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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�ി

അേ�ാ ബസാ�ക�

*271. �ീ.െക. രാജ�
,, സി. ദിവാകര�
,, ഇ.ടി. ൈടസ� മാ��
�ീമതി ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേ�ാ ബസാ�ക�  ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
എവിെടെയ�ാെമ�് െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) അേ�ാ ബസാ�ക�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഈ ബസാ�കളി�െട ഏെത�ാം ഉ���� വി�ഴി��തിനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം വേനാ���� അേ�ാബസാറി�െട ലഭ�മാ�ാ�േ�ശി��െ��് െവളിെ���േമാ?

പ�ായ�ക��് തനത് വ�മാനം കെ��ാ� പ�തി

*272. �ീ.െക.ഡി. �േസന�
,, െക. ദാസ�
,, എം. നൗഷാദ്
,, എ. എ�. ഷംസീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം
വഖഫ് ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തനത് വ�മാന േ�ാത�ക� കെ���തി� സം�ാനെ�  60  ശതമാനം പ�ായ�ക�ം
പരാജെയ��െവ� െസ�� േഫാ�  പ�ിക്ക്േപാളിസി റിസ��ിെ� പഠനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) നി�തി,  നി�തിേയതര മാ���ളി�െട തനത് �ക കെ��ാ�  പ�ായ�ക��് കഴി��
വിധ�ി�� പ�തിക� ത�ാറാ�േമാ?

സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന പ�തി

*273. �ീ.എ.പി. അനി� �മാ�
,, പി.ടി. േതാമസ്
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,, എ�േദാസ് ���ി�ി
,, െ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�ാന�് �ാമീണ ജനത�െട വ�മാനേ�ാത�് െമ�െ���ി ജീവിത നിലവാരം
ഉയ���തിന് സംേയാജിത നീ��ട പരിപാലന പ�തി എ�െനയാണ് �േയാജനെ���ിയത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി െെകവരി�ാ� ല��മി�ി��ത്; വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി േ�ാ�് പ�ായ�കെള സഹായി�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
െെകെ�ാ�ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി �വ��ന�ിന് ജി�ാ,  േ�ാ�് പ�ായ�കെള എ�െനയാണ് ശാ�ീകരി�ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

കാ�ഷിക േസവന േക���െട �വ��നം

*274. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, പി.ഉൈബ��
,, വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, മ�ളാം�ഴി അലി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിവ��ിെ� കീഴി�  ആരംഭി� കാ�ഷിക േസവന േക���െട �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇവ�െട �വ��നം വ�ാപി�ി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ി�  വി�ലീകരണ പ�തി�െട
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ��തല�റ�് �ഷിേയാ�� താ�ര�ം വ��ി�ി�ാ�ത�� എെ�ാെ� പരിപാടികളാണ്
ഏെ���ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ?

��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തിന് പ�തിക�

*275. �ീ.സി.���
�ീമതി.വീണാ േജാ��്
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക. ആ�സല� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��ംബ�ീെയ ശാ�ീകരി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ംബ�ീ�് കീഴി�  വനിതക��ായി ��ത�  െതാഴി�  സംരംഭ��  ഏ�െ����തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വേയാജന��െട�ം ഭി�േശഷി ഉ�വ�െട�ം അയ����� �പീകരി�് ഇ�ര�ി�� ��വ�
നിരാ�യ�െട�ം അ�ാണിയായി ��ംബ�ീെയ മാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന ച���െട ലംഘനം

*276. �ീ.പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േമാേ�ാ�  വാഹന ച��� ലംഘി�് പല ഉേദ�ാഗ��െട�ം �ാപന��െട�ം വാഹന�ളി�
അനധി�ത ബീ�� ൈല�ക�ം േബാ��ക�ം ഉപേയാഗി�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ� �ലം ഉ�ാ�� �ര�ാ ����ം നിയമലംഘന��ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം
ഉെ��ി� ഇതിെനതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി� എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*277. �ീമതി �. �തിഭാ ഹരി
�ീ.വി.എസ്.അ�താന��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഒ. ആ�. േക� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട സം�ാന വിഹിതമായി എ� �പയാണ്
വകയി��ിയി��െത�ം േക� വിഹിതമായി എ� േകാടി �പ വകയി��ിയി�െ��ം
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട �വ��നം ��ത�  ഫല�ദ�ം അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് ��ത പ�തി �കാരം എ� �പയാണ് �ലി ഇന�ി�
�ടി�ികയായി ന�കാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ആ��ല�ം ഏെത�ാം േമഖലയിേല�് വ�ാപി�ി�വാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

നിറവ് പ�തി

*278. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എസ്.രാേജ��
,, ഡി.െക. �രളി
,, െക. ബാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� �.ഡി.എഫ്.  സ��ാ�  �ഷി വ��് �േഖന നട�ിലാ�ിയ നിറവ് പ�തിെയ�റി�്
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഷി�െട സമ�വികസനം ല��മാ�ി നട�ാ�ാ�േ�ശി� ��ത പ�തി ഫല�ാ�ിയി�
എ�ിയി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�ായി എ� �ക  2013-14  ബ�ജ�ി� നീ�ിവ�ി��െവ�ം അതി� എ� �ക
െചലവഴി�ി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ബാ�് അ�ൗ�് വഴി �ഷി വ��് പ�തിക�െട ആ��ല���

*279. �ീ.െക.സി.േജാസഫ്
,, വി.എസ്.ശിവ�മാ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷി വ��് നട�ാ�� വിവിധ പ�തിക�  �കാര�� ആ��ല���  ബാ�്
അ�ൗ�് വഴി ലഭി�വാ�  എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയത്;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ��ല���  ബാ�് വഴി ലഭി��തിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ിയത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

േറാഡ് േസ�ി േകാ� �പീകരണം

*280. �ീ.�രളി െപ�െന�ി
,, വി. അ�റഹിമാ�
,, െക.െജ. മാ�ി
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േറാഡ് �ര�ാ �വ��ന��െട ഭാഗമായി ഒ� േറാഡ് േസ�ി േകാ�  �പീകരി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ എ� വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ� വഴി ൈകവരി�ാ� സാധി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മിക� േറാഡ് �ര��ായി െപാ�ഗതാഗത േസവന�ളി�  േ�ാബ�  െപാസിഷനിംഗ് സി�ം
�ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ� വിശദാംശം നൽകാേമാ?

െന� വയ�ക�െട സംര�ണ�ം െന� വയ� ഡാ�ാ ബാ�ം

*281. �ീ.വി.െക.ഇ�ാഹിം ��്
,, പി.െക.അ� റ�്
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പാറ�� അ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന� വയ�ക�െട സംര�ണ�ി�ം െന� �ഷി േ�ാ�ാഹന�ി�ം നട�ാ�� പ�തിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െന�  വയ�  ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� കാര��ി�  �ഷി വ��ി�ളള പ�ാളി�ം
എ�േ�ാളമാെണ� വ��മാ�േമാ;

(സി) ഡാ�ാ ബാ�് ത�ാറാ�� നടപടിക� എ��ം േവഗം ���ിയാ�ി ഉപ�ഹ സഹായേ�ാെട
അ� ��മ�താ�ി �സി�െ���ാ� �ഷി വ��് അടിയ�രമായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി �തിയ പ�തിക�

*282. �ീ.എം. �േകഷ്
,, െജയിംസ് മാത�
,, �. ആ�. �ദീപ്
,, പി. ഉ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ� െഹ��  �മിയിലാണ് ൈജവ �ഷി നട�ിലാ�ാ�  ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ൈജവ വളം,  ൈജവ കീടനാശിനി,  േരാഗ�തിേരാധ േശഷി�� വി�ിന��,
�ണേമ��� ടിഷ�ക���  ൈതക�  എ�ിവ�െട ഉ�പാദനം േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി
എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ൈജവ �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ� ഭാഗമായി ഓേരാ വീ�ി�ം മിനി േപാളി ഹൗ�ക�
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സ�ീകരി�വാ� സഹായം ന���തിന് പ�തി ഉേ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

�ാമീണ േമഖലയിെല ക�ഷക ��ാ�ക� ശ�ിെ����തിന് നടപടി

*283. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േമഖലയിെല അസംഘടിതരായ പ��റി ക�ഷക��് ത��െട ഉ���� വി�ഴി�ാ�
എ�സംവിധാനമാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�� കാ�ഷിേകാ����െട ഫല�ദമായ വിപണന�ിന് പര�ാ�മാേണാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇടനില�ാ�െട �ഷണ�ി�  നി�് ക�ഷകെര സംര�ി��തിന് ഉത��തര�ി�
േക�ീ�തമായി കാ�ഷിേകാ����  സമാഹരി��തി�� സംവിധാന��  ഏ�െ���ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം േകരള�ിെല ക�ഷകെര പ��റി ഉ�ാദന�ി�  സജീവമാ��തിന് �ാമീണ
േമഖലയി�  ക�ഷക ��ാ�ക�  ശ�ിെ����തി�� നടപടിക�  നട� സാ��ിക വ�ഷം
സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

പഴം - പ��റിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

*284. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എസ്.ശർ�
െ�ാഫ.െക.�. അ�ണ�
�ീ.കാരാ�് റസാഖ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിപണിയി�  ലഭ�മാ�� പഴം,  പ��റി എ�ിവ�െട �ണനിലവാരം,
കീടനാശിനി�െട അളവ് എ�ിവ പരിേശാധി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം �ഷി
വ��ി��െ�െട നിലവി�ളള സംവിധാനം എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി�ളള പരിേശാധനാസംവിധാന�ിെ� കാര��മത�ം ഫല�ാ�ി�ം എ�േ�ാള�െ��്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത�  െമ�െ�� പരിേശാധനാസംവിധാനം �ാബല��ിലാ��തിന് സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

െന�വയ� സംര�ണം

*285. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, എ�േദാ എ�ഹാം
,, ���ര ര�ാകര�
,, �ഹ�ദ് �ഹസി� പി. : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െന�വയ�കെള സം�ാനെ� സംര�ിത �േദശ�ളായി �ഖ�ാപി�വാ� പ�തി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖലയി�  നിേ�പ വ��നവിന് എെ�ാെ� പ�തിക�  ആവി�രി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?
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സ��� ഓ�ൈല� േസവനം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

*286. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, േറാജി എം. േജാ�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െഎ.െക.എം േസാഫ ്ട് െവയറി�െട പ�ായ�കളി�  നി�ം സ���
ഓ�ൈല�  േസവനം ലഭ�മാ��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�
നട�ാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി�െ��് വിശദീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളി� ഫ�് ലാ�ാ��ത് തടയാ� നടപടി

*287. �ീ.എ�േദാസ് ���ി�ി
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, എം. വി�െസ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ്
ഹ�് തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ായ�കളി� ഫ�് ലാ�ാ���ം പ�തി അ��ണമാ���ം ഒഴിവാ�ാ� എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി�ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� ൈകെ�ാ�ി��്; വിശദീകരി�േമാ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

*288. �ീ.എം.എം. മണി
,, െക.��ിരാമ�
,, സി. െക. ശശീ��
,, ആ�ണി േജാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് സം�ാന�് ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  വ��ി�ി��താ��
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  എ�ി�  ഇതിെ� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) കാ�ഷിേകാ����െട വില�ക���ം കാ�ഷിക രംഗെ� �തിസ�ിക�ം �ലം ക�ഷക� വളെര
�രിത�ിലാെണ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) കാ�ഷിക േലാ�ക� എ�� ക�ഷക�െ�തിെര ബാ�ക� സ�ീകരി�� ജ�ി,  േലല നടപടിക�
നി��ി വ�് കാ�ഷിക കട���് േമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�ാ� ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) ഇ�കാരം �രിത�ിലായ ക�ഷക�െട കാ�ഷിക േലാ�ക�  ഏ�തി��� കാര�ം
പരിഗണി��േ�ാ;

(ഇ) ക�ഷക��് ആശ�ാസം ന���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാ�
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ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��നം

*289. �ീമതി ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി സി.െക. ആശ
�ീ.ആ�. രാമച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  നിലവി�  വ�തിന് േശഷം എ� ക�ഷക��് ആ��ല�ം
ന�കിെയ�ം ക�ീഷ�  ഉ�ര�ക�  ന�കിയി�ം സ��ാറിെ�റ വിഹിതം ന�കാ�
ബാ�ി�േ�ാെയ�ം എ� ക�ഷക��� വിഹിതമാണ് ന�കാ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാറിെ� വിഹിതം ബാ�ക��് ന�കാ�തിനാ�  ക�ഷക�  പണയെ���ിയ ആധാരം
ക�ഷക��് തിരി� കി�ാ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഇനി എ� നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ിഷെ� �വ��നം ��ത� കാര��മമാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് െവളിെ���ാേമാ?

ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന

*290. �ീ.പി.വി. അ�വ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, വി. േജായി : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സാ��ിക വ�ഷം ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �കാരം എ� വീ�ക� ���ീകരി�ാനാണ്
ല��മി�ി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാരം കഴി� വ�ഷം അ�വദി� വീ�ക��് സം�ാന സ��ാ� ന�േക�
പ�തി വിഹിതം �ത�മായി ന�കിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശം ന��േമാ;

(സി) ഐ.എ.ൈവ.  പ�തി�് പകരം ആവി�രി� പി.എം.എ.ൈവ.  പ�തിയി�  സം�ാന�ിന്
അ�ഹമായ പരിഗണന ലഭി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ിര ആവാസ് േയാജന �കാരം അ�വദി�തി�  നി��ാണം ���ിയാകാ� ഭവന��െട
���ീകരണ�ിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

*291. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.വി. െക. സി. മ�ത് േകായ
,, ബി.സത��
,, 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�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി� നിലവി� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് നട��േ�ാ;  വിശദാംശം
ന��േമാ;

(ബി) ��ത �ാപന�ളി� േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ് നി�ബ��ം ക�ശന�മാ��തിന് സ�ീകരി��
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നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

�ള��െട നവീകരണ �വ��ന��

*292. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് തേ�ശസ�യംഭരണ�ം ന�നപ�േ�മ�ം വഖഫ് ഹ�്
തീ��ാടന�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ാമ�േദശ�ളിെല �ള��െട നവീകരണ �വ��ന���് എെ��ാം
പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തിക� �കാരം നാളി�വെര നട� നവീകരണ �വ��ന�� സംബ�ി� വിശദവിവരം
നൽകാേമാ;

(സി) �ള��ം,േതാ�ക�ം,ത�ീ��ട��ം മാലിന�നിേ�പ േക��ളാ�ി മാ��തിെനതിെര
ൈകെകാ�ി�� നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തി

*293. േഡാ.എം. െക. �നീ�
�ീ.പി.ബി. അ�� റ�ാ�്
,, ടി. വി. ഇ�ാഹിം
െ�ാ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) െതാഴി�റ�് പ�തി നട�ി�ി�  നിലനി��� �തിസ�ി പരിഹരി�� കാര��ി�  നയം
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േക� സ��ാരിെ� നിലപാട് എ�ാെണ��ത് വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി നിലനി���തി�ം,  അത് വികസേനാ�ഖമായി നട�ാ��തി�ം,  അഭി�ായ �പീകരണം
നട�ി േക�സഹായം ���േതാതി�  േനടിെയ���തിന് ആവശ�മായ നടപടിക�
സ�ീകരി�േമാ?

�വാസി േ�മപ�തി

*294. �ീ.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 സ��ാ� നട�ിലാ�� �വാസി േ�മപ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�് ��ികരമാേണാ;

(സി) �വാസി േ�മപ�തി നട�ി�ി�  ഭൗതിക ല��ം,  സാ��ിക ല��ം എ�ിവ എ�േ�ാളം
ൈകവരി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േമാേ�ാ� വാഹന വ��ിെ� ശാ�ീകരണം

*295. �ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, േറാജി എം. േജാ�
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,, ഷാഫി പറ�ി�
,, അ�� �കാശ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�ജന���് െമ�െ�� േസവനം ലഭ�മാ�ാ� േമാേ�ാ� വാഹന വ��് ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ
ആ�നികവ�കരണ, ശാ�ീകരണ ക�� പ�തിക� എെ��ാം;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�  ല��മി�ി��ത്;  വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) ഇവ നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ് ൈകെ�ാ�ത്; വിശദീകരി�ാേമാ?

അടി�ാന സൗകര� വികസനം

*296. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, അനി� അ�ര : 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 അടി�ാന സൗകര� വികസന�ി�ം ശാ�ീകരണ�ി�ം
എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച� നട�ാ�ിയത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി� േവ�ി �േയാജനെ���ിയ േക�-സം�ാന പ�തിക�െട വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദീകരി�േമാ?

ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ��

*297. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.സി.േജാസഫ്
,, എ.പി. അനി� �മാ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�
സംര�ണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ ൈപ�ക മ�സിയ��  �ാപി�ാ�  ക�� പ�തി
ആവി�രി�് നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�  ഉേ�ശി�െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��ന���് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  ൈകെ�ാ�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ?

�ാമീണ േമഖലയിെല മ�� മാ���ക�, അറ�ശാലക� എ�ിവ �ല�� ����

*298. �ീ.എസ്.ശർ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, േജാ�ജ് എം. േതാമസ്
,, െ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) �ാമീണ േമഖലയിെല മ�� മാ���ക�, അറ�ശാലക�  എ�ിവയി�  നി��ളള മാലിന���
െപാ��ല�ളിേല�് തള�� അനാേരാഗ�കരമായ �വണത ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�ാര�ം പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി�� നടപടിെയ�ാെണ� വ��മാ�ാേമാ;
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(സി) ��തരമായ ആേരാഗ� ���ൾ�ം പരി�ിതി മലിനീകരണ�ി�ം ഇടയാ�� ഇ�രം
���ത���, പരാതിെ��േ�ാൾ മാ�മാണ് �ാമ പ�ായ�ക��് നടപടി
സ�ീകരി�ാനാ��െത� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ എ�ം ഇ�രം സംഭവ�� യഥാസമയം
നിരീ�ി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി��തി�ം �ാമപ�ായ�കളി� �േത�ക ആേരാഗ� വിഭാഗം
�പീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാമ പ�ായ�ക�െട േമ�േനാ��ി�  ആ�നിക അറ�ശാലക�  �ാപി��തി�ം
മാ���കളിെല മാലിന� സം�രണം ശാ�ീയമാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ എ�
വ��മാ�ാേമാ?

വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട നി��ാണ �േരാഗതി

T *299.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ� സംര�ണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിഴി�ം പ�തി�ായി വീ�ം �ല�ം വി�െകാ�� ��ംബ���� സൗജന� �മി�െട വിതരണം
���ിയാേയാ; ഇവ��് എ�ാണ് �മി ന�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി�െട �നരധിവാസ പാേ�ജി� വ�വ� െച�ി�� എെ��ാം കാര���
ഇ�വെര ���ിയാ�ിയി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

പരി�ിതി സൗ�ദ ഗതാഗത മാ����

*300. �ീ.ഐ.ബി. സതീഷ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, േജാ� െഫ�ണാ�സ്
,, എം. സ�രാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഗതാഗത വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സൗ�ദ ഗതാഗത മാ���� അവലംബി��തിന് ആേലാചി��േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി �ധാന നഗര�ളി� കം��്ഡ് നാച�റ� ഗ�ാസ്  (CNG) ബ�ക�ം ബാ�റി
ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� ബ�ക�ം നിര�ിലിറ�ാ� പ�തി�േ�ാ;

(സി) പരി�ിതി മലിനീകരണം �റ��തിന് ഇത് എ�െനെയ�ാം സഹായി�െമ�ാണ് ക���െത�്
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി. ജയല�ി,
തി�വന��രം, െസ��റി-ഇ�-ചാ��്,
10-07-2016

�േ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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