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ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ഷി വ��മ�ി

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

�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം വ��മ�ി

ഗതാഗത വ��മ�ി

ൈലഫ് പാ��ിട പ�തി

*121.�ീ.വി.പി.സജീ��

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, അ�വ� സാദ�്

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

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

(എ) സം�ാന�് ൈലഫ് പാ��ിട പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� വ��മാ�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട വാ�ഷിക പ�തി

*122.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, വി. േജായി

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

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

(എ) �ൻകാല�നി�ം വ�ത��മായി സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��ം ��

15  നകം വാ�ഷിക പ�തി സമ��ി�െവ� ചരി� േന�ം ൈകവരി��തിനായി സ��ാ�

നട�ിയ ഇടെപട�ക� അറിയി�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ മിഷ�ക�  നട�ിലാ��തി�േവ� പ�തിക�  ആവി�രി�ാ�  പ�തി ആ��ണ
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മാ�ഗനി�േ�ശ�ളി�  ഉ�െ�ാ�ി�ി�േ�ാ;  �ചിത��� വികസിത േകരള�ിനായി

നി�േ�ശി�െ�� �ധാന പ�തിക� എെ��ാമായി��;

(സി) അംഗീകാരം ന��� പ�തിക� സമയബ�ിതമായി ���ിയാ��തിന് യഥാസമയം ഫ�്

ലഭ�മാ�ാ� ജാ�ത �ല��േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

െന��ഷി േ�ാ�ാഹനാ��ം നട�ാ�ിയ പ�തിക�

*123.�ീ.പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

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

ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം െന��ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി നട�ാ�ിയ

പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(ബി) തരിശായി�ളള എ� പാട�� െന���ാദന�ിന് പര�ാ�മാ�ിയി�െ��തിെ� വിശദവിവരം

വ��മാ�േമാ;

(സി) െന��പാദന�ി�  ഇേതവെര എ�് േന�മാണ് ൈകവരി�ാ�  കഴി�െത�്

െവളിെ���േമാ?

പ��റി ഉ�പാദന വള��

*124.�ീ.പി.െജ.േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാന�് ��വ�ഷെ� അേപ�ി�് നട�വ�ഷം പ��റി ഉ�പാദനരംഗ�് എ�േ�ാളം

വള�� ൈകവരി�ാ� കഴി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�പാദി�ി�� പ��റിക�  േക��ടാെത ��ി��തിന് ഫല�ദമായ

സംഭരണ സംവിധാനം ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) പ��റി ഉ�പാദനരംഗ�് സ�യംപര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�  എെ��ാം പരിപാടികളാണ്

നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക��് അ�വദി�� �ക

*125.�ീ.എം.ഉ��

,, പി.െക.അ� റ�്

,, എ�. ഷം��ീ�

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

ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് േക�ാവി�ത പ�തിക��് അ�വദി�� �ക തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ ���മാ�ം െചലവഴി�ാ��െകാ�് േക�ം അ�വദി�� �ക �മാ�ഗതമായി

�റ�� �ിതിവിേശഷം സ��ാ� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇത് പരിഹരി��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണവ��ി�� വിഹിതം �മാ�ഗതമായി

ഉയ���തി�ം എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േകരള�ിെ� തേ�ശീയമായ പരിത�ിതി കണ�ിെല��ാ� േക�നി�േ�ശ��  ഒഴിവാ�ി

േകരള�ിെ� പരിത�ിതി���തമായി ഈ ഫ�് ���മാ�ം െചലവഴി�് �ാമവികസനം

��ിരമാ�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

�ാർ�് സി�ി, അ�ത് പ�തികൾ

*126.�ീ.പി.െക. ശശി

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, ഐ.ബി. സതീഷ്

,, േ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) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�ം നഗരസഭ�ം സ�കാര� സംരംഭക�െട പ�ാളി�േ�ാെട

നട�ാ�� നഗരവികസന ആ�നികവ��രണ പ�തിയായ �ാ��് സി�ി പ�തിയി� 3-�

ഘ��ി�  �ാനം േനടാ�  കഴി� തല�ാനനഗര�ിെ� വികസന�ിന് വിഭാവനം

െച�ിരി�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) �ട��വ��ന��  സമയബ�ിതമായി ആരംഭി�് ���ീകരി��തി�േവ� െ�ഷ��

പ��സ് െവഹി�ി� �പീകരണം �ട�ിയ �ാഥമിക നടപടി�മ�� ���ിയാ�ാ� നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ഘ��ി� �ാ��് സി�ി പ�തിയി� ഉ�െ�� െകാ�ി നഗര�ിെല പ�തി�െട �േരാഗതി

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം അറിയി�ാേമാ;  പ�തി നട�ി�ി��ായി��

കാലവിളംബം പരിഹരി�ാ� േവ� ഇടെപട� നട�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�് നിലവി�  9  നഗര�ളി�  നട�ാ�ി വ�� അ�ത് പ�തി�െട നട�ി�്

അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;  സമയബ�ിതമായി പ�തി �വ��ന��  നട��െവ�്

ഉറ�വ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�ഖേമഖലയി� പര�രാഗത മണ�വാര� നയം

*127.�ീ.െക.�രളീധര�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �റ�ഖേമഖലയി� പര�രാഗത മണ�വാര� നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�് ആവശ�മായ മണ�  ലഭി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് നയ�ി�

ഉ�െ�ാ�ി�ിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നയം �ാവ��ികമാ�ാ� ൈകെ�ാ� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

റ�� വില�ിരതാ പ�തി

*128.�ീ.അ�� �കാശ്

,, െക.സി.േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ�� വില�ിരതാ പ�തി നിലവി�േ�ാ; അതി��കാരം ക�ഷകരി� നി�ം ഇേ�ാ� അേപ�

സ�ീകരി��േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ��ത പ�തിയ�സരി�് എ�േകാടി �പ�െട

ആ��ല�ം റ�� ക�ഷക��് ന�കി;

(സി) ��ത പ�തി �കാരം റ�റിെ� വില കിേലാ�് 200 �പയായി വ��ി�ി�ണെമ� ആവശ�ം

അ�ഭാവ���ം പരിഗണി�േമാ?

നഗരദരി���ാ�� അഭയേക���

*129.�ീ.എ�േദാ എ�ഹാം

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

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

(എ) സ��മായി വീടി�ാ�, െപാ��ല�ളി� അ�ി�റ�� നഗരദരി�െര കെ��ാ� സ�േ�

നട��തിന് പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇവർ�് േവ�ി �ിരമായി അഭയേക��� ഒ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��ത അഭയേക��ളി�  എെ�ാെ� അടി�ാനസൗകര���  ലഭ�മാ�െമ�്

വിശദമാ�േമാ?

െമാ�വിപണന േക���െട �വ��നം

*130.�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്

,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, പി.െക.ബഷീ�

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�ഷക�  ഉ��ാദി�ി�� വിഭവ��  േശഖരി�് വിപണനം നട��തി�ം ക�ഷക��്

ന�ായവില ലഭ�മാ��തി�മായി ആരംഭി� െമാ�വിപണന േക���െട �വ��നം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�രം േക��� എവിെടെയാെ�യാണ് �വ��ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിഭവ��  േകടാകാെത ��ി��തി�ളള സംവിധാന�ിെ� അപര�ാ�ത ����

��ി��തായ റിേ�ാ��ക�െട െവളി��ി�  ആവശ�മായ നടപടിക�  സ�ീകരി�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

�റ�ഖ വ��് ഏെ��� ���ിക�

*131.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്

,, എ�. വിജയ� പി�

,, െക. ദാസ�

,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ� േശഷം �റ�ഖ വ��് ഏെ��� �ധാനെ�� ���ിക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) തീരേദശ ക��  ഗതാഗതപ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി നട�� ���ിക�

എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) അഴീ��, േബ��, െപാ�ാനി ഉ�െ�െട�ളള ൈമനർ �റ�ഖ��െട വികസന

�വ��ന��െട നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �െട �ന��ാരണം

*132.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, എം. നൗഷാദ്

,, സി.െക. ഹരീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട �ന��ാരണ�ിനായി എെ��ാം �തന പ�തികളാണ്

ആവി�രി�ി�ളളെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  �െട സാ��ിക പരാധീനത ഇ�ാതാ�ി സമ� ര�ാ പാേ�ജ്

ത�ാറാ�ി സമ��ി��തിനായി നിേയാഗി� െ�ാഫ.�ശീ�  ഖ� സ��ാരിന് റിേ�ാ��്

സമ��ി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ റിേ�ാ��ിെല �ധാനെ�� ശിപാ�ശക�  എെ�ാെ�യാെണ�ം

അതിെ� അടി�ാന�ി� സ��ാ� തല�ി� ച��ക� നട�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ന��ി� ഓ�� സ��ീ�ക� �നഃ�മീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
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(ഡി) വ�ഷ�ളായി അനധി�തമായി േജാലി�് ഹാജരാകാ� ജീവന�ാേരാട് നി�ിത തീയതി�കം

ഡ��ിയി� �േവശി�വാൻ ക�ശന നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

മ�് പര�േവ�ണ-മ�് സംര�ണ വ��ിെ� �വ��ന��

*133.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ���ര ര�ാകര�

,, ആ�. രാമച��

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മ�് പര�േവ�ണ-മ�് സംര�ണ വ��ിെ� �ധാന �വ��ന��  എെ��ാം;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത വ��് അ�� ഒ� വ�ഷ�ാലം നട�ാ�ാ�േ�ശി�� �വ��ന��

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാനെ� മ�ിെന�റി�� ഡിജി�� വിവരേശഖരണം ലഭ�മാേണാ;  ഇെ��ി� ആയത്

ത�ാറാ�േമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖപ�തി

*134.�ീ.സി.െക. ഹരീ��

,, ഇ.പി.ജയരാജ�

,, െക. ആ�സല�

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

വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കരാ�കാരന് അമിതലാഭം ഉ�ാ�ി ന��ക എ� ല��േ�ാെട �� സ��ാ� വിഴി�ം �റ�ഖ

പ�തി കരാ�  ന�കിയതി� അഴിമതി നട�ിെയ� കം�േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറലിെ�

കെ��� വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നി��ാണ �വ��നെ� ബാധി�ിെ��ം പ�തി

സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�െമ�ം ഉറ�ാ�ാ� േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) കം�േ�ാള�  ആ�് ഓഡി��  ജനറലിെ� കെ���ക�െട അടി�ാന�ി�  സ��ാ�

അേന�ഷണം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) �റ�ഖ പ�തി വിജയകരമായി ���ിയാ��തി�േവ�ി, പ�തി�െട ഭാഗമായി വീ�ം �ല�ം

െതാഴി�ം ന�െ��വ��് ന�പരിഹാര-�നരധിവാസ പാേ�ജ് സമയബ�ിതമായി

നട�ാ�േമാ;  ഇതിനായി ജനകീയ സമിതി �പീകരി�ണെമ� �േദശവാസിക�െട ആവശ�ം

പരിഗണി�േമാ?

��ംബ�ീ �ണി�ക�െട ശാ�ീകരണം
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*135.�ീമതി.വീണാ േജാ��്

,, �. �തിഭ ഹരി

�ീ.വി. അ�റഹിമാ�

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

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

(എ) സം�ാന�് �ീ ശാ�ീകരണ�ിെ�റ �ധാന ഉപാധികളിെലാ�ായി മാറിയ ��ംബ�ീ

�ണി�ക�െട ശാ�ീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�മായി ഈ സ��ാ�  െച� കാര���

എെ��ാെമ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) സാ�ഹ��ന��ാരണ രംഗ�് നട�� ഇടെപട�കേളാെടാ�ം വ�മാനദായകമായ �തിയ

�വ��ന��  ഏെ����തി�ം ��ംബ�ീ �ണി�കൾ�് എ�മാ�ം സാധ�മായി�െ��്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ൈമേ�ാ സംരംഭ��െട �വ��നം െമ�െ����തി�ം വിപണന

േമഖലക� വി�ലീകരി��തി�ം നട�� �വ��ന�� എെ��ാമാണ്;

(സി) കാ�ഷിേകാ�ാദനരംഗ�ം �ഗപരിപാലന രംഗ�ം ��ംബ�ീ ഉ�ാ�ിയി�� േന���

അറിയി�ാേമാ?

ഐ.സി.എ.ആ�. മാ�കാനിയമം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയി� നട�ിലാ��

*136.�ീ.െക. �����ി

,, േകാ�� ��േമാ�

,, സി.െക.നാ�

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

ന��േമാ:

(എ) വിവിധ കാ�ഷിക സ��കലാശാലക��ായി ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ കൗ�സി�

(ഐ.സി.എ.ആ�.)  നട�ിലാ�ിയ െപാ�നിയമം േകരള കാ�ഷിക സ�വകലാശാല

നട�ാ�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) മാ�കാനിയമം നട�ാ�ാ� പ�ം േക�സ��ാരിെ� എ�ാ സഹായ��ം നി��ിെവ�ം

എ�്  അ��ിെട കാ�ഷിക സ��കലാശാല സ��ശി� ഇ���  കാ�ഷിക ഗേവഷണ

കൗ�സി�  അധികാരിക�  ��റിയി�് നൽകിയി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി��ത്;

(സി) മാ�കാനിയമം നട�ാ�ാതിരി��തി�� കാരണ�� എെ�ാെ�യാണ്; ഇ� പരിഹരി�ാ�

സ�വകലാശാല തല�ി�ം സ��ാ�  തല�ി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി� എ�്

വ��മാ�ാേമാ?

െന�വ�ഷ ആചരണ പ�തി

*137.�ീ.പി. ഉ�ി

,, ആ�. രാേജഷ്
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,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) െന��ഷി വ�ാപന�ിെ� ഭാഗമായി �ഖ�ാപി� െന�വ�ഷ ആചരണ പ�തി എ�മാ�ം

ഫല�ദമാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം അറിയി�േമാ;

(ബി) തരി�നില� �ഷിയിറ��തി�ം െന�വയ�ക�െട സംര�ണ�ി�ം അനിവാര�മായ

െന�വയ�  ത�ീ��ട ഡാ�ാ ബാ�് �പീകരി��തി�� �വ��ന�ിെ� �േരാഗതി

അറിയി�േമാ;

(സി) െന�് സംര�ണം കാര��മമാ�ാ�ം ��കാല�ളി� നി�ം വിഭി�മായി, സംഭരി� െന�ിെ�

വില ഉട� തെ� ന�കാ�ം ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ?

േറാഡ് ടാറിംഗി� �ാ�ി�് ഉപേയാഗെ���ണെമ� നി�േ�ശം

*138.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്

െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട അധീനതയിെല േറാ�ക�െട ടാറിംഗിന് �ാ�ി�്

ഉപേയാഗെ���ണെമ�് നി�േ�ശി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� അ� നട�ാ�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനാ�� �ാ�ി�് േശഖരണ സംവിധാനം ഏ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

മാലിന���ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�

*139.�ീ.ഒ. രാജേഗാപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) മാലിന������് ഒ� ശാശ�തപരിഹാരെമ� നില�് ഉറവിട�ി��െ�

മാലിന�സം�രണ�ി�� പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  ��ത പ�തിക�  സംബ�ി�

വിശദമായ റിേ�ാ��് ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �േഖന �ാ�ിക് റീൈസ�ി� ഫാ�റിക� �ാപി��തിന്

േവ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം ഇ�മായി

ബ�െ��് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്എ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ആ�നിക രീതിയി�� വിേക�ീ�ത മാലിന�സം�രണ പ�തിക�  നട�ിലാ�േമാ

എ�റിയി�ാേമാ?

ൈജവമാലിന�ം സം�രി��തിന് നടപടി
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*140.�ീ.സി.മ��ി

,, പി.ഉൈബ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

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

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

(എ) നഗര�ളിെല വ�കിട േഹാ��ക�, �ാപന��, കശാ�ശാലക�  എ�ിവിട�ളി�നി��

ൈജവമാലിന�ം േശഖരി�് സം�രി�ാ���ല��ാ�� ���ൾ ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� മാലിന�ം േശഖരി�് സം�രി��തിനായി �േത�ക പ�തി എെ��ി�ം

നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉറവിട മാലിന�സം�രണ സംരംഭം ഫല�ദമാകാ�തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ?

'ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി'

*141.�ീ.േറാജി എം. േജാ�

,, അനി� അ�ര

,, െക.�രളീധര�

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

ന��േമാ:

(എ) ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി എ� പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ� ��ംബ�ളിലാണ് പ�തി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��ത്;  ഇതിനായി എ�് �ക

വകയി��ിയി��്; വ��മാ�േമാ;

(സി) മിക� പ��റിേ�ാ�ം ത�ാറാ�� ��ി�ം വീ��മാ��ം സം�ാന തല�ി�  സ�ാനം

ന�കാ� പ�തി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ക�ഷകസൗ�ദ �ഷിഭവ�ക�

*142.�ീ.െക.എം.ഷാജി

,, പാറ�� അ��

േഡാ.എം. െക. �നീ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷിഭവ�ക�െട �വ��നം ക�ഷകസൗ�ദമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷിയിേല�് ��ത� േപെര ആക�ഷി��തി�ം അവ�െട കാ�ഷിക ഉ�പ����്

മതിയായ വിപണി ലഭി��തി��ളള നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) �ഷിഭവ�കെള കാ�ഷിക േസവന ഭവന�ളാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ി�  വിശദാംശം

നൽകാേമാ?
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�� ബ�കളി� �ീഡ് ഗവ�ണ� നി�ബ�മാ�വാ� നടപടി

*143.�ീ.എ. എ�. ഷംസീ�

,, എ�. വിജയ� പി�

,, ആ�ണി േജാ�

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �� ബ�ക� നിര�രം അപകട�ി�െപ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ സാഹചര��ി� അവരവ�െട അധികാര പരിധിയി�� �� ബ�ക�െട �വ��ന�മത

പരിേശാധി�് റിേ�ാ��് ന�കാ�  ആ�.ടി.ഒ.മാ��് നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ;

(സി) പരിേശാധനയി�  അപാകത കെ��� വാഹനഉടമക�െ�തിെര എെ��ാം

ശി�ാനടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) എ�ാ വ�ഷ�ം �� �റ��തിന് ��� പതിവ് പരിേശാധന�് �റേമ �� വാഹന��െട

�വ��ന�മത �ത�മായ ഇടേവളകളി�  പരിേശാധി�ണെമ� നി�േ�ശം ന�കിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) അമിത േവഗം �ല�� അപകട��  ഒഴിവാ��തിന് ��  ബ�കളി�  �ീഡ് ഗവ�ണ�

നി�ബ�മാ�വാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�റ�ഖേമഖലയി� പര�രാഗത മണ� വാര� നയം

*144.�ീ.െക. ആ�സല�

,, ബി.സത��

,, എം. രാജേഗാപാല�

,, േജാ� െഫ�ണാ�സ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റ�ഖേമഖലയി�  പര�രാഗത മണ�  വാര�  (മാന��  െ��ജിംഗ്)  നയം

�പീകരി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ� സംബ�ി� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) നിലവി�  മാന��  െ��ജിംഗ് നട��ത് ആരാെണ�ം �തിയ നയം �ാബല��ി�

വ��േതാെട ഇത് ആെര ഏ��ി�ാനാ�േ�ശി��െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം ലഭി�� മണ�, നി��ാണ �വ��ന���് അേതപടി ഉപേയാഗി�ാ�

സാധ�മ�ാ�തിനാ�  ഇത് ��ീകരി��തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?
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��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തിനായി പ�തിക�

*145.�ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, പി.െക. ശശി : 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�ീെയ ശാ�ീകരി��തിനായി എെ��ാം

പ�തിക� ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പാ�ശ�വ��രി�െ�� വിഭാഗ�െള ��ംബ�ീ�െട ഭാഗമാ��തിെ� ഭാഗമായി,

വേയാജന��െട�ം ഭി�േശഷി�ളളവ�െട�ം �ാ��ജ�ഡ�  വിഭാഗ�ാ�െട�ം

അയ����� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഇതരസം�ാന െതാഴിലാളിക�െട അയ�����  �പീകരി�ാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ ഉ�പ���െട വിപണനം ശ�ിെ����തിനായി എ�ാ ജി�കളി�ം ��ംബ�ീ

ബസാ� ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

മദ�ശാലക��് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട എ�.ഒ.സി.

*146.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.വി.ആ�. �നി� �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) പ�ായ�ീരാജ് ആ�ിെല  232-� വ��ം നഗരപാലിക ആ�ിെല  232-� വ��ം േഭദഗതി

െച�െകാ�് സ��ാ� ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഓ�ഡിന�സ് �റെ��വി�ാ��ായ സാഹചര�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) �തിയ മദ�ശാലക� �റ��തിന് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട എ�.ഒ.സി. േവണെമ�

വ�വ� ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) മദ�വി�നശാലക�  മാ�ി �ാപി��തി�ം എ�.ഒ.സി.  നി�ബ�മാെണ� വ�വ�

ഒഴിവാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

തീരേദശ ക�� ഗതാഗതപ�തി

*147.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
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,, വി.ഡി.സതീശ�

,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തീരേദശ ക�� ഗതാഗതപ�തി നട�ാ�ി വ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വിവരി�േമാ;

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

എെ��ാം?

ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി

*148.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

,, എ�േദാ എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 'ഓണ�ിന് ഒ� �റം പ��റി' എ� േപരി� ഒ� പ�തി നട�ാ��േ�ാ;

(ബി) ���ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല����  എെ��ാമാണ്;  ഏെതാെ� ഏജ�സിക�മായി

സഹകരി�ാണ് ���ത പ�തി നട�ിലാ��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ ലാഭകരമാ�വാ� സ�ീകരി� നടപടിക�

*149.�ീ.വി.എസ്.ശിവ�മാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

,, എ.പി. അനി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  സ��ീസ് ഓ�േറഷ�  ശാ�ീയ�ം ലാഭകര�ം ആ�വാ�  മാേനെ��്

സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) �ശീ�ഖ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  നട�ാ�ിയ

പരി�ാര�േളാട് ജീവന�ാ�െട സമീപനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) െതാഴി�  നിയമ��  കാ�ി�  പറ�ി വികലമായ ഉ�ര�കളാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.

മാേനെ��് �റ�ിറ��ത് എ� െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട ആേ�പം വ�താപരമാേണാ

എ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) വ�മാനം വ��ി�ി��തിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല സംഘടനക�  മാേനെ��്

��ാെക വ�ി�� നി�േ�ശ��  അവ�മായി ച��െച�് നട�ിലാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?
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നവേകരള�ിന് ജനകീയാ��ണം

*150.�ീ.എ. �ദീ��മാ�

,, എസ്.ശർ�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�

�ീ.െ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) നവേകരള�ിന് ജനകീയാ��ണം എ� വികസനസേ�ശം സാ�ഹ�നീതിയിലധി�ിതമായ

�ാേദശികവികസന�ിന് എ�മാ�ം ക�� പക��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി നി�വഹണം കാര��മമാ��തി�ം അടി�ാന സാ�ഹ�-വികസന ����

പരിഹരി�ാ�  ല��മാ�� വികസന മിഷ�ക�  കാര��മമായി നട�ാ��തി�ം

എ�െ���ിയി�� �മീകരണ�� എെ��ാമാണ്;

(സി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല �ധാന ��മായി�� അഴിമതി,  സ�ജന പ�പാതം,

െക�കാര��ത എ�ിവ അവസാനി�ി�ാ�  നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശം

ന��േമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

02-08-2017

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ തേലദിവസം

ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ് [ച�ം 47(1)].
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