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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�ി

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. ജീവന�ാ�െട ഡ��ി സമയം

*271.�ീ.സി.മ��ി

,, പാറ�� അ��

,, എ�. ഷം��ീ�

,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) �ര�ം സമയ�ം േനാ�ാെത വ�മാനം മാ�ം മാനദ�മാ�ി ഡ��ി നി�യി� രീതി,

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  ജീവന�ാ��് �യാസ��  ��ി��െവ� റിേ�ാ��ക�

��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ ഉ�രവിെന ജീവന�ാ� േകാടതിയി� േചാദ�ം െച�ക��ാേയാ എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �തിയ ഡ��ി�മം നി�യി�തിന് േശഷം േകാ��േറഷെ� വ�മാന�ി�  വ��ന��ാേയാ;

എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഡി) ഒരാ�യി�  54  മണി�റി�  ��ത�  േജാലിെച�ാ�  പാടി�ാെയ�  1961  െല െതാഴി�

നിയമ�ിന് വി��മാണ് െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യിെല �തിയ ഉ�രവ് എ�് ക���േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ഇ) ഏ�മണി��  േജാലി�് അര മണി��  വി�മെമ� വ�വ� പാലി�ാ� സാഹചര�ം

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

�ാമീണേറാഡ് സംര�ണം വനിതാ സ�ാ�യസംഘ�െള ഏൽ�ി�ൽ
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*272.�ീ.െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, െക. �����ി

,, സി.െക.നാ�

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

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

(എ) �ാമീണേറാഡ് സംര�ണം,  അ����ണി എ�ിവ വനിതാ സ�ാ�യ സംഘ�െള

ഏൽ�ി��ത് സംബ�ി� േക�സ��ാ�  നിർേ�ശം ഏത് രീതിയിലാണ് സം�ാന�്

നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�ം ഈ വിഷയ�ി�  എ�കാരമാണ് �വ��നം �േ�ാ�്

െകാ�േപാകാ� താ�പര�െ���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് പെ�ാ�പത് സം�ാന��  �േത�ക നയം �പീകരി�തായ വാ�� 

��യി�െ��ി�േ�ാ?

േകരള െവ�റിനറി ആൻഡ് അനിമ� സയ�സ് �ണിേവ�ി�ി

*273.�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��

,, ���ര ര�ാകര�

,, ഇ.െക.വിജയ�

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

(എ) േകരള െവ�റിനറി ആൻഡ് അനിമ�  സയ�സ് �ണിേവ�ി�ി�െട �വ��ന��

വിശദമാ�േമാ;  ഉേ�ശ�ല����െട കാര��മമായ സഫലീകരണം സാധ�മാേയാ എ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��കലാശാല�െട ഗേവഷണഫല��  െപാ�സ�ഹ�ിേല�് �േത�കി�ം ക�ഷകരിേല�ം

ക�കാലി �ീരവികസന േമഖലയി� �വ��ി��വരിേല�ം എ�ി��തിനായി എെ�ാെ�

മാ���ളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��കലാശാല�െട മാനവവിഭവേശഷി,  �ഷി �ലം,  ഫാ�ക�, മ� വിഭവ��  എ�ിവ

കാര��മമായി ഉപേയാഗെ���ി സ��കലാശാലെയ മിക�� േക�മാ�ി മാ��തിന്

എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��െത�റിയി�ാേമാ?

തീര�ട� ചര� ഗതാഗത�ിനായി െച�കിട �റ�ഖ വികസനം

*274.�ീ.എസ്.ശർ�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

,, െക. ദാസ�

,, വി. െക. സി. മ�ത് േകായ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല ചര� ഗതാഗത�ിെ� ഇ�പ� ശതമാനം തീര�ടലി�െട�ം കനാ�കളി�െട�ം

ആ�െമ� �ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ി മാ��തിനായി ആരംഭി� �വ��ന��
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എെ��ാമാണ്;

(ബി) ആയതിെ� ഭാഗമായി െച�കിട �റ�ഖ വികസന�ി�ം ചാനലിെ��ം േബസിെ��ം ആഴം

വ��ി�ി��തി��� ���ിക�െട �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(സി) ല�ദ�ീ�കാ� യാ��ം ചര� ഗതാഗത�ി�ം ഏെറ ആ�യി�� േബ�� �റ�ഖ വികസനം

ത�രിതഗതിയിലാ�ാ� നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

(ഡി) 500  േകാടി �പ �ത�  �ട�് �തീ�ി�� അഴീ��  �റ�ഖ വികസന നി��ാണ

�വ��ന��െട �േരാഗതി അറിയി�േമാ?

വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��� ന�പരിഹാരം

*275.�ീ.സി. െക. ശശീ��

,, െക.വി.വിജയദാസ്

,, �രളി െപ�െന�ി

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

(എ) സം�ാന�് അ�ഭവെ�� ക�� വര�� കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരെമ�ാം �തി�ലമായി

ബാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിളനാശം സംഭവി� ക�ഷക��് അ�ഹമായ ന�പരിഹാരം യഥാസമയം ന���തിന്

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്;

(സി) സം�ാന�് വിള ഇ��റ�സ് പ�തി �നരാവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� ഇ��ലം

ക�ഷക��് എെ��ാം �േയാജന�ളാണ് ലഭി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��തിേ�ാഭം �ലം �ഷി നശി� ക�ഷക��ളള ന�പരിഹാര �ക �ടി�ിക ആയി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇത് ന���തിനായി എ� േകാടി �പ അടിയ�ര ധനസഹായമായി

അ�വദി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

�ണിൈഫഡ് െമേ�ാെപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി

*276.�ീ.ആ�. രാമച��

,, ���ര ര�ാകര�

,, ജി.എസ്.ജയലാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ണിൈഫഡ് െമേ�ാെപാളി��  �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി  (UMTA)  എ� േപരി�  വിവിധ

ഗതാഗത സംവിധാന�� സംേയാജി�ി�െകാ�് ഒ� ടി��ി� യാ� സാധ�മാ�� സംവിധാനം

നട�ിലാ�ാ� ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) െമേ�ാെപാളി�� �ാ�േ�ാ��് അേതാറി�ി സംബ�ി� നിയമ നി��ാണം ആേലാചനയി�േ�ാ;

(സി) ഈ സംവിധാന�ിെ� സവിേശഷതക� എെ�ാെ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?
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�ഷി വ��് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� പ�തിക�

*277.�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�

,, വി.ആ�. �നി� �മാ�

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

ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��് അ�� ഒ� വ�ഷ�ി��ി�  നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� �ധാന പ�തിക�

ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല ക�ഷക�െട ഉ���� മ�നാ�ി�� മലയാളിക��് �ടി ലഭ�മാ�� തര�ി�

അന�സം�ാന�ളി� വിപണനശാലക� ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െച�കിട ക�ഷക��് െന�് ��ി ഉപേയാഗി��തി�ം െച�കിട വിപണന�ി�ം േനരി��

��ി��ക�  പരിഹരി��തിനായി മിനി ൈറസ് മി�ക�  �ാപി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) േകരെഫഡ് ഉ��മായ 'േകര' െവളിെ�� ��ത� ജനകീയമാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

ഓ�േറഷ� �ര� പ�തി

*278.�ീ.സി.െക.നാ�

,, െക. �����ി

,, െക.ബി.ഗേണഷ് �മാ�

,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േമാേ�ാ� വാഹന വ��് �ട�മി�ി�� 'ഓ�േറഷ� �ര�' പ�തിെയ��ി വിശദമാ�േമാ; ഈ

പ�തി�്,  വാഹനം ഉപേയാഗി��വ�െട�ം െപാ�ജന��െട�ം ഇടയി�  ��ത�  �ചാരം

ന�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) േക� സ��ാ�  െകാ�വരാ�  േപാ�� േമാേ�ാ�  വാഹന ബി�ി�  േറാഡ് �ര��ായി

എെ�ാെ� ച��� ഉ�െ�ാ�ി�ി�െ��് അറി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

െത��നാ��െട ശല�ം നിയ�ി��തിനായി നടപടി

*279.�ീ.െക.െജ. മാ�ി

,, പി.ടി.എ. റഹീം

,, വി. േജായി

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

(എ) സം�ാന�് െത��നാ��  മ�ഷ�െര കടി� െകാ�� സംഭവ��  ആവ��ി��

സാഹചര��ി�  ഇവ�െട ശല�ം നിയ�ി��തിനായി സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ �ണി�ക�െട പ�ാളി�േ�ാെട െത��നായ നിയ�ണം നട�ി�  വ��െമ�

�ഖ�ാപനം �ാവ��ികമാ�ാനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) �ഗജനന നിയ�ണ  (എ.ബി.സി)  പ�തി ഫല�ദമാകാെത േപായതിെ� കാരണ��

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

നാണ�വിളക�െട വിലയിടിവ്

*280.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�

,, െക.�രളീധര�

,, െക.സി.േജാസഫ്

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

(എ) നാണ�വിളക�െട വിലയിടിവ് സം�ാനെ� ക�ഷക�െട സാ��ിക ഭ�തെയ എ�കാരമാണ്

ബാധി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ ക�ഷകെര സഹായി�വാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) നാണ�വിളക�െട വില ��ിസഹമായ നിലയി�  ഉയ��ി ക�ഷകെര സഹായി�വാ�

ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�ണെമ�് േക� സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ; ഇെ��ി�

ആവശ�െ��േമാ?

മാലിന�സം�രണ�ിന് മിക� സാേ�തിക വിദ�

*281.�ീ.എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, വി.പി.സജീ��

,, ഐ.സി.ബാല���

,, 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) േകരളം അഭി�ഖീകരി�� ഏ��ം ��തരമായ ��ം മാലിന� സം�രണമാെണ�ത്

പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ���  കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിെല േഡാ.�ാ�സിസ് േസവ��  കെ��ിയ �േ�ാ��ഴി

േമാഡ� എയേറാബിക് കംേപാസി�് വിജയ�ദമാേണാ;

(സി) മാലിന� സം�രണ�ിന് േലാകെമ�ാ��� സാേ�തികസാധ�തക�  പഠി�്  12  മിക�

സാേ�തിക വിദ�ക�െട പ�ിക േകരള �ചിത� മിഷ� ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി�  അവയി�  സം�ാന�ിന് അ�േയാജ�മായ മിക� വിദ� നട�ിലാ�ി മാലിന�
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�����ം അ��ല��ാ�� സാം�മിക േരാഗ��െട വ�ാപനം തട��തി�ം നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

അതിേവഗ യാ�ാ ക�� സ�വീസ്

*282.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�

,, പി.ടി. േതാമസ്

,, വി.ഡി.സതീശ�

,, വി.എസ്.ശിവ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�

സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള തീരെ� �റ�ഖ�െള ബ�ി�ി�് അതിേവഗ യാ�ാക��ക�  സ��ീസ്

ആരംഭി��േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഏെതാെ� �റ�ഖ�െളയാണ് അതിനായി കെ��ിയി��െത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) യാ�ാ ക�� സ��ീസ് നട�� ��ത �റ�ഖ�ളി� എെ��ാം അടി�ാന സൗകര���

ഏർെ��േ���െ��് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) അതിനായി എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

�ാമവികസന വ�� വഴി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

*283.�ീ.പി. ഉ�ി

,, �ി.വി.രാേജഷ്

,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്

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

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

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ിെല�ിയേശഷം �ാമവികസന വ�� വഴി നട�ാ�ിയ പ�തിക�

ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ധാനമ�ി ആവാസ് േയാജന (പി.എം.എ.ൈവ.) �കാരം എ� �ണേഭാ�ാ���ാണ് ഭവന

നി��ാണ ധനസഹായം അ�വദി�െത�ം േക� സം�ാന സ��ാ�ക�  എ� �ക

വീതമാണ് ന���െത�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �കാരം ഉ�ായി�� �ി� ഓവ� വീ�ക� ���ീകരി�ാ� സ�ീകരി�

നടപടി അറിയി�ാേമാ?

സമ� �ചിത� പ�തി

*284.�ീ.�ഹ�ദ് �ഹസി� പി.

,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
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�ീമതി ഗീതാ േഗാപി

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

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

(എ) സമ� �ചിത� പ�തി എ� േപരി� പ�തി നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ിലാ��തിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

�ീ� േകരള ക�നി

*285.�ീ.െക. രാജ�

,, സി. ദിവാകര�

�ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�

�ീ.ഇ.ടി. ൈടസ� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം

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

(എ) �ീ� േകരള ക�നി എ� േപരി� ഒ� ക�നി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ക�നി�െട �പീകരണ ല���� വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�നി�െട �വ��ന�� സമയബ�ിതമായി നട��െ��് ഉറ�വ��േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*286.�ീ.സി.���

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.സി.െക. ഹരീ��

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

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

(എ) സം�ാന�് മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  നട�ിയ

���ിക�െട ഫല�ാ�ി വിലയി��ാ�  ഉേ�ശി�െകാ�ളള  Work-time-motion  study

നട�ിയി�േ�ാ; പഠന റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ��� എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഇൗ പ�തി ��ത�  ഉ�ാദനപരമാ�ി മാ��തിനായി �ഗപരിപാലനം,  െന��ഷി �ട�ിയ

േമഖലകളിെല വിവിധ പണിക�ം കയ�, െെക�റി,  ഖാദി �ട�ിയ പര�രാഗത േമഖലകളിെല

േജാലിക�ം െതാഴി�റ� പ�തിയി� ഉ�െ���ാ� േക�സ��ാരിേനാട് ആവശ�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി� ഏെതാെ� േമഖലക� ഉ�െ���ാ� അ�മതി ലഭി�ി��്;

(സി) താരതേമ�ന �റ� �ലി�ം �ലി ന���തിെല വലിയ കാലതാമസ�ം ഇൗ പ�തി�െട

ഉേ�ശ��െള ��ബലെ����െവ�തിനാ�  അത് പരിഹരി�ാ�  േക�സ��ാരിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ;  ര�ാ��കം േവതനം വിതരണം െച�ിെ��ി� ന�പരിഹാരം ന�കണെമ�

വ�വ� പാലി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?
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ച��െട ഔഷധ�ണ��

*287.െ�ാഫ.ആബിദ് �ൈസ� ത��

�ീ.എം.ഉ��

,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം

,, പി.െക.അ� റ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ച��െട ഔഷധ�ണ�െള��ി പഠന�െളെ��ി�ം നട�ി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി�

വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) അയ�  സം�ാന�ളി�  േതാ�വിള ഉ��മായ ച�യി�  കീടനാശിനി �േയാഗം

സ��സാധാരണമാെണ� റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) സം�ാനെ� ച� ഉ���� വിഷരഹിതമായതിനാ� വിഷ�� ഭ��വിഭവെമ� നിലയി�

ച���ം ��വി�ം സ��ിഫിേ�ഷ�  ന�ാ�ം ച�േശഖരണം,  േ�ാസസിംഗ്,  വിപണനം

എ�ിവ�ാ�� െച�കിട സംരംഭ���് േ�ാ�ാഹനം ന�ാ�ം തയാറാ�േമാ?

ൈലഫ് മിഷ� പ�തി�ായി �മി

*288.�ീ.െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, േറാജി എം. േജാ�

,, തി�വ�� രാധാ���

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

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

(എ) ��ംബ�ീ സംവിധാന�ളി�െട നട�ിയ ൈലഫ് മിഷ� സ�െ�യി� എ� ��ംബ���ാണ്

പാ��ിടം ഇ�ാ�തായി കെ��ിയി�ളളത്;

(ബി) പ�തി�ായി ഇതിനകം എ� ഏ��  �മി കെ��ി;  പ�തി�ായി സൗജന�മായി �മി

ലഭ�മാ��തിന് �േത�ക യ�ം ആരംഭി�വാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) ധനസമാഹരണ�ിനായി വ�ാപാരിക�െട�ം വ�വസായിക�െട�ം സഹകരണം േതടിയി�േ�ാ;

അവ�െട �തികരണം എ�ാണ് എ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ�േ��് പ�തി�െട �ാരംഭഘ�െമ�ി�ം ���ിയാ�വാ�  കഴി�െമ�ാണ്

കണ�ാ��ത്?

ജലഗതാഗത സൗകര��� വ��ി�ി��തി�ളള നടപടിക�

*289.�ീ.േജാ� െഫ�ണാ�സ്

,, െക.��ിരാമ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) േറാ�കളിെല അമിതമായ തിര� �റ�ക എ� ല��ം ��നി��ി ജലഗതാഗത സൗകര���

വ��ി�ി�ാ� േവ� പ�തി ആവി�രി�ാ�േ�ശി��േ�ാ;

(ബി) നിലവി� ജലഗതാഗത വ��ിന് എ� േബാ�ക� ഉെ��ം അവ�െട കാല�ഴ�െമ�െയ�ം

അറിയി�ാേമാ;  യാ��ാ�െട �ര� ഉറ�ാ�ാ�  ഏ�െ���ിയി�� സ�ീകരണ��

എെ��ാമാണ്;

(സി) േവഗത�റ� കാരണം,  മ� ഗതാഗത സൗകര��� അസാധ�മായ �ല�ളിേല�് മാ�മായി

േബാ�് സ��ീ�ക� പരിമിതെ���ത് പരിഹരി�ാ� േവഗതേയറിയ േബാ�ക� വാ�� കാര�ം

പരിഗണി�േമാ?

േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട �മതലക�

*290.�ീ.��ഷ� കട��ി

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�

,, െക. ആ�സല�

െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി

ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ അേതാറി�ി�െട �മതലക� എെ��ാം എ�ം ഈ �മതലക� ഫല�ദമായി

വിനിേയാഗി��തി� അേതാറി�ി വിജയി�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േറാഡപകട��ം അ�വഴി�� മരണ��ം അ�ദിനം വ��ി� വ�� സാഹചര��ിൽ േറാഡ്

�ര�ാ അേതാറി�ി�െട ഇടെപട� ��തൽ കാര��മമാ��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) അേതാറി�ി�െട ഫ�ിെ� േ�ാത�ം അ� �ത�മായി ലഭി��േ�ാെയ�ം ഫ�് നി��ി�

ആവശ��ിന് തെ� നി�ിത സമയ�ി��ി� വിനിേയാഗി��േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ?

സ��� അഗതി രഹിത സം�ാനം

*291.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി

�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ

,, െക. െക. രാമച�� നായ�

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

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

(എ) േകരളെ� സ��� അഗതി രഹിത സം�ാനമായി �ഖ�ാപി��തിന് എെ��ാം

പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്;

(ബി) സം�ാന�് അഗതിക�െട സ�െ� ആരംഭി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�്

ആരംഭി�ാനാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവി�  ഏെത�ാം തേ�ശസ�യംഭരണ �േദശ�ളി�  അഗതി രഹിത പ�തി
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നട�ിലായി�െ��് വ��മാ�േമാ;  ��ത പ�തി�െട നി��ഹണ ഏജ�സി ഏതാെണ�്

അറിയി�േമാ;

(ഡി) ഈ പ�തി �കാരം സം�ാന�് എ� ��ംബ���് സംര�ണം ലഭി�െമ�ാണ്

കണ�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

ക�ഷക��് മിനിമം വ�മാനം ഉറ� വ���തിന് പ�തിക�

*292.�ീ.പി.െക. ശശി

,, െജയിംസ് മാത�

,, എസ്.രാേജ��

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

(എ) സം�ാന�് കാലാവ�ാ�ിത �ഷിയാണ് �ഖ�െമ�തിനാ�  കാലാവ�യിെല�ം

വിലയിെല�ം അനി�ിതാവ� ��തല�റെയ �ഷിയി� നി�് അക��ത് പരിഹരി�ാനായി

ക�ഷക��് മിനിമം വ�മാനം ഉറ� വ���തിന് പ�തിക� ആവി�രി� നട�ിലാ�േമാ;

(ബി) ��  ബജ�ി�  �ഖ�ാപി�തിെ�യടി�ാന�ി�  കാ�ഷിക �ല�വ��ിതവ�വസായ��

ആരംഭി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� അറിയി�ാേമാ;

(സി) കാ�ഷിക വികസനം ല��മാ�ി �ഖ�ാപി� കാസ�േഗാഡ്, വയനാട് പാേ��ക�െട �േരാഗതി

അറിയി�ാേമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. സമ�ര�ാ പാേ�ജ്

*293.�ീ.പി.ടി. േതാമസ്

,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�

,, എ�േദാസ് പി. ���ി�ി�

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.െയ കടെ�ണിയി� നി�ം ലാഭ�ിെല�ി�വാ� സമ�ര�ാ പാേ�ജ്

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കടബാധ�ത �റ��തി�ം ധനകാര� �ന:സംഘടന ഉറ�ാ��തി�ം എെ��ാം കാര��ളാണ്

പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയി�ളളത്; വിവരി�േമാ;

(സി) ബ�കളി�  ��തി സൗ�ദ വാതകം ഇ�നമായി ഉപേയാഗി��തി�ം േകാ��േറഷെ�

ശാ�ീകരണ�ി��ളള പരി�ാര�� പാേ�ജി� ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം

*294.�ീ.െക. ദാസ�

,, എ.എം. ആരിഫ്

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

(എ) നാളിേകര�ിെ� ഉ�ാദനം വ��ി�ി��തിനായി ഈ സ��ാ�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകര�ഷി�െട�ം വ�വസായ�ിെ��ം സ��േതാ�ഖമായ വികസന�ിനായി നാളിേകര

വികസന േബാ�ഡ് എെ��ാം പ�തികളാണ് ആവി�രി�ിരി��ത്;

(സി) ��തിേ�ാഭ��ം വിവിധ കീടബാധ�ം നിമി�ം േകരക�ഷക���ാ�� നാശന��ളി�

നി�ം അവെര ര�ി��തിന് േകര �� ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം

ന��േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി. �തിസ�ി പരിഹരി�വാൻ ദീ�ഘകാല വാ�

*295.�ീ.അ�പ് േജ�ബ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, വി.ടി.ബ�റാം

,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി േനരി�� ��മായ �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് ഇതിനകം സ�ീകരി�

നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �തിസ�ി പരിഹരി��തിനായി ബാ�ക�െട ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം ദീ�ഘകാല വാ�

എ��വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ നിലവി�  ���ത ക�േസാ�ഷ��ി�  നി�ം

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി വാ�പ എ��ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി�  അതിെ� �തിമാസ തിരി�ടവ് പലിശ��െ�െട എ� േകാടി �പ വ�െമ�്

അറിയി�േമാ?

െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി� ക����വ��രണം

*296.�ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്

,, മ�ളാം�ഴി അലി

,, ടി.എ.അഹ�ദ് കബീ�

,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.യി�  ക����വ��രണ�ിനായി നാളി�വെര എ� �ക

െചലവഴി�ി��്;

(ബി) ഡിേ�ാകളി� നി�� �തിദിന കള�� വിവരം േശഖരി��തിന് ക����വ��രണ�ി�െട

കഴി�ി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാണ് നാളി�വെരയായി�ം ഇ�രെമാ� സംവിധാനം

ഒ��ാ� കഴിയാ�ത്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ക����വ��രണ�ിനായി െക.എസ്.ആ�.ടി.സി.  േശഖരി� ��ി�� ഡാ�

��മ�താെണ�് ക���േ�ാ;  യഥാസമയം വിവരേശഖരണം അ�േഡ�്
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െച�ാ��െകാ�ാണ് ഈ സംവിധാനം ഫല�ദമാകാ�െത�് ക���േ�ാ; എ�ി� ഇത്

പരിഹരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ബ�സ് ��ക�

*297.�ീ.െക.സി.േജാസഫ്

,, സ�ി േജാസഫ്

,, േറാജി എം. േജാ�

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

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

(എ) മാനസിക െവ�വിളി േനരി�� ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ഈ വ�ഷം ��തായി ബ�സ്

��ക� ആരംഭി�വാ� പ�തി ഉേ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ;

(ബി) പ�ായ�ക��് ബ�സ് ��ക� അ�വദി��തിെ� മാനദ�ം എ�ാണ്;  ഏെത�ി�ം

സ�േ��െട അടി�ാന�ിലാേണാ ��ക� അ�വദി��ത്; വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ബ�സ് ��ക� ആരംഭി��തിന് പ�ായ�ക��് എ�് �ക വീതമാണ് അ�വദി��ത്;

(ഡി) ബ�സ് ��കളി� പഠി�� ��ിക�െട അ�മാ��് ഉപജീവനമാ��ം ഒ���തി�� പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന��േമാ?

ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി ആവി�രി� �തിയ പ�തിക�

*298.�ീ.െജയിംസ് മാത�

,, എ. എ�. ഷംസീ�

�ീമതി.വീണാ േജാ��്

�ീ.വി. അ�റഹിമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം

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

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ന�നപ� വിഭാഗ�ാ�െട േ�മ�ിനായി

ആവി�രി� �തിയ പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ന�നപ� പരിശീലന േക���  �വ��ി��േ�ാ;  എ�ി�  ഇവ�െട

�വ��ന�� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ന�നപ� വിഭാഗ�ി�െ�� ഭവനരഹിത��് വീട് ന���തിന് എെ��ാം പ�തികളാണ്

നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത വിഭാഗ�ി�െ�� വിദ�ാ��ിക�െട ഉ�മന�ിനായി എെ��ാം പ�തിക�

ആവി�രി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

െന��ഷി വികസന�ം ക�ഷക��ളള സാ��ിക സഹായ�ം
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*299.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�

,, പി.െജ.േജാസഫ്

,, േമാ�സ് േജാസഫ്

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

(എ) സം�ാന�് െന��ഷി�െട വി�തി വ��ി�ി��തി�ം െന�ിന് ലാഭകരമായ വില

ലഭി��തി�ം ഉത��വിധ�ി�  ക�ഷക��് സാ��ികസഹായം ന�കാ�

ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന��ഷി വികസനപരിപാടി ��നി��ി പാടേശഖര സമിതിക�െട ��് ഫാമിംഗ്

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എെ��ാം �മീകരണ�ളാണ് ഏ�െ���ിയി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െന��ഷി െച�� �േദശ�െള �േത�ക കാ�ഷിക േമഖലയാ�ി തരംതിരി�് ��ത�

��െകാ���തിന് നടപടി ൈകെ�ാ�േമാ?

േകര�ാമം പ�തി�െട �േരാഗതി

*300.�ീ.എം. �േകഷ്

,, ആ�. രാേജഷ്

,, രാ� എ�ഹാം

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

(എ) െത��ഷി വികസന�ിനായി �ഖ�ാപി� േകര�ാമം പ�തി�െട വിശദാംശ�ം �േരാഗതി�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് െത��ഷിയി�  ഉ�ാദന�മത �റ�വ��താ�� റിേ�ാ��ക�െട

നിജ�ിതി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഇതിന് കാരണെമെ��ം അത് പരിഹരി�ാനായി

സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക�ം അറിയി�ാേമാ;

(സി) േകര �� ഇ��റ�സ് പ�തി കാര��മമായി നട��േ�ാ എ�് അവേലാകനം

െച�ി�േ�ാ;

(ഡി) േകര ക�ഷക�െട �തീ�യായി�� നീര വ�വസായം �തിസ�ിയിേല�് നീ��ത്

പരിഹരി�ാനായി,  ഉപേഭാ�ാ���് ആക�ഷകമായ രീതിയി�  വില നിയ�ി��തി�ം

ആേരാഗ�പാനീയെമ� നിലയി�  �ചാരം ന�കി വിപണിയി�  �വ�റ�ി��തി�ം സഹായം

ന��േമാെയ�് െവളിെ���ാേമാ?

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

തി�വന��രം, െസ��റി,

12-08-2017
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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)].
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