാരം ന�കിയ അൈല�െമ�ിെ� പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഇ) ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി നഗരസഭ സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�  എെ��ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ?

�ാ�ിക് മാലിന� സം�രണം

5318. �ീ.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) �ാ�ിക് മാലിന� സം�രണ�ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ഈ സ��ാ� ന�കിവ��ത്;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ാ�ിക് സം�രണ �ണി�ക�  ആരംഭി��തിന് പ�തി

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഏത് രീതിയിലാണ് �ാ�ിക് സം�രണം നട�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ാ�ിക് സം�രണ�ിന് ഈ സ��ാ�  ഏത്

ഏജ�സിെയയാണ് നിേയാഗി�ി��ത്;  എവിെടെയ�ാമാണ് സം�രണശാലക�  �ാപി�ാ�

ഉേ�ശി��ത്?

അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സിയ� ഒഴി�ക�

5319. �ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� അസി��് എ�ിനീയ�, ഓവ�സിയ� എ�ീ ത�ികകളി� ഒഴി�ക�

നിലനി���േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ഈ ഒഴി�ക� നിക��തി� എെ�ാെ� നടപടി സ�ീകരി�് വ���്;

(സി) ഇ��ി� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അസി��് എ�ിനീയ�/ ഓവ�സിയ� ത�ികകളിെല ഒഴിവ്

5320. �ീ.ടി. വി. ഇ�ാഹിം : 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) �ാമ��ായ�കളി�  അസി��് എ�ിനീയ�/ ഓവ�സിയ�  ത�ികക�  ഒഴി�കിട��ത്

സ��ാരിെ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(ബി) ഒഴി�കിട�� ത�ികകളി� എ�് നിയമനം നട�ാ� കഴ�െമ�ാണ് സ��ാ� ക���െത�്

അറിയി�ാേമാ; ഇതിെ� നടപടി�മ��െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) മല�റം ജി�യിെല ��വ��  പളി��  �ാമപ�ായ�ി�  ഓവർസിയ�/അസി��് എ�ിനീയ�

ത�ിക ഒഴി�് കിട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ടി ഒഴിവ് നിക�ാ� സ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ?

േതാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം സംര�ണം

T 5321. േഡാ.എ�. ജയരാജ്

�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� േതാ�ക�െട�ം �ള��െട�ം അരികി�� വ��ടമക�  �ലം ൈകേ�റി

അവ�െട യഥാ�� �പം ന�െ����ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േതാ�ക�െട വീതി സംബ�ി�� െ��് ലഭ�മാേണാ;  േതാ�ക�െട യഥാ�� വീതിയി�� �പം

കെ��ാ� സ�േ� നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േതാ�ക�െട വശ��  ൈകേ�റിയി��ത് ഒഴി�ി�് േതാ�ക�  സംര�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ ;വ��മാ�ാേമാ?

�ാന�യ�ം �ട�ി�ിട�ി�� പ�ായ�് െസ��റി ത�ിക

5322. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : 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,  തേ�ശസ�യംഭരണവ��ി�, പ�ായ�്

െസ��റി ത�ികയി�  �ാന�യ�ം �ട�ി�ിട�ി�� എ�േപെര �ാന�യ�ം ന�കി

നിയമി�ി��്;

(ബി) �ൻ ഗവ�െമ�ിെ� കാല�് �ാന�യ�ം �ട�ികിട�ാ�  കാരണം എ�ായി��;

വ��മാ�േമാ?

�ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന

5323. െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത�� : 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) േക�ാവി�ത പ�തിയായ �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന�െട ഭാഗമായി ഓേരാ നഗരസഭക��ം

ന�കിയ �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ; ഇതി� സം�ാന വിഹിതം എ�; േക�വിഹിതം എ�;

(ബി) ഓേരാ നഗരസഭകളി�ം എ� വീ�ക�െട നി��ാണം ���ിയായി; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകാ���  നഗരസഭ�ം വളാേ�രി നഗരസഭ�ം എ� �ക ലഭി�ി��്;  എ� വീ�ക�െട

െ�ാേ�ാസ�ക� ലഭി�ി��്; എ� വീ�ക� ���ിയായി; വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

5324. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  േകരള�ിെല �ീരക�ഷകെര

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി�  േകരള�ിെല �ീരക�ഷകെര പ�തിയി�  ഉ�െ����തി�� നടപടിക�  ഏ�

ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തി

5325. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ��തായി ഏെത�ി�ം െതാഴി�  ഇന��

ഉ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് ലഭ�മാ�േമാ?

െവ�ിം�ട� ഐല�ി� െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�് �ാ�്

5326. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ബ�:��ീം േകാടതി�െട�ം ൈഹേ�ാടതി�െട�ം നി�േ�ശ�കാരം േകരള�ിെല എ�ാ ജി�കളി�ം

െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ക� നി��ി�വാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എ� നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�െത�ം ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) െവ�ിം�ട�  ഐല�ി�  െകാ�ി േപാ��് ��ിെ� �ല�് നി��ി�� െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�്

�ാ�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� എ�ാണ്;  പണി ���ിയാെയ�ി� ക�ീഷ� െച�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�േമാ;
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(സി) ��ത �ാ�ിനായി 2013-2014 � നഗരകാര� വ��് ഡയറ��െട െഹഡ് ഓഫ് അ�ൗ�ി�

(2217-05-191-42  Waste  Treatment)  വകയി��ിയ  18  േകാടി �പയി�  എ� �പ

െസ�േ�ജ് �ീ�്െമ�് �ാ�ിന് ന�കിയി��്; ബാ�ി ന�കാ�� �ക എ�േ��് ന��ം എ�്

വ��മാ�േമാ ?

ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷെ� �വ��ന�� വി�ലീകരി��തിന് നടപടിക�

5327. �ീ.വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) പ�ായ�കളി� ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷ� (ഐ.െക.എം)  �േഖന ന��� വിവിധ ക����

േസവന��െട േസാ�് െവയ�  സംവിധാന�ളി�  കാേലാചിതമായ മാ���  വ���ത്

പരിഗണി�േമാ;

(ബി) െക�ിട നി�തി�മായി ബ�െ��  ''സ�യ''  േസാ�് െവയ� സംവിധാന�ി� നി�തി �ടി�ിക

,സ��ീസ് ടാ�്,െക�ിട��െട വിവര��  േരഖെ����  എ�ിവയി�  വീ� സംഭവി�താ��

പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇവ കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ജനന-മരണ രജിേ�ഷ�  സംബ�ി� േസാ�് െവയ�  സംവിധാന�ി�ം ഇതിെ� വാ�ഷിക

കണ�ക�  സമ��ി��തി�ം നിരവധി പ�ായ�കളി�  നി�ം പരാതിക�  ലഭി�ി�േ�ാ;ഇവ

പരിഹരി��തിന് സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ;

(ഇ) ഐ.െക.എം.െ� ജി�ാതല�ി�ളള �വ��ന��  ��ത�  വി�ലീകരി��തിന് നടപടിക�

സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��െട അഴിമതി

5328. െ�ാ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) തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ിന് കീഴിെല എ� എ�ിനീയറിംഗ് ഉേദ�ാഗ��  അഴിമതി�െട േപരി�

നടപടി�് വിേധയരായി��്; 2016 ജ�വരി �ത�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�  എ� േപെര തിരിെക േജാലിയി�  �േവശി�ി�;  എ� േപ�െ�തിെര അ�ട� നടപടി

�ട���്; തി�വന��രം നഗരസഭയി� ഇ�ര�ി�� എ� േപ� േജാലി േനാ���്;

(സി) മിനി�ീരിയ�  ജീവന�ാരി�  നടപടി�് വിേധയരായ എ� േപ�  തി�വന��രം നഗരസഭയി�

േജാലി േനാ���്; 2016 ജ�വരി �ത�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) സെ��ഷ�  അ�ാെത മ�് അ�ട� നടപടി�് വിേധയരായ എ�േപ�  നഗരസഭയി�  േജാലി

േനാ���്; വ��മാ�േമാ;
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(ഇ) ജന�െള ��ി��ി�� എ�ിനീയറിംഗ് ജീവന�ാ�െട േപരി� എ��� നടപടിക�െട വ��മായ

വിവരം ലഭ�മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ സ��ീസ്

5329. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

തേ�ശസ�യംഭരണ സ��ീസ് നിലവി�  വ�േ�ാ�  ഇതി�  ഉ�െ��� വിവിധ വ��കളിെല

ജീവന�ാ�െട െ�ാേമാഷ�  സാധ�തക�  സംര�ി�വാ�� െപാ�നി�േ�ശം എ�ാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� �തിയ ത�ികക�

5330. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : 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 തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  എ� �തിയ

ത�ികക� ��ി�് ഉ�രവായി��്;

(ബി) ഏെത�ാം വിഭാഗ�ളി�  ആയി�ാണ് ഇ��ം ത�ിക ��ി�് ഉ�രവായി��ത്;  ഓേരാ

വിഭാഗ�ളി�ം ��ി� ത�ിക �േത�കം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി� �തിയ എ�ിനിയറിങ് ത�ിക

5331. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ി�  എ�ിനിയറിങ്

വിഭാഗ�ി� ��തായി എ� ത�ിക ��ി�ി��്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന ജലാശയ�� ��ിയാ��തിന് നടപടി

5332. �ീ.എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന മലിനമായി കിട���ം ഉപേയാഗ�ന�മായിരി���മായ

ജലാശയ��  ��ിയാ��തി�ം �ിരമായി ��ിേയാെട സംര�ി��തി�ം എെ��ി�ം

നടപടിക� സ�ീകരി��േ�ാ;
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(ബി) ഉെ��ി� അവ�െട വിശദാംശം അറിയി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� േശഖരി�� മാലിന���

5333. �ീ.പി.െക. ശശി : 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�� �ാ�ിക് ഉ�െ�െട ഏെത�ാം മാലിന��ളാണ് നിലവി� േശഖരി�

വ��ത്;  ഏെത�ാം �ാപന��  എ� അള�വീതം േശഖരി��െവ�ം എ�കാരമാണ് ഇവ

സം�രി��െത�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) �ചിത�േകരളം പ�തി�െട ഭാഗമായി �ചിത�മിഷ�  മാലിന�ം സം�രണം,  റീെെസ�ി�

എ�ിവ��െ�െട എെ��ാം �വ��ന�� നിലവി� നട�ാ�ി വ��; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ആ�ിവ�ാപാരിക�  േശഖരി�� വിപണനേയാഗ�മ�ാ� േവ�്,  ഇറ�ി�ടകളിെല േവ�്,

വീ�കളി�നി�ം �ാ�കളി�നി�ം േശഖരി�� ക�സ് േവ�് എ�ിവ െവളിയിട�ളി�

മ�ഷ�ജീവിത�ി� ഹാനികരമാ�� രീതിയി� നിേ�പി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ��ത േമഖലയി� �വ��ി��വ��് തിരി�റിയ� കാ��ം രജിേ�ഷ�ം ന�കാ�ം

ഇവ�െട �വ��നം നിരീ�ി�ാ�ം നടപടിക� സ�ീകരി��ത് പരിഗണി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ അംഗ���് പരിര�

5334. �ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �� തേ�ശസ�യംഭരണ അംഗ���് ഏ�െ���ിയി�� പരിര�കെള�റി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ാമപ�ായ�ംഗ��� െപ�ഷ�  ന���കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�േ�ാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ശാ�ീകരണ�ിനായി പ�തി

5335. �ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

,, സി.എഫ്.േതാമസ്

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

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ശാ�ീകരണം ��നി��ി എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�സാ��ികവ�ഷം വിഭാവനം െച�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ജനാധിപത�ഭരണ വ�വ��െട അവിഭാജ�ഘടക�ളായ �താര�ത,  ഉ�രവാദി�ം,

ജനപ�ാളി�ം എ�ിവ ഉറ�വ���വിധ�ി�  തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള

ശാ�ീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

അറ�ശാലക��് ൈലസ��ക�

5336. �ീ.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 വിവിധ േമഖലകളിെല അറ�ശാലകളി�  നി�ം വി�� മാംസ��  മായം

കല��ി�ളളതാെണ�ം  ,�ഗ�െള െകാ��തിന് ദിവസ���് ��പ് ഇവ�െട കി�നി

േകടാ��തി�� ��ിവ��് ന�കി,  ��ം ഇര�ി�ി�േശഷം,  െകാ��ത് കാരണം മ�ഷ��െട

കി�നി േകടാ�� മ��് കല�� മാംസമാണ് അവെര കഴി�ി��ത് എ�ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(ബി) നിലവി�  േകരള�ി�ളള അറ�ശാലക��് ഒ�ം തെ� ൈലസ��ക�  ഇെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല ഇ�മായി ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ��െട പരിേശാധന�് േശഷം

മാ�േമ ആ�മാ�കെള കശാ�െച�ാ� എ� നിയമം ഇവിെട പാലി��ിെ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

വിധവക��� ഭവന പ�തി

5337. �ീ.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) ന�നപ� േ�മ വ��് നട�ിലാ�� വിധവക��� ഭവന പ�തിയി� 2016-17 സാ��ിക

വ�ഷം എ� �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ���ി��്; ജി� തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ക സാ��ിക വ�ഷം തിരെ��� �ണേഭാ�ാ���് എ� �ക ന�കിയി��്;  ജി�

തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിലവി� ഏത് വ��ാണ് ��ത ഭവന നി��ാണ പ�തി നി��ഹണം നട��ത്; ഈ പ�തി

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ാ� സ��ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

വിവാഹ���് ഹരിത േ�ാേ�ാേ�ാ�

5338. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ആ�. രാമച��
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,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

�ീമതി സി.െക. ആശ : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�് നട�� വിവാഹ���് ഹരിത േ�ാേ�ാേ�ാ� നട�ാ��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��തി സൗ�ദ വിവാഹ�� എ��െകാ�് എ�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തി സൗ�ദമ�ാ� വിവാഹ�� എ�െന പരിേശാധി�് കെ��െമ�ം ആയതിന്

എെ�ാെ� ശി�ാ നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�ം വ��മാ�േമാ?

�ാമപ�ായ�് െസ��റിമാ�െട �േഡഷ� ലി�്

5339. �ീ.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) �ാമപ�ായ�് െസ��റി ത�ികയി�  നിലവി�  േജാലി െച�� ഉേദ�ാഗ��െട �േഡഷ�

ലി�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� ��ത പ�ിക �കാരം 2017 �ത� �േ�ാ�് അ�വ�ഷ�ാല�ി� ഓേരാ വ�ഷ�ം

വിരമി�� ഉേദ�ാഗ��െട എ�ം പ�ിക അടി�ാന�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ ?

ഖരമാലിന��ി� നി�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തി

5340. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.പി.സജീ��

,, വി.ടി.ബ�റാം

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

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

(എ) ഖരമാലിന��ി�  നി�ം ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�� പ�തി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��

സം�ാന�് നട�ിവ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിവരി�േമാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തി�� ധനാഗമമാ��ം എ�ിെനയാണ് കെ��ിയിരി��െത�

വിശദീകരി�േമാ?

പ�ായ�ക��് ൈകമാറിയി�ളള �ാപന��േട�ം അവയിെല ഉേദ�ാഗ��െട�ം േമ�ളള നിയ�ണം

5341. �ീ.വി.ആ�. �നി� �മാ� : 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) പ�ായ�ക��് ൈകമാറിയി�ളള �ാപന��േട�ം അവയിെല ഉേദ�ാഗ��െട�ം േമ�ളള

ഇര� നിയ�ണം അധികാര വിേക�ീകരണ �വ��ന���് തട�ം ��ി��തായി

ക���േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉെ��ി� ആയത് പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം 1994

5342. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള പ�ായ�് രാജ് നിയമം  1994  �കാരം ഘടക�ാപന��െട�ം അതിെല

ജീവന�ാ�െട�ം നിയ�ണം ജിവന�ാ�െട സാധാരണ �മതലക��് �റേമ പ�ായ�്

അവ��് എ��ി�െകാ��� ബ�െ�� മ� �മതലക�ം നി��ഹിേ��താെണ�ം നിയമം

അ�ശാസി��േ�ാ;

(ബി) ഇ� സംബ�മായി  1998-�  ചീഫ് െസ��റി തല�ി�  എെ��ി�ം സ��ാ�  ഉ�രവ്

ഇറ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈലഫ് ഭവന സ�േ��മായി ബ�െ��് േമ�നിയമന�ി�ം ഉ�രവി�ം വി��മായി ഏെത�ി�ം

ഉേദ�ാഗ�� നി�േ�ശ�� �റെ��വി�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) അ�ര�ി�  നിയമസഭ പാസാ�ിയ നിയമന�ി�ം സ��ാ�  ഉ�ര�ക��ം വി��മായി

നി�േ�ശം �റെ��വി�് അധികാര വിേക�ീകരണ�ിെനതിെര നിലപാെട�� ഉേദ�ാഗ��െ�തിെര

എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�വാ� ത�ാറാ�േമാ;

(ഇ) അധികാര വിേക�ീകരണ�മായി ബ�െ��് �ാമപ�ായ�ി�  വ�േച�� കണ�േജാലിഭാരം

�ലം �ാമപ�ായ�ക�െട �വ��നം �തിസ�ിയിലാെണ�്  2012-െല ദ�യാംഗക�ീഷ�

കെ��ക�ം �ടാെത �ാമപ�ായ�ക� േബാധി�ി��ം െച�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(എഫ്) ഉെ��ി�  ഇ�രം െപാ� േജാലികളി�  നി�ം ഘടക �ാപന ജീവന�ാ�  വി�നി��ക�ം

�ാമപ�ായ�ി�  അത�ാവശ�സ��ഭ�ളി�  േപാ�ം ജീവന�ാ�െട �റ��ലം േനരി�� േമ�

�ചി�ി���െ�െട�� �വ��ന��  ഏത് തര�ി�  പരിഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

2016-െല േക� �ാ�ി�് േവ�് മാേനെ��് ച���

5343. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാന�്  2016-െല േക� �ാ�ി�് േവ�് മാേനെ��് ച���  �കാരം എെ��ി�ം

�ട�നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;
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(ബി) കാസ�േഗാഡ് ജി�യിെല �ാമ പ�ായ�ക�  ഇ� സംബ�ി� ൈബേലാക�  ത�ാറാ�ി

സമ��ി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(സി) ആയതിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാ; ഇെ��ി� കാരണം എ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�നിയ� െഹ��് ഇ�െ��� േ�ഡ് II നിയമനം

5344. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �നിസി��  േകാമ�  സ��ീസി�  �നിയ�  െഹ��് ഇ�െ���  േ�ഡ്  II  ത�ിക�െട

നിലവി�ളള േയാഗ�തക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) നിലവി� പി.എസ്.സി. ത�ാറാ�ിെ�ാ�ിരി�� േഷാ��് ലി�ി� ഉ�െ���ം, ആേരാഗ� വ��്

ഡയറ��  നട�� ര�് വ�ഷെ� ഡിേ�ാമ ഇ�  െഹ��് ഇ�െ���  േകാ�്

(ഡി.എ�്.ഐ.സി.)  പാ�ായ�മായ ഉേദ�ാഗാ��ികെള ഒഴിവാ�ണെമ�ാവശ�െ��് േകരള

അ�ിനിേ��ീവ് െെ�ബ�ണലി� പരാതി എെ��ി�ം നിലവി�േ�ാ; ഉെ��ി� എ�് നടപടിയാണ്

സ�ീകരി�ത്;

(സി) ഡി.എ�്.ഐ.സി.  കഴി� ഉേദ�ാഗാ��ികെള ലി�ി�  നി�് ഒഴിവാ�ാതിരി�ാ�  ആവശ�മായ

നടപടി സ��ാ� സ�ീകരി�േമാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ഭ�� സം�രണ േക�ം

5345. �ീ.��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമ വികസന വ��ിെ� കീഴി� ബാ�േ�രിയി� �വ��ി�വ�� ഭ�� സം�രണ േക��ി�

നിലവി�  ഏെതാെ� പരിശീലന�ളാണ് നട�െകാ�ിരി��ത് എ�റിയി�ാേമാ;  ഇവ

കാര��മമാേണാ എ�് സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഭ�� സം�രണ േക�ം നവീകരി��തി�� എെ��ി�ം പ�തിക�  സ��ാരിന്

സമ��ി�െ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� അതി� സ�ീകരി� നടപടി അറിയി�േമാ;

(സി) ഈ �ാപന�ി� ഇേ�ാ� േജാലി െച�െകാ�ിരി�� ജീവന�ാ�െട ത�ിക, േവതനം എ�ിവ

അറിയി�ാേമാ?

പി എം ജി എസ് ൈവ പ�തി

5346. �ീ.�ി.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) 2017-18  വ�ഷേ��് പി എം ജി എസ് ൈവ പ�തി �കാരം സം�ാന�ിന് ടാ�ജ�്

നി�യി�് േക� സ��ാരി� നി�് അറിയി�് ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� സം�ാന�് 2017-18 വ�ഷേ��് എ� കിേലാമീ�റാണ് ടാ�ജ�് നി�യി�ി��ത്;

(സി) 2013 � േക� �ാമവികസന മ�ാലയം ടാർെജ�് നി�യി� 570 കി.മീ േറാഡ് �കാരം എ�

കിേലാമീ�� ���ിക�െട െട�� നട�;  ബാ�ി കിേലാമീ�� േറാ�ക�െട െട�� എ�േ��്

���ിയാ�ാ� കഴി�ം; വിശദാംശം ന��േമാ?

ൈലഫ് മിഷ�

T 5347.�ീ.സി. ദിവാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, ആ�. രാമച��

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

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

(എ) സം�ാനെ� പാ��ിടരംഗം േനരി�� �����് പരിഹാരം കാ��തിന് ൈലഫ് മിഷ�

പര�ാ�മാേണാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഭവന നിർ�ാണ�ിനായി ഏെതാെ� വിഭാഗ�ളി��വർ�ാണ് ��ത മിഷൻ �േഖന��

ധനസഹായം ലഭി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഭവന നി��ാണ�ി�പരിയായി മേ�െതാെ� േമഖലകളിെല വികസനമാണ് ൈലഫ് മിഷ� �േഖന

ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഭവന നി��ാണ പ�തി

5348. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന ഭവന നി��ാണ പ�തി�െട േപര് മാ�ിയി�േ�ാ;  കഴി�  5  വ�ഷം

ഐ.എ,ൈവ പ�തി�കാരം സം�ാന�് എ� വീ�കളാണ് അ�വദി�ി��ത് എ�് േ�ാ�്

പ�ായ�് തിരി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഐ.എ,ൈവ പ�തി �കാരം വീട് ലഭി��തി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാണ്;  ��ത

പ�തിയി� നി�ം �ണേഭാ�ാവിന് വീ�വ��തിന് എ� �പയാണ് ന���ത്; ഇതി� േക�

സം�ാന സർ�ാ�ക�േട�ം �ിതല പ�ായ�ക�േട�ം വിഹിതം എ�യാണ്; വ��മാ�േമാ?

റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� പി. എം. ജി. എസ്. ൈവ. പ�തി
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5349. �ീ.രാ� എ�ഹാം : 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 റാ�ി നിേയാജകമ�ല�ി� പി.  എം.  ജി.  എസ്.  ൈവ.

പ�തി �കാരം ഏെതാെ� േറാ�ക�െട ���ിക��ാണ് ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; എ� �പ

വീതമാണ് അ�വദി�ി��ത്; ഓേരാ േറാഡിെ��ം നി��ാണ �േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േനരേ� പി.  എം.  ജി.  എസ്.  ൈവ.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ി �ക അ�വദി�ക�ം

,നി��ാണ�ി�  തട�ം േനരി�തിെന �ട��് നി��ാണം തട�െ�� കിട���മായി��

ഏെത�ി�ം പ�തി ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ� കാരണ�ാലാണ് നി��ാണം

�ട�ിയത്; എ� കാലമായി �ട�ി�ിട�� ; ഇവ�െട നി��ാണ ���ിക� വീ�ം ആരംഭി�ാ�

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

T 5350.�ീ.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) �ാമീണ േറാ�ക�  ബി.എം  &  ബി.സി െച�് നവീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി�

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി േനാ�  �ാ�  ഫ�ി�  നി�് �ക അ�വദി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) �ാമീണ േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിനായി മെ�െ��ി�ം പ�തിക�  നട�ിലാ�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ ;ഉെ��ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ?

�ാമീണ േറാ�ക��ാ�� േക��ിെ� �േത�ക ധനസഹായം

T 5351.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട അ����ണി�ാ�� േക��ിെ� �േത�ക ധനസഹായം േകരള�ിന്

ന�മാെയ�� ആേ�പ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ധനസഹായം േകരള�ിന് ലഭി�ാെത േപായതിെ� കാരണെമെ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) േക� ധനസഹായ��  ന�െ���ാെത േനടിെയ���തിനായി എെ��ി�ം നടപടിക�

സ�ീകരി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
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വിേ�ജ് എ�്��ഷ� ഓഫീസ�മാ�െട േജാലി ഭാരം

5352. �ീ.സി. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) �ാമവികസന വ��ിെല വിേ�ജ് എ�്��ഷ�  ഓഫീസ�മാ�െട േജാലി ഭാരം സംബ�ി�്

ഏെത�ി�ം വിധ�ി�� പരിേശാധനകേളാ പഠന�േളാ നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി� അവയിെല നി�േ�ശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വി.ഇ.ഒ മാ��് �റി�� അസി��സ് ന���തി�� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ി� പി. എം. ജി. എസ്. ൈവ. ര�ാം ഘ� പ�തി

5353. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്

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

(എ) സം�ാനെ� എ� കിേലാമീ��  �ാമീണ േറാ�ക�  �ന��ീകരി��തിനാണ് പി.  എം.  ജി.

എസ്. ൈവ. ര�ാം ഘ� പ�തി �കാരം �ക അ�വദി�ത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഒ��ാലം നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം േറാ�കെളയാണ് പി. എം. ജി. എസ്. ൈവ. ര�ാം

ഘ� പ�തിയി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

േക��ാമ വികസന മ�ാലയം നട�ിലാ�� പ�തിക�

5354. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േക� �ാമവികസന മ�ാലയം സം�ാന�് നട�ിലാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത ഓേരാ പ�തി�ം  2015-16�ം  2016-17�ം ലഭി� ധനസഹായം എ�വീതെമ�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ി�ം പ�തി�് ധനസഹായം �റ�ി�െ��ി� കാരണെമെ��് വ��മാ�േമാ?

��ംബ�ീ�െട �വ��ന�� ശ�ിെ����തിന് നടപടി

5355. �ീ.സി. ദിവാകര� : 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 ��ംബ�ീ�െട �വ��ന�� ശ�ിെ����തിന്

എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ംബ�ീ �വ��ക��്  /  അയ������് സ�യം െതാഴി�  കെ��ാ�  എെ��ാം

സഹായ�ളാണ് ലഭ�മാ��െത�് വ��മാ�േമാ;  ഇതിനായി ഏെത�ാം പ�തികളാണ്

നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ ?

നഗര �ാമ വികസനം

5356. �ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സം�ാനെ� നഗര �ാമ വികസന�മായി ബ�െ�� അംഗീ�ത മാ��  �ാ�ക�

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; അവ�െട ���� (റിവിഷ�) ഇേ�ാ� നട��േ�ാ;

(ബി) ആല�ഴ നഗരസഭ�െട �സി�ീ�ത മാ�� �ാനിെ� േകാ�ി ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) മാ��  �ാ�ക�  നട�ാ��തിനായി ഫ�ക�  കെ���തി�ം സാേ�തിക സഹകരണം

ഉറ�വ���തി�ം സഹായം ന��േമാ?

െസക�രി�ി േസാ�ക�

5357. െ�ാ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) സം�ാന�് െസക�രി�ി േസാ�ക� ഏെത�ാെമ�് കെ��ിയി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിയമസഭ, രാ�ഭവ�, ൈഹേ�ാടതി, െസ��റിേയ�് �ട�ിയ �ല�� ഉ�െ��� �േദശ��

െസക�രി�ി േസാ�കളാ�ി മാ�� �ാ�ക� ���വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക�ിട നി��ാണ അേപ�ക� ലഭി�േ�ാ� ഈ �േദശ�ളി� ഉയരം �മീകരി�വാ� നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ഖ�മ�ി, മ�ിമാ�, ഗവ��� എ�ിവ� താമസി�� രാ�ഭവ� െസക�രി�ി േസാണി� ��ം വ�കിട

െക�ിട�� ഉയ��വ�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

മാനദ��� പാലി�ാെത വ�െക�ിട���് അ�മതി

5358. െ�ാ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) മാനദ��� പാലി�ാെത വ�െക�ിട���് നഗരസഭക� അ�മതി ന��� കാര�ം സ��ാ�

പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) �ര�ാ�മീകരണ��  പാലി�ാെത ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളികെള ഉപേയാഗി�്

െക�ിടനി��ാണം നട��ത് സ��ാരിെ� ��യി�െ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;
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(സി) നഗരസഭകളിെല എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗം മതിയായ പരിേശാധനക� നട�ാെത െപ�മി�് ന���

കാര�ം സ��ാ� പരിേശാധി�േമാ;

(ഡി) മതിയായ പരിേശാധനക��് േശഷം മാ�േമ അ�മതി ന�കാ� എ�് നഗരസഭകളിെല

എ�ിനിയറിംഗ് വിഭാഗ�ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ; വ��മാ�േമാ?

വിവിധ �ാേദശിക വികസന അേതാറി�ികൾ

5359. �ീ.െക. �����ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ി� എ� �ാേദശിക വികസന അേതാറി�ികൾ �വ��ി���്; ഓേരാ�ിെ��ം േപ�ം

,അവ�െട �വ��ന പരിധി�ം,�വ��ന ഉേ�ശ ല����ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 2016-2017 സാ��ിക വ�ഷം ഈ വികസന അേതാറി�ികൾ�് ഓേരാ�ി�ം സ��ാർ നീ�ി

വ� വിഹിത�ം ,അവ സ�യം ആ��ി� വ�മാന�ം എ�െയ�് �ാപനം തിരി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2017-2018 സാ��ിക വ�ഷം ഈ വികസന അേതാറി�ികൾ�് ഓേരാ�ി�ം സ��ാർ നീ�ി

വ� വിഹിതം എ�െയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സ�ാ� ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശക� നട�ാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

5360. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) സ�ാ�  ക�ി�ി�െട ശിപാ�ശ�െട ഭാഗമാ�� പാേലാളി ക�ി�ി ശിപാ�ശകളി�  എ�െയ�ം

നട�ാ�ി;  മ��വ ഉട�  തെ� യാഥാ���മാ�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(ബി) എ�ി� അതിന് ��ഗണനാ �മം നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ന�നപ� േ�മ�ിനായി നട�ിലാ�� വിവിധ വികസന പരിപാടിക�

5361. �ീ.െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

,, എ. െക. ശശീ��

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) ന�നപ� േ�മ�ിനായി സ��ാ�  ആവി�രി� നട�ിലാ�� വിവിധ പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;  ഇ�രം പ�തിക�െട മാ�ഗേരഖ സംബ�ി�് എെ��ി�ം
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പകർ�് ലഭ�മാെണ�ി� ന�ാേമാ;

(ബി) ന�നപ� േ�മ�ിനായി സ��ാ�  നട�ിലാ�� വിവിധ േക�ാവി�ത പ�തിക�

ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ  ;  ഇവ�െട നട�ി�് രീതി�ം ജന�ളിെല�ി��തി��

നടപടിക�ം വ��മാ�ാേമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ���് വഖഫ് േബാ�ഡിെ� സഹായ��

5362. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ന�നപ� വിഭാഗ���് വഖഫ് േബാ�ഡിെ� എെ��ാം സഹായ�ളാണ് നിലവി�

ഉ�ത്;വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ആ��ല��ൾ ലഭ�മാ��തി� േവ� മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ���േവ�ി എെ��ി�ം �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?

ന�നപ� വിഭാഗ���ാ�� വിവിധ പ�തിക�

5363. �ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) േകരള�ി� ന�നപ� സ�ഹ��െട സവിേശഷ സാം�ാരിക പാര�ര�ം കാ� ��ി�ാനായി

നടപടിക�  ൈകെ�ാ�േമാ;  ന�നപ���െട സാം�ാരിക�നിമ സംര�ി��  'ഹമാരി

ധേരാഹ� പ�തി' േകരള�ി� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ന�നപ� വനിതക�െട േന�പാടവവികസന�ിനായി സം�ാന�് പ�തിക�

നട�ിലാ��േ�ാ;  'നയി േരാ�ി പ�തി'  േകരള�ി�  നട�ാ��േ�ാ:  ഇെ��ി�  അത്

നട�ിലാ��ത് പരിഗണി�േമാ;

(സി) ന�നപ� വിദ�ാ��ിക��് വിേദശ പഠന�ിനായി ധനസഹായം ന�കാ�  പ�തി

നട�ാ��േ�ാ; ഇെ��ി� അത് നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരള�ി�  പാ�ി ജനവിഭാഗ��െട ഉ�മന�ിനായി �േത�ക പ�തിക�  നട�ാ��േ�ാ;

ജിേയാ പാ�സി പ�തി േകരള�ി� നട�ാ��േ�ാ;

(ഇ) മ��ി െസ�റ�  െഡവല�െമ�് �ാ�  നിലവി�  േകരള�ിെല എ� േ�ാ�കളി�ം

�നിസി�ാലി�ികളി�മാണ് നട�ിലാ��ത്;

(എഫ്) എം.എസ്.ഡി.പി.  പ�തിയി�  ഉ�െ���ാനായി സമ��ി��ം അ�വദി��മായ പ�തിക�െട

അട�� �ക 2012-13 �ത� നട�വ�ഷം വെര വാ�ഷികാടി�ാന�ി� ന�കാേമാ?
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േകാ��� മ�ല�ി� ആധാ� എ��വാ� കഴിയാ�വ��് െപ�ഷ�

T 5364.െ�ാ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) �ായാധിക�ം കാരണ�ം ശാരീരിക ����  കാരണ�ം ആധാ�  എ��ാ�  കഴിയാ�വ��്

ആധാറിെ�� കാരണം പറ�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� െപ�ഷ�ക� ന���ിെ��

കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(ബി) ക�ഷകെ�ാഴിലാളിക��ം വിധവക��ം ദാരി��േരഖ�് താെഴ�� നി��ന��ംബ���ം

ഇേ�ാ� െപ�ഷ�ക� ലഭി��ിെ�� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) േകാ���  നിേയാജകമ�ല�ി�  ഇ�ര�ി�  ആധാ�  എ��വാ�  കഴിയാ�വ��്

െപ�ഷ�ക� അടിയ�രമായി അ�വദി�ാ� പ�ായ�് ഡയറ���് നി�േ�ശം ന��േമാ?

തീരേദശ �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�് യാ�ാ േബാ�ക�

5365. �ീ.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:

(എ) സം�ാനെ� തീരേദശ �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�് യാ�ാ േബാ�ക�  ഏ�െ���ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ, വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ി�  ഏെതാെ� �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�ാണ് യാ�ാ േബാ�ക�  സ��ീസ് നട�കെയ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) േബാ�് സ��ീസ് നട��തിന് ഏത് ഏജ�സിെയയാണ് ഏ�െ���ാ�േ�ശി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിേനാദ സ�ാര േമഖല�് ഊ�� ന�ി ഈ പ�തി നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി� �റ�ഖ വ��ിെ� ���ിക�

5366. �ീ.എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തലേ�രി നിേയാജക മ�ല�ി�  �റ�ഖ വ��ിെ� എെ�ാെ� ���ിക�  ആണ്

���ിയാകാ� ഉ�െത�ം ���ിക�െട നിലവിെല �ിതി എ�ാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ;
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(ബി) ��ത ���ിക� സമയബ�ിതമായി തീ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് �റ�ഖ വ��്

സ�ീകരി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ?

�റ�ഖ�ളി� വലിയ ചര�ക�� വരാ�ളള അടി�ാന സൗകര���

5367. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �റ�ഖ�ളി� വലിയ ചര�ക�� വരാ�ളള സൗകര�ം ഒ���തിന് െെകെ�ാ�

നടപടിക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിനായി �റ�ഖ�ളി� എെ��ാം അടി�ാന സൗകര��� ആണ് ഒ��ിയത്; വിവരി�േമാ;

(സി) �റ�ഖ��െട ആഴം വ��ി�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� െെകെ�ാ�ി��്; വിശദാംശ��

നൽ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ഇവ�ായി ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ഓേരാ ജി�യി�ം ചരി� മ�സിയം

5368. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഓേരാ ജി�യി�ം ഓേരാ ചരി� മ�സിയം �ാപി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ��ത രീതിയി�  ചരി� മ�സിയ��  �ാപി��തിെ� ഉേ�ശ� ല����  എെ�ാ�യാണ്;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി എ�േ��് നിലവി� വ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ക�ള ലഹള�െട ഓർമ�ായി ആ��് മ�സിയം

T 5369.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� വർഷം പി�ി� നേവാ�ാനചരി��ിെ� ഭാഗമായ ക�ള ലഹള�െട ഭാഗമായി തീ െകാ��ി

നശി�ി� ഇ�െ� ഗവ�െമ�് �.പി.  �ളി�  ആ��് മ�സിയം നി��ി��ത് സംബ�ി�

നി�േ�ശം പരിഗണനയി�േ�ാ;
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(ബി) എ�ി� ആയതിെ� നടപടി�മ��െട നിലവിെല �ിതി സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

മ�സിയം നവീകരണ �വ��ന��

5370. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ��മായ ആ��ണമി�ാെത�ളള മ�സിയം നവീകരണം സ��ാരിന് സാ��ിക ന�ം

വ���തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം മ�സിയം നവീകരണ�ിനായി എ� �കയാണ്

അ�വദി�െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) തല�ാനെ� മ�സിയം നവീകരണ �വ��ന�ളി�  അപാകത��ായി�േ�ാെയ�ം ത�ലം

സ��ാരിന് ധനന���ായി�േ�ാെയ�ം പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�സിയ�ം -�ഗശാല�ം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന് നടപടി

5371. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തല�ാന ജി�യിെല മ�സിയ�ം-�ഗശാല�ം അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ���തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇത് സംബ�ി�് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത മ�സിയെ� അ�ാരാ� നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ി �റിസം സാധ�തക��് �ടി

�േയാജനെ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േകാ�ിയി� ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയം

5372. �ീ.അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�ിയി� ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയം ആരംഭി��തിന് ഉ�രവായി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ആയത് സംബ�ി�് നാളി�വെര എെ��ാം �ട�  നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�െ��്

ഇനംതിരി�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് നാളി�വെര �റെ��വി� ഉ�ര�ക�െട പക��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത മ�സിയം എ�േ��് ആരംഭി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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ചരി� �ാരക��ം ചരി�ാവശി���ം സംര�ി��തിന് നടപടി

5373. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ചരി� �ാരക��ം ചരി�ാവശി���ം സംര�ി��തിന് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) യഥാവിധി സംര�ി�ാ�തിനാ�  മി� ചരി� �ാരക��ം നശി�േപാ��ത്

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) േകരള�ിെല ചരി� �ാരക�� സംര�ി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

��� ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല നി��ാണ �വ��ന��

5374. �ീ.�രളി െപ�െന�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� ജി�യിെല ക�ാണേ�രി �ാമപ�ായ�ിെല �രാവ� വ��ിെ� കീഴി�� �നിമട, �ട��്

സംര�ിത േമഖലയി� എ� �ര പരിധിയിലാണ് നി��ാണ �വ��ന�� അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഈ �രപരിധി��ി�  നി��ാണ �വ��ന��  നട��തിന് �േത�ക അ�മതി��

മാനദ���ം നടപടി�മ��ം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാനദ��ള�സരി�് നി��ാണ �വ��ന���് അ�മതി ലഭി��തിന് കാലതാമസ�ം

�യാസ��ം േനരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) നടപടി�മ�� ല�കരി�് നിലവി�� ���ിന് പരിഹാര��ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�രാവ� സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി� സംര�ിത �ാപന��

5375. �ീ.�. ആ�. �ദീപ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രാവ� സംര�ണ വ��ിെ� കീഴി�  എ� സംര�ിത �ാപന��ം

�ല���െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അവയി� ജന�െള ��ത� ആക�ഷി��വ ഏെത�ാമാണ്;

(സി) ��ത �ാപന��െട�ം �ല��െട�ം �റിസം വികസന സാധ�ത �േയാജനെ����തിന്

�റിസം വ��മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

വ��മാ�േമാ?
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�രാവ� വ��ിെ� �വ��ന��

5376. �ീ.െക.�രളീധര�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, സ�ി േജാസഫ്

,, എ.പി. അനി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ� വ��് നട�ിവ�� �വ��ന�� വിവരി�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് നിലവി�� ചരി� �ാരക��ം ൈപ�ക സ��ം ഭാവി തല�റ�ായി

സംര�ി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നശി� കഴി�ാ�  ഒരി��ം വീെ���ാ�  കഴിയാ� ൈപ�ക േശഷി�ക�ം സാം�ാരിക

അടയാള��ം സംര�ി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ് വ��് ൈകെ�ാ�ി��െത�്

വിശദീകരി�േമാ?

പ�നാഭ�രം െകാ�ാരം സ��ശക��് ആവശ�മായ സൗകര��� ഏ�െ����തിന് നടപടി

5377. �ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�നാഭ�രം െകാ�ാര�ിെ� ഏെത�ി�ം ഭാഗ�്സ��ശക��് വില�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രെമാ� വില�് ഏ�െ���ിയതിെ� സാഹചര�ം എ�ാണ്;

(സി) െകാ�ാരം സ��ശക��് വിവരണം ന���തിേല�ായി ആവശ��ിന് ജീവന�ാ�േ�ാ;

ഇെ��ി� ��ത ഒഴി�ക� നിക��തിന് അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ��ത െകാ�ാരം സംര�ി��തി�ം സ��ശക��് ആവശ�മായ സൗകര���

ഏ�െ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ത�േ�രിയിെല ചരി�ാവശി��� സംര�ി�ാ� നടപടി

T 5378.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ം ത�േശരിയി� 1519-� നി��ി� േപാ��ഗീസ് െസമിേ�രി, െസ�് േതാമസ് െകാ�ാരം,

ത�േശരി െകാ�ാരം എ�ിവ�െട ചരി� �ാധാന�ം കണ�ിെല��് അവെയ സംര�ി��തിനായി

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
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(ബി) െസമിേ�രിയിെല �ടിേയ��ാെര �നരധിവസി�ി��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  എ�ി�

വിശദമാ�ാേമാ?

�രാേരഖക� ശാ�ീയമായി സംര�ി��തിന് പ�തി

5379. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

�രാേരഖക�  ശാ�ീയമായി സംര�ി��തിനായി,  ഏെതാെ� �ാപന��െട

സഹായേ�ാ��ടിയാണ് �രാേരഖ വ��് പ�തി �വ��ന��  നട�ിവ��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല സമരം

5380. �ീ.ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല െമ�ാനി��  വിഭാഗം ജീവന�ാ��് അധിക രാ�ി ഡ��ി

ന�കിയതി� �തിേഷധി�് സമരം നട�ിയ എ� ജീവന�ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�;

(ബി) ഈ സമരം �ലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�് ഉ�ായ ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) ഇ�രം സമര���് അവസരം ന�കാെത ച��കളി�െട ����  പരിഹരി�വാ�  നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ജീവന�ാ� വിേദശ�് േജാലി േനാ��തിന് മാനദ���

5381. �ീ.അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി� േജാലി േനാ�� ജീവന�ാ� വിേദശ�് േപാ��തി�ം അവിെട േജാലി

േനാ��തി�ം േകാ��േറഷെ� എെ��ാം മാനദ��� പാലി�ണെമ�ത് സംബ�ി� വിശദ

വിവര�� ന�കാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ആര�നാട് ഡിേ�ായി�  ഡിേ�ാ ഇ��െപ�റായി േജാലി േനാ�� �ി.

�േരഷ് �മാ�  സ��ീസ് കാലാവധിയി� വിേദശ�് േപായി�േ�ാ;ഉെ��ി� ഇ� സംബ�ി�്

േകാ��േറഷെന േരഖാ�ലം അറിയി�ി�േ�ാ;ഇതിന് േകാ��േറഷ�  അ�മതി
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ന�കിയി�േ�ാ;ഇതിെ� വിശദാംശം ന�കാേമാ;

(സി) ടി.  �േരഷ് �മാ�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സിെയ േരഖാ�ലം അറിയി�ാെത േജാലി�ായി വിേദശ�്

േപാ�ക�ം തിരിെക െത�ായ േരഖ ഹാജരാ�ി ��ത കാലയളവ് േവതന രഹിത അവധിയാ�ി മാ�ി

�േമാഷ�  ഉ�െ�െട�� ആ��ല���  േനടിയ�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;ഉെ��ി�  ഇ�

സംബ�ി�് ഈ ഉേദ�ാഗ�ന് എതിെര എ�് അ�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി��്;ഇെ��ി� ഇതിന്

കാരണം എ�ാണ്;

(ഡി) സാ��ിക ബാ��ത ഉ� േകാ��േറഷനി� ജീവന�ാ�െട ഭാഗ� നി�ം ഉ�ാ�� ഇ�രം

��തരമായ വീ�ക�  ഇനി�ം ഉ�ാകാതിരി�ാ�  എ�് നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്എ�റിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഗാേര�ക�െട നവീകരണ�ിന് നടപടി

5382. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.�ി.സി ഗാേര�ക�െട നവീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

ആേലാചി��ത്?

(ബി) ഗാേര�കളിെല മാലിന� വ��� (�ീസ്, ഓയി�, മലിനജലം, �ാ�ിക് സാമ�ിക�) ശാ�ീയമായി

സം�രി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െയ െമ�െ���താൻ നടപടി

5383. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, എ�. വിജയ� പി�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ബ�ക�െട �തിദിന ശരാശരി കിേലാമീ��, ൈമേലജ്, കിേലാമീ�� കള��

എ�ിവ േദശീയ ശരാശരിയിേല�് ഉയ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) അേതാെടാ�ം ബ�ക�െട േ��് ഡൗ� േറ�്, െമയി�ന�സ് സമയം, അപകട നിര�് എ�ിവ

�റ�െകാ�വ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�
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5384. �ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി െപ�ഷ�  �ാ���റിയാെണ�ം അ� ന�കാ�  സ��ാരിന്

ഉ�രവാദി��െ��ം 2014 ഡിസംബ� 10 -ന് ൈഹേ�ാടതി വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാ ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  യി� െപ�ഷ� ന�കാതിരി�� സാഹചര��േ�ാ  ;  ഉെ��ി� ആയത്

ഗൗരവമായി പരിേശാധി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട ടി��ിതര വ�മാനം

5385. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ടി��ിതര വ�മാനം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �് ന�മാണ് എ�ളള കാര�ം

��യി�െപ�ി�േ�ാ;വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.�ി.ഡി.എഫ്.സി.  -�െട സഹകരണേ�ാെട ബി.ഒ.ടി.  അടി�ാന�ി�  േകരള�ി�

എവിെടെയാെ� വാണിജ�സ��യ�� നി��ി�ി��്;വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;ജി� തിരി�്

േപ� സഹിതം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ സ��യ�ളിെല �റിക� എ�ാം വാടക�് േപായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ബ�കളി�  �റിയ�  നട�ി�് പ�തി നട�ിലാ�ിയി��ത് ലാഭമാേണാ ന�മാേണാ;വിശദാംശം

െവളിെ���േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. െകാറിയ� സ��ീസ്

5386. �ീ.സി. ദിവാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. നട�� െകാറിയ� സ��ീസ് ലാഭകരമാേണാ എ�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) 2016-17 വ�ഷം െകാറിയ� സ�വീസി�െട എ� വ�മാനം ഉ�ായി എ�് വ��മാ�േമാ;

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ��് ജ�ി േനാ�ീസ്

5387. �ീ.സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  പിടി�� വാ�ാവിഹിതം

ധനകാര��ാപന�ളി� അട��തി� മാേനെ��് വീ�്ച വ��ിയത് �ലം ജീവന�ാ��് ജ�ി

േനാ�ീസ് ലഭി�� സാഹചര�ം ഉ�ായി�േ�ാ;
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(ബി) ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി� നി�ം പിടി� ഇ��റ�സ് �ീമീയ�ം �ത�മായി അട��ി�ാെയ�ത്

വ�തേയാേണാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള�ി�  നി�ം പിടി� എ� േകാടി �പയാണ്

മാേനെ��്�ടി�ികയാ�ിയി��ത്. �ടി�ിക �ക �ത�മായി അട�് ജീവന�ാെര ജ�ി നടപടികളി�

നി�ം േമാചി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല റിസ�വ് ക��� നിയമനം

5388. �ീ.എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

31-12-16-�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല റിസ�വ് ക���  ത�ികയിേല�് പി.എസ്.സി.

അൈഡ�സ് െച� 4000 േപരിൽ നിയമന ഉ�രവ് നൽകാ�വർ�് എേ�ാ� നിയമന ഉ�രവ്

ന��വാ� കഴി�ം എ�ത് വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയിെല െപ�ഷ� �ായം

5389. �ീ.പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) തമി�നാ�ി�  �ാ�േ�ാ��് േകാ��േറഷനിെല വിരമി��  �ായം  58ഉം ക�ണാടക�ി�  60ഉം

ആെണ� കാര�ം സ��ാറിെ� ��യി�േ�ാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സിയി�  എ� �ിരം ജീവന�ാ��്;  ഇതി�  എ� േപ�  അ�� ര�

വ�ഷ�ി��ി� വിരമി�ം;

(സി) ഇവ��് െപ�ഷ� ന�കാ� എ� േകാടി �പ�ടി േകാ��േറഷ� കെ�േ��ിവ�ം;

(ഡി) ഈ സാ��ിക �തിസ�ി മറികട�ാ� േകാ��േറഷനി� െപ�ഷ� �ായം ഉയ��� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ഇ) 56  വയ�് കഴി� കാ� �റ�� ൈ�വ�മാെര മ� േജാലികളി�  നിയമി�� കാര�ം

േകാ��േറഷെ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട സ��വകക� സംര�ിേ�� �മതല

5390. �ീ.പി.െക. ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട സ��വകക�  സംര�ിേ�� �മതല േകാ��േറഷനിെല ഏ�

വിഭാഗമാണ് നി��ഹി��ത് എ�ം,  േകാ��േറഷെ� ൈക�ി�� സ��വകക� എ� എ�ം

അന�ാധീനെ�� കിട��വ എ� എ�ം ഇ� സംര�ി�ാ� എ� �വ��ന�� നട�ിവ��

എ�ം വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ത�ാ��  ബസ് �ാ�ി�  ��മതി�  െക�ണെമ� ൈഹേ�ാടതി ഉ�ര�പാലി�ാനായി

നാളി�വെര എ� നടപടി േകാ��േറഷ�  സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ;വിധി പക��

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ�കാര� വാണിജ� സ��യ�ിന് സാ��ിക േന���ാ�ാ�� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. എേ��്

വിഭാഗ�ിെ� �� നി��ലാണ് ��ത ��മതി�  നി��ാണം സംബ�ി�് ൈഹേ�ാടതി

ഉ�ര�െ��ി�ം ഉ�രവ് നട�ാ�ാ�ത് എ�ത് പരിേശാധി�ാ�ം ���ാ�െ�തിെര ക�ശന

നടപടിക� സ�ീകരി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ൈഹേ�ാടതി നി�േ�ശം എ�േ��് പാലി�ാനാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി

ഉേ�ശി��ത്;വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.�ി.സി. െപ�ഷ�

5391. �ീ.അ�വ� സാദ�്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

െക.എസ്.ആ�.�ി.സിയി�  എ�ാ മാസ�ം  5-� തീയതി�കം െപ�ഷ�  ന��െമ� വാ�ാനം

പാലി�വാൻ ഈ സ��ാ� നിലവി� വ� േശഷം കഴി�ി�േ�ാ;

ബസ് ഉടമകളായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേദ�ാഗ��

5392. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.അ� റ�്

,, പാറ�� അ��

,, അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ബസ് �തലാളിമാരായ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഉേദ�ാഗ��, െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �് ഇേതവെര

ഉ�ാ�ിയി�� ന�െ��റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാരി�  എ�േപ�  ബസ് ഉടമകളാെണ�തിെ� കണ�്

േശഖരി�ി�േ�ാ; െവളിെ���േമാ;

(സി) ചീഫ് ഓഫീസിെല ഉേദ�ാഗ��െട െക�കാര��ത�ം അധികാര ��േമാഹ�ം �ാപന�ി�

വ��ിവ�ി�� ന�െ��റി� പരിേശാധി�് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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ബസ് േബാഡി നി��ാണം

5393. �ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, അനി� അ�ര

,, സ�ി േജാസഫ്

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി യി�  ബസ് േബാഡി നി��ാണ�ിന് എ� മ�ഷ�ാ��ാന ദിന�ളാണ്

ഇേ�ാ� േവ�ിവ��ത്;

(ബി) ഇ� സംബ�ി� േദശീയ ശരാശരി എ�യാണ്;

(സി) േദശീയ ശരാശരിെയ�ാ�  ��ത�  മ�ഷ�ാ��ാനദിന��  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി�െട ബസ്

േബാഡി നി��ാണ�ിന് എ���തിെ� കാരണം കെ��ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് േദശീയ

ശരാശരി�് ഒ�മാ�ി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ന��ി�  നി�ം ഒ� പരിധിവെരെയ�ി�ം

കരകയ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി

T 5394.�ീ.അ�� ഹമീദ് പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് സം�ാന സ��ാ� ന�കിയ 173 േകാടി �പ ���ടി��തായ

ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�് ന��� ധനസഹായം െചലവഴി��തിെ� മാനദ���

എെ�ാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത അേതാറി�ി�് േക��ിൽനി�ം ധനസഹായം ലഭി��േ�ാ;  ഇ�ഴി� സാ��ിക

വർഷ�ം നട�സാ��ിക വ�ഷ�ം ��ത അേതാറി�ി�് ലഭി� ധനസഹായ�ം ആയത് 

െചലവഴി�െത�െനെയ��� വിവര�ളട�ിയ വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഡി) ധനവിനിേയാഗം സംബ�ി�് േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട അ�ൗ�ബിലി�ി ഉറ�ാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

��� - െപരി��മ� ��ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.ബസ് സ��ീസ്

5395. �ീ.പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് േ�ഷനി� നി�ം ഓ�േറ�് െച�ി�� ��� - െപരി��മ�

��ിെല ബസ് ഇേ�ാ� സ��ീസ് നട��േ�ാ; ഇെ��ി� എ�െകാ�്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
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(ബി) ��� - വട�ാേ�രി - െഷാ��� - ഒ��ാലം - െച��ളേ�രി - െപരി��മ� ��ി� നി��ിവ�

ബസ് സ��ീസ് അടിയ�രമായി �നരാരംഭി��തി�� നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ ?

താ�� തി�� ച�വ�ം വഴി എറണാ�ളം ഭാഗേ��് രാ�ികാല�് ബസ് സ��ീസ്

5396. �ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാഴിേ�ാട് നി�ം താ�� തി�� ച�വ�ം വഴി എറണാ�ളം ഭാഗേ��് രാ�ികാല�് ബസ്

സ��ീസ് വളെര �റവായ�കാരണം യാ��ാ� അ�ഭവി�� ��ി��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമ�  �ചി�ി� ��ി�  രാ�ികാല�ളി�  ��ത�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക�  സ��ീസ്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െട�മിന�

5397. �ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മല�റം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ബസ് െട�മിന� കം േഷാ�ിംഗ് േകാം��് നി��ാണം ഇേ�ാ� ഏ�

ഘ��ിലാണ്;വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള പണി ���ീകരി�് ബസ് െട�മിന� എ�േ��് �റ� െകാ��വാ� സാധി�െമ�്

െവളിെ���േമാ;

(സി) �തിയ െട�മിന� യാഥാ���മായാ� ലഭ�മാ�� സൗകര��� വിശദീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ര�ാം ഘ��ി�  ��ത�  പ�തിക�  ബസ് െട�മിനലിേനാട�ബ�ി�് െകാ�വരാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ?

ക�� ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാക�

5398. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക��  ജി�യി�  ഇേ�ാ�  എ� െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ാകളാണ് നിലവി�ളളത്;  ഓേരാ

ഡിേ�ാകളി�ം എ� ബ�കളാ�ളളത്; എ� െഷഡ��ക� ഓ�േറ�് െച���്;

(ബി) ക��  ജി�യിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാക�  അഭി��ിെ����തിന് ഇൗ സ��ാ�

അധികാര�ി�  വ�േശഷം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്;  വിശദാംശം

ന��േമാ?
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േകാതമംഗലം ഡിേ�ായിെല ബ�ക�

5399. �ീ.ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േകാതമംഗലം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ായി�  നിലവി�  എ� ബ�കളാണ് സ��ീസ്

നട��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം േകാതമംഗലം ഡിേ�ാ�് ��തായി എ� ബ�ക�

അ�വദി�ി��് എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ��ത ബ�ക� ഏെത�ാം ��കളിലാണ് അ�വദി�ിരി��ത് എ�് വ��മാ�ാേമാ?

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ാ നവീകരണം

5400. �ീ.ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

പാല�ാട് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ഡിേ�ാ നവീകരണ �മതല ഏെ��� േകാ��ാ��

പി�ാറിയതിെന �ട��് �വ��നം നാളി�വെര ആരംഭി�ാ� സാഹചര��ി�  �റ�

ര�ാമെ� �ക ക�ാ�് െച� വ��ിെയ നി��ാണ �മതല ഏ��ി�� കാര�ം

പരിഗണനയി�േ�ാ; എ�ി� വ��മാ�േമാ?

�പമാ�ം വ��ിയ ബ�ക�

5401. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േനാ�  എ.സി.  ബ�ക�  �പമാ�ം വ��ി എ.സി.  ഘടി�ി�് നിര�ിലിറ��ത്

അപകടകരമാെണ� വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;വ�തക� വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  �പമാ�ം വ��ിയ ബ�ക�  േകരള�ിെ� നിര�കളി�

ഓ��േ�ാ;വിശദീകരി�േമാ;

(സി) അന�സം�ാന�ളി�  രജി��  െച�േശഷം േകരള�ി�  നി�്

ഇതരസം�ാന�ളിേല�് െഡയിലി �ി�് നട�� ഇ�രം വാഹന��െ�തിെര ക�ശന നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ?

ൈവ�ിനിെല �തിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സർവീ�ക�െട �തിദിന വ�മാനം

5402. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ��ിന് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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ൈവ�ി�  നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം പാല�ാട്,  േകാഴിേ�ാട്,  ��ാ�, തി�വന��രം

എ�ിവിട�ളിേല�് ��തായി അ�വദി� ബ�് സ�വീ�ക�െട ഇ�വെര�� ഏ��ം �ടിയ

�തിദിന വ�മാന�ം ഏ��ം �റ� �തിദിന വ�മാന�ം എ�െയാെ�െയ�ം ഏ�

ദിവസ�ളിലാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

�വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��

5403. �ീ.എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �വാ��ഴ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ഡിേ�ായി� നട�വ�� നി��ാണ �വ��ന��െട നിലവിെല

�ിതി അറിയി�േമാ;

(ബി) ��ത നി��ാണ�� എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) എം.എ�.എ ആ�ിവികസന ഫ�് വിനിേയാഗി�� നി��ാണ �വ��ന�ിെ� നിലവിെല

�ിതി�ം ��ത ���ി ആരംഭി��തിെല കാലതാമസ�ി�� കാരണ�ം വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� അ�� സം�ാന ബ�ക�

5404. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� അ�� സം�ാന ബ�ക�െട എ�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

എ�ി� എ�;

(ബി) ��ത സ��ീസ് നട��തിന് ഏത് തര�ി�ളള െപ�മി�ാണ് ന�കിയി�ളളത്;

(സി) േകാ��ാ�് കാരിേയജ് െപ�മി�് ഉളള അ�� സം�ാന ബ�ക� െപ�മി�് നിബ�ന ലംഘി�്

സ��ീസ് നട�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടി

സ�ീകരി�ി��്;

(ഡി) നിബ�നക�  ലംഘി�് സം�ാന�് സ��ീസ് നട�� അ��  സം�ാന ബ�ക�

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി-�് ലഭിേ�� വ�മാനം ന�മാ�� കാര�ം ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;

എ�ി� ഇതിെനതിെര ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�

5405. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:
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(എ) �ശീ�  ഖ� ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  അ�� കാല�് എെ��ി�ം നടപടി

സ�ീകരി�ക��ാേയാ; വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ നടപടി േ�ഡ് �ണിയ�ക�മായി ച�� െച�് എ��ി�ളളതാേണാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� അടി�ാന�ി�  വ�മാനം വ��ി�ി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��

അറിയി�ാേമാ?

വ��ി� വ�� വാഹന അപകട��

5406. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2016-17 വ�ഷ�ി� വാഹന അപകട�ളി� എ� േപരാണ് മരി�ി��ത് എ�ത് സംബ�ി�

കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) അപകട മരണ�ളി�ാ� േകരളം എ� സ��ം യാഥാ���മാ��തിനായി ഗതാഗത വ��്

നട�ിലാ�ാ� േപാ�� പരി�ാര�� സംബ�ി�� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െന�ാറയി� നി�ം െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സ��ീസ്

5407. �ീ.െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�ാറ നിേയാജക മ�ല�ി�  നി�ം ��തായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ്

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ി� എ� സ��ീ�കളാണ് �ട�ിയി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) �തിയ സ��ീ�ക��� െ�ാേ�ാസ�ക� നിലവി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് സംബ�ി� വിശദാംശം

ന��േമാ?

മാേവലി�രയിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�

5408. �ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാേവലി�രയി�  നി��ലാ�ിയ െക.എസ്.ആ�.ടി.സി സ��ീ�ക�  �നരാരംഭി��തിന്

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) മാേവലി�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�ം മാേവലി�ര-ബാം��, മാേവലി�ര-�മളി,

മാേവലി�ര-ക��  സ��ീ�ക�  ആരംഭി��തിന് നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�േമാ?

െകാ�ാര�രയിൽ നി�� അ�� സം�ാന സ��ീ�ക�
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5409. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െകാ�ാര�ര െക.എസ്.ആ�.ടി.സി ഡിേ�ായി�  നി�ം നിലവി�  സ��ീസ് നട�� അ��

സം�ാന ��ക� ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ��ത സ��ീ�ക�െട �തിദിന ശരാശരി കള�� എ� �പയാണ്;

(സി) ഡിേ�ായി�  നി�ം �തിയ അ��  സം�ാന സ��ീ�ക�  ആരംഭി��ത് സംബ�ി�്

ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

��രി�� മ�ല�ിെല െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സർവീ�കൾ

5410. �ീ.എം. രാജേഗാപാല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ��രി��  മ�ല�ി�െട ഓടിെ�ാ�ി�� നിരവധി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ബ�ക� കഴി�

�െറ മാസ�ളായി നി��ലാ�ിയ വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) യാ�ാേ�ശം നിമി�ം ��ി��� ജന���് ഏെറ �േയാജനകരമായ ഈ ബസ് സർവീ�കൾ

അടിയ�രമായി �ന:�ാപി�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഗതാഗത അ�ാദമി

5411. �ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, വി.പി.സജീ��

,, എം. വി�െസ�്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ചിറയി�കീഴിെല െവയി�രി� ഗതാഗത അ�ാദമി �ാപി�വാ�� നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) �ര�ിതമായ ൈ�വിംഗ് സം�ാരം വള��ിെയ���തിന് ഉത��വിധ�ി�  ഗതാഗത

അ�ാദമി �ാപി�� കാര��ി� അ�ഭാവ���ം തീ�മാനെമ��േമാ ?

ഗതാഗത വ��ിെ� േബാധവ��രണ പ�തി

5412. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െപാ�വാഹന�ളി�  സ�രി�� �ീക�ം,  ��ിക�ം ഉൾ�െട��വർ വിവിധ തരം

ൈലംഗിക�ഷണ�ളി�െപ���ം,  �ീ യാ��ാേരാട് ൈ�വ�മാ�ം മ�് ടാ�ി ജീവന�ാ�ം
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േമാശമായി െപ�മാ���ം തട�വാ�  �ീയാ��ാേരാട് െപ�മാേറ� രീതിക�  ,  വാഹനം

ഓടി�േ�ാ�  േറാഡി�  പാലിേ�� നിയമ��, ഇ�ഷ�റ�സ് പരിര� എ�ിവകെള�റി�്

േബാധവ��രണം നട�ാ� ഗതാഗത വ��് ��ൈക എ��് പ�തി നട�ാ�േമാ; വിവരി�േമാ;

(ബി) ഈ േബാധവ��രണ പ�തിയി�  േപാലീസ് വ��ിെന�ം ഉ�െ���ാ�  ആവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േബാധവ��രണ �ാ�ി�  എ�ാ ൈ�വ�മാ�ം വ�ിയിെല മ�് ജീവന�ാ�ം നി�ബ�മായി

പെ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�േമാ;  ഇതി�  പെ����വ��മാ�േമ ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ്

�തലായവ ���ി െകാ�� എ�� നിയമം പാ�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ഇ�ച�-നാ� ച� വാഹന��െട ആ��േറഷ�

5413. �ീ.രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) ക�നി േഷാ��കളി�  നി�ം ലഭി�� ഇ�ച� വാഹന���ം നാ� ച� വാഹന���ം

ആ��േറഷ�  വ���തിന് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��് അ�മതി ന�കാ�േ�ാ;എെ�ാെ�

സാഹചര��ളിലാണ് ഇ�ര�ി� ആ��േറഷ� അ�മതി ലഭ�മാ��ത്;ഇതിെ� വിശദാംശ��

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�ച�വാഹന��െട ൈസല�സറി�  മാ�ം വ��ി ശ�മലിനീകരണം ഉ�ാ���ം

വാഹന�ിെ� ബാല�സ് ന�െ��� രീതിയി� ഹാ�ഡി� ബാ�ക� മാ���ം ക��ി�ി��

ൈല�് സംവിധാന��  പിടി�ി���ം വളെര ശ��� േഹാ�ക�  പിടി�ി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;ഇതിെനതിെര എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;കഴി� ഒ�

വ�ഷ�ി��ി� ഇ�ര�ി�� എ� േക�ക� രജി�� െച�ി��്;

(സി) അനാവശ�മായി വാഹന�ളി� ആ��േറഷ� നട��ത് നിയ�ി�ാ� എെ�ാെ� നടപടിക�

സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;ഇതിനായി �േത�ക പരിേശാധന േമാേ�ാ�  വാഹന വ��്

നട�േമാ?

ഓ�ൈല� വാഹന �ക പരിേശാധന സ��ിഫി��്

5414. �ീ.തി�വ�� രാധാ���

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, അ�വ� സാദ�്

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

(എ) വാഹന �ക പരിേശാധന സ��ിഫി��ി�� ഓ�ൈല�  സംവിധാനം നട�ിലാ��തിന്

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(ബി) േക�ീ�ത സംവിധാന�ി�െട വാഹന��െട മലിനീകരണേതാത് കണ�ാ�ി സ��ിഫി��്

ന��� പ�തി�് എെ��ി�ം �തിബ�ം ഉേ�ാ; എ�ി� അത് തരണം െച�വാ� സ�ീകരി�

നടപടിക� എ�ാണ്?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെല ഓ�ൈല� സംവിധാനം

5415. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) എ�ാ േമാേ�ാ�  വാഹന���ം നി�തി അട��തിന് ഓ�ൈല�  സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

ഓ�ൈലനായി എെ��ാം േസവന�ളാണ് േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  നിലവി��െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ി�  ൈ�വിംഗ് ൈലസ�സ് ന��� സ�ദായം പരി�രി��തിന്

എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;  �തിയ പരി�ാരം എ� �ത�  �ാബല��ി�

െകാ�വരാനാണ് ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ ?

�റി�് ബ�ക�െട അനധി�ത സ��ീസ്

5416. �ീ.െക.��ിരാമ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സീസ�  സമയ�ളി�  �റി�് ബ�ക�  അനധി�തമായി അ��  സം�ാന

��കളിലട�ം സ��ീസ് നട�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇത് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.�െട വ�മാനെ� ബാധി��താ�� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇത് തട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;വിശദാംശ�� അറിയി�ാേമാ?

കാസ�േഗാഡ് ജി�യി� രജി�� െച� വാഹന��

5417. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) കാസ�േഗാഡ് ജി�യി�  കഴി� പ�് വ�ഷ�ാലയളവി�  രജി��  െച� വാഹന��െട,

ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ് തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ജി�യി� കഴി� ഒ� വ�ഷ�ാലയളവി� ഓേരാ മാസ�ം രജി�� െച� വാഹന��െട,

ആ�.ടി.ഒ. ഓഫീസ് തിരി�� എ�ം വ��മാ�േമാ?

ൈലസ�സിന് അേപ�ി�� വികലാംഗ�
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5418. �ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വാഹനം ഓടി��തി�� ൈലസ�സിന് അേപ�ി�� വികലാംഗ��് േലേണ�്

പരീ� നട��ത് സംബ�ി� നടപടി�മ��  വിശദീകരി�േമാ;ഇവ��് ക����

സഹായേ�ാെട�� പരീ�യാേണാ നട�ിവ��ത് എ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) ക���� സഹായേ�ാെട�� പരീ�െയ അഭി�ഖീകരി��തിന് ��ി��� വികലാംഗ��് വാചാ

പരീ� നട��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�ളിെല ബീ�� ൈല�ക�

5419. �ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ക�ാബിന�് പദവിയി�ളള മ�ിമാ�  ഉ�െ�െട�ളളവ�  വാഹന�ളിെല ബീ��

ൈല�ക� ���മാ�ം മാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഉ�രവ് സം�ാനെ� ഐ.എ.എസ്., ഐ.പി.എസ്. �ട�ിയ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ���ം

ബാധകമാേണാ;നിലവി�  ഉ�ത േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��  അവ�െട വാഹന�ളി�  രാ�ി

സമയ�ളി� കാ��് തെ� തകരാറാ�� തര�ി�ളള വിവിധ നിറ�ി�ളള എ�.ഇ.ഡി ബീ��

ൈല�ക� ഉപേയാഗി�ാ�ളളത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�മ�ി, �ീ��, �തിപ� േനതാവ് �ട�ിയവ� ബീ�� ൈല�് എ��് മാ�ിയ സാഹചര��ി�

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�� ഉപേയാഗി�� ബീ�� ൈല�ക�ം എ��് മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാഹന�ളിെല ൈല�ക�ം ശ� സംവിധാന��ം നിയ�ി��തിന് നടപടി

5420. �ീ.മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പല �റി�് ബ�ക�ം ശ�ി�ടിയ േലസ� ൈല�ക� ഘടി�ി�ം അനിയ�ിതമായ

ശ� സംവിധാന�േളാെട�ം േറാഡി�െട സ�രി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത യാ� പലേ�ാ�ം അപകട��ം മ�് യാ��ാ��് ��ി��ം ഉ�ാ�� സാഹചര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇത് നിയ�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) തീ� �കാശ�� ൈല�ക�  ഉപേയാഗി�� ൈബ�ക�  ഉ��െട�� വാഹന��

ക�പിടി��തി�ം നിയ�ി��തി�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െവഹി�ി� ഇ�െ��� ത�ിക
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5421. �ീ.എ�. വിജയ� പി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േക� നിയമ�ിെ� അടി�ാന�ി�, ഗതാഗതവ��ി�  നിലവി�ളള െവഹി�ി�  ഇ�െ���

ത�ിക ഇ�ാതാ�േമാ;

(ബി) നിലവി�ളള എം..വി.ഐ ത�ികയിേല�� പി.എസ്.സി ലി�ി� നി�ം നിയമനം നട��തി�ളള

നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹനവ��ിെ� വാഹന പരിേശാധന

5422. �ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന വ��ിെ� എ� റീജിയണ� �ാ�േ�ാ��് ഓഫീ�കളിലാണ് നിലവി� വാഹന

പരിേശാധക സംഘ�ളളത്;

(ബി) ആവശ��ിന് ഉേദ�ാഗ�രി�ാ�തിനാ�  േമാേ�ാ�  വാഹനവ��ിെ� പരിേശാധന പലയിട�ം

�ട��താ�ം,ഇ��ലം നി�തിയിന�ി� േകാടിക�െട ന�ം ഉ�ാ��െവ��ം വ�തയാേണാ;

(സി) ��ാഡി�ാ� സബ് ഓഫീ�കളി�  ജീവന�ാെര നിേയാഗി�് വാഹന പരിേശാധന

ഉൗ��ിതമാ�വാ�ം,അതി�െട നി�തി പിരിവ് ഉൗ��ിതമാ�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മ�രേയാ�ം�ലം വാഹനാപകട��

5423. �ീ.െക. െക. രാമച�� നായ�

,, പി.െക. ശശി

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

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

(എ) സം�ാന�് സ�കാര�ബ�ക�, ടി��  േലാറിക�  ,സമാ�ര സ��ീസ് നട�� വാഹന��

എ�ിവ�െട മ�രേയാ�ം �ലം വാഹനാപകട�� വ��ി� വ��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) േമാേ�ാ� വാഹന ച��� ലംഘി�് സ�കാര�വാഹന�� �പമാ�ം വ����ം ൈ�വ�െട ��

ന�െ�ടാനിടയാ�ംവിധം ഉ�ത ശ��ി�� സൗ�് സി�ം വാഹന�ളി� ഉപേയാഗി���ം

��യി�െ��ി�േ�ാ;  വാഹനാപകട��  വ��ി�വാ�  ഇടയാ�� ��ത കാര���

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) രാ�ി സമയ�ളി� അ�വദനീയമായതിലധികം �കാശ തീ�ത�� ൈല�ക� ഉപേയാഗി���ം

ൈല�ക�  ഡിം െച�ാ��ം കാ�നടയാ��ാ��ം മ� െച�വാഹന��  ഓടി��വ��ം

ഉ�ാ�� അപകട�� നിയ�ി��തിന് അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?
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അമിതശ���ാ�� േഹാ�പേയാഗി��വരി� നി�ം പിഴ

5424. �ീ. എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) അമിതശ���ാ�� േഹാ�പേയാഗി��വരി� നി�ം പിഴയീടാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത തീ�മാനം ഏത് േയാഗ�ിലാെണ��െത�ം ആെരാെ�യാണ് േയാഗ�ി�

പെ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാന�ിെ��ം അ�മായി ബ�െ�� ഉ�രവിെ��ം പക��് ലഭ�മാ�ാേമാ?

േബാ�് സ��ീ�ക�

5425. �ീ.പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ജലഗതാഗത വ��് എ� േബാ�് സ��ീ�ക� നട���്;

(ബി) അവ ഏെത�ാം െജ�ികളി�  നി�ാെണ�ം ഓേരാ�ം ലാഭ�ിലാേണാ ന��ിലാേണാ എ�ം

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��തായി എ� േബാ�കളാണ് വ��് വാ�ിയി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ജല �റിസം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ജലഗതാഗത വ��ിെ� പ�തിക�  എെ��ാമാണ്;

െവളിെ���േമാ;

(ഇ) േറാഡിെല തിര�ം അപകട��ം �റ��തി�ം ചര�് നീ�ം ജലമാ��മാ��തി�ം എെ��ി�ം

പ�തിക� ഉേ�ാ; വ��മാ�േമാ?

കടമ�ടി ദ�ീപ് സ�ഹെ� ബ�െ���ി നട�ിവ� േബാ�് സ��ീസ്

5426. �ീ.എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കടമ�ടി ദ�ീപ് സ�ഹെ� ബ�െ���ി നട�ിവ� േബാ�് സ��ീസ് തട�െ�� കാര�ം

��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത സ��ീസ് �ടേര�തിെ� ആവശ�കത സംബ�ി�് നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) എ�ി� നിേവദന�ിേ�� സ�ീകരി� �ട�നടപടി വിശദമാ�േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

15-05-2017
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�േ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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