
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 5, െവ�ി

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

�ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി
നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി
�ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി
പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

റ�� ക�ഷക� േനരി�� ����

*121.�ീ.െക.അജിത്
,, സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ�ാദനെ�ല�മായി ബ�െ���ി ഒ� കിേലാ റ�റിന്  200 �പ താ�വില
ന�കണെമ� ആവശ��ിേ��  എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ��  ക�ഷകെര സഹായി�ാ�  മതിയായ വില �ിരതാ ഫ�് മാ�ി
വ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(സി) റ�� ക�ഷക� േനരി�� ���� പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം നടപടിക�
എ��ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

തേ�ശഭരണ �ാപന�ളിെല ആ�ി രജി�� ഡിജിൈ�സ് െച��തി�� പ�തി

*122.�ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വ��ല കഹാ�
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,, എം.എ. വാഹീദ്
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ആ�ി രജി��  ഡിജിൈ�സ്
െച��തിന് പ�തി ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����  എെ��ാമാണ്  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��മാണ് പ�തി �ഖാ�ിരം
പ�ായ�ക��ം ജന���ം ലഭ�മാ��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ; വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

േഗാര�ാ പ�തി

*123.�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ���ര ര�ാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാര�ാ പ�തി�െട ഉേ�ശ ല����  എെ��ാമായി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട �ീര ക�ഷക��് എെ��ാം ആ��ല��ളാണ് ലഭി�
െകാ�ി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�  �ീര ക�ഷക�െട�ം േക� സം�ാന
സ��ാ�ക�െട�ം വിഹിതം എ� വീതമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േഗാര�ാ പ�തി ഇേ�ാ�  സം�ാന�് �ട��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഖരമാലിന� സം�രണ സംവിധാനം

*124.�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
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േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ിതല പ�ായ�ക�െട കീഴി�  നിലവി�ളള ഖരമാലിന�
സം�രണ സംവിധാനം ഫല�ദമായി നട��േ�ാ;  �തിദിനം ഉ�ാദി�ി��
മാലിന���െട േതാത�സരി�് നിലവി�ളള ഖരമാലിന� സം�രണ സംവിധാനം
പര�ാ�മാേണാ;

(ബി) �ിതല പ�ായ�ക�െട പരിധിയിൽ �തിദിനം ഉ�ാദി�ി�െ���
ഖരമാലിന���െട അളവ് സംബ�ി�് ഏകേദശ ധാരണ�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) പ�ായ�കളി�  ഉറവിട�ളി�  നി�് ഖരമാലിന�ം േവ�തിരി�്
േശഖരി��തി�ം ഫല�ദമായ മാലിന� സം�രണം ഉറ�വ���തി�ം
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നഗരകാര� വ��ിെ� വിവിധ പ�തികൾ

*125.�ീ.െക.രാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരകാര� വ��ിെ� കീഴി�  'പാ��്ണ�  േകരള'  നിേ�പ സംഗമം
നട�ിയി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  ഇൗ സംഗമ�ിെ� ല����
എെ��ാമായി�� ; ഇൗ ല��ം െെകവരി�ാ� സാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) 'അ�ബ�  2020'  പ�തി �പീകരി��തിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ  ;  ഇൗ
പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;

(സി) നഗരാ��ണ േമഖലയി�  സ�കാര� പ�ാളി�ം െകാ�വ��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ?

ൈജവ പ��റി �ഷി

*126.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ�
,, ഐ.സി.ബാല��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈജവ പ��റി �ഷി വ�ാപകമാ��തിന് സ�ീകരി�ിരി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കീടനാശിനി കല�� പഴ��ം പ��റിക�ം അന� സം�ാന�് നി�ം
ഇറ�മതി െച��ത് തട��തിന് ശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

ഇതിനായി എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഇേ�ാ� നിലവി��ത് ;
(സി) ഇറ�മതി െച�� പഴ��െട�ം പ��റിക�െട�ം �ണനിലവാരം

പരിേശാധി�ാ�  നിലവി�� സംവിധാന��  എെ�ാെ�െയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇറ�മതി െച�� ഏെതാെ� സാധന�ളിലാണ് മാരകമായ
കീടനാശിനിക��തായി ��യി�െപ�ി��െത� െവളിെ���േമാ ?

നിയമവി�� നി��ാണ��െ�തിെര നടപടി

*127.�ീ.വി.ശിവ���ി
,, പി.�ീരാമ���
,, സി.െക സദാശിവ�
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി-വനം മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി വാ�ാെത�ം തീരേദശ േമഖലാ
നിയ�ണച��� ലംഘി�ം സം�ാനെ� തീര�േദശ�ളി�ം കായ�ക�െട
സമീപ�ം �ാ�് സ��യ�� പ��യ��ിയത് ആെരാെ�യാെണ�് സി.
ആ�് എ. ജി. ��ി�ാണി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�രം �ാപന��െ�തിെര സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ച��� ലംഘി�് നി��ാണം നട�ിയ െക�ിട��െട കാര��ി� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി�ണം

*128.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
,, എം. ഹംസ
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് പ�തി�ണം പി�വലി��തിനായി
നിലവി�� രീതിയി� മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാനിടയായ സാഹചര�ം
എ�ായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത തീ�മാനം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പ�തി നി��ഹണെ�
ബാധി�ി�േ�ാ;  പ�ായ�്/��സി��/േകാ��േറഷ�ക��് ഒ� മാസം
പി�വലി�ാ�� പരമാവധി പ�തി പണം എ�യാണ്;  ഈ നിലയി�
അവേശഷി�� സമയംെകാ�് പ�തി�ണം ���മാ�ം വിനിേയാഗി�ാ�
പ�േമാ;

(ഡി) സാ��ിക �തിസ�ി �ല�� �ഷറി നിയ�ണം വ�േതാെട
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി േജാലിക�  ഏെ���ാ�
േകാ��ാ��മാ�ം �ണേഭാ� സമിതിക�ം ത�ാറാ��ി�ാെയ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ?

�രാവ���െട�ം ൈപ�കേശഷി�ക�െട�ം ഏെ����ം, സംര�ണ�ം

*129.�ീ.എം.ഉ��
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �രാവ���െട�ം,  ൈപ�കേശഷി�ക�െട�ം ഏെ����ം,  സംര�ണ�ം
സംബ�ി� നയം വ��മാ�േമാ;  അതി�� മാനദ�െമ�ാെണ�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ വ��ക�െട�ം സ�കാര� �ാപന��െട�ം ൈകവശ�ി���ം
ൈപ�കേശഷി�ായി സംര�ി�െ�േട�വ സംബ�ി� വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഇ�ര�ി�  വിവരേശഖരണം നട�ി യഥാസമയം േനാ�ിൈഫ െച�ാ�
അലംഭാവം കാണി���ലം വിലെ���ം സം�ാര�ിെ� ഭാഗമായ�മായ
നിരവിധി ൈപ�കേശഷി�ക�  നശി�ി�െ��േപായ സാഹചര��ി�
േശഷി��വെയ�ി�ം സംര�ി��തി�� അടിയ�ിര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?
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എ�േറാബി� �ണി�ക�

*130.�ീ.എ.എ.അസീസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ി�പേയാഗി�� എ�േറാബി�  �ണി�ക�െട
�വർ� നഫലം വിലയി��ിയി�േ�ാ, വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത �ണി�ക��് ��തൽ േ�ാ�ാഹനം ന��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

േ�മ െപ�ഷ�ക�െട �ടി�ിക

*131.�ീ.സി.���
,, പി.െക.��ദാസ�
,, െക.വി.അ�ൽ ഖാദ�
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി വിതരണം െച�� േ�മ
െപ�ഷ�ക�െട �ടി�ിക സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏെതാെ� േ�മെപ�ഷ�കളാണ് �ടി�ിക വ��ിയി��െത�ം �ടി�ിക
വരാ�� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) െപ�ഷ�  �ടി�ിക എ�േ��് െകാ�� തീ��ാ�  കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ി�  േ�മെപ�ഷ�ക��ായി നീ�ിെവ� ഫ�്
സംബ�ി� വിവരം വിശദമാ�ാേമാ?

ആേഗാള കാ�ഷിക സംഗമം

*132.�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, എം.ച��
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സ��ാ� സംഘടി�ി� ആേഗാള കാ�ഷിക സംഗമം സം�ാനെ� കാ�ഷിക
േമഖല േനരി� െകാ�ിരി�� കാ�ഷിേകാ����െട വിലയിടിവ് േപാ��
���ളി�  �ണപരമായ എെ�ാെ� മാ��ളാണ് ഉ�ാ�ാ�
േപാ��െത�റിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത സംഗമ�ി�  സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖലയി�  വിേദശ
നിേ�പ�ിന് അവസരെമാ��� തര�ി�� പ�തിക�
അവതരി�ി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) സംഗമം സംഘടി�ി��തി� സ��ാ�മായി സഹകരി� ഏജ�സിക�
ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഇവ�  സംഗമ�മായി സഹകരി��തിന് സ��ാ�  സാ��ിക സഹായം
ന�കിയി��േവാ?  വിശദീകരി�േമാ?  സ��ാരിന് എ� �ക െചലവായി
എ�റിയി�േമാ?

���ം, അവശ�മായവ��് ഭ�ണം ലഭ�മാ��തിന് നട�ാ�� പ�തിക�

*133.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ഹ�ി�  പ�ിണി�ാരിെ��് ഉറ�വ��വാ�ം ���ം,
അവശ�മായവ��് ര� േനരെ� ഭ�ണെമ�ി�ം ലഭി��െ��്
ഉറ�ാ�ാ�ം സാ�ഹ��ര�ാവ��് നട�ാ�� പ�തിക�
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സൗജന� ഭ�ണം അത��ാേപ�ിതമായ ���െട�ം,  േരാഗാവ�യാൽ
െതാഴിെല��ാനാവാെതയായ വ��ിക�െട�ം വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�ര�ാ��് സൗജന�മായി വിതരണം െച��തിനായി െപാ�വിതരണ
സംവിധാന�ിന് അ�വദി�ി�� ഭ��ധാന�ം സാ�ഹ��ര�ാവിഭാഗം �േഖന
���ം,  അവശ�മായവ��് ഉപേയാഗെ���ാനാ�േമാ എ� കാര�ം
ഭ��വ��മായി േച��് ആേലാചി�േമാ?

വിേക�ീ�ത ഉറവിട മാലിന� സം�രണ പ�തി
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*134.�ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എസ്.ശർ�
,, വി.ശിവ���ി
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേക�ീ�ത ഉറവിട മാലിന� സം�രണ രീതിെയ��ി�� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ

(ബി) �ചിത� മിഷ�ം �ീ�  േകരള ക�നി�ം ��ത രീതി�് േയാജി� വിധ��
മാലിന� നി��ാ��ന പ�തിക� ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന��േമാ;

(സി) വിേക�ീ�ത മാലിന�സം�രണം ല��മി�് സി.പി.െഎ.(എം.)  സംഘടി�ി��
�ചിത�േകരളം പ�തി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�് ഉ�രവാദി�െ��
രാ�ീയ�ാ��ി�െട ജനകീയ പ�തി �ടി േകാ��ിണ�ി ഇത് ഒ� വ�
ക�ാ�യിനായി മാ�ാ� ��െെകെയ��േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േഹാ��ി േകാ��ിെല �മേ��കൾ

*135.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.���ത് മാ��
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ി േകാ��ി�  പ��റി ഇടപാടി�  വ��മേ��ക�
കെ��ിയി��തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;  വിജില�സ് അേന�ഷണ�ി�
െവളിവായ വിവര�� വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിജില�സ് അേന�ഷണ റിേ�ാ��ിെന �ട��് േഹാ��ി േകാ��ിെല
ആ�െ��ാെമതിെര എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ക��ായി;

(സി) ത�ാ�ി�  സം�ാന�നി�ം സം�ാന�ി� �റ�നി�ം േഹാ��ി
േകാ��് വാ�ിയ പ��റിക� എ� �ക��താെണ�് വിശദമാ�ാേമാ; ഈ
കാലയളവി� സം�ാന��ായി�� പ��റിക� ഏെത�ി�ം �റ�നി�ം
വാ�ക��ാേയാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ ?
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�ാനിംഗ് േബാ�ഡ് അവേലാകനം

*136.�ീ.പി.�ി.എ. റഹീം
,, എ.െക.ബാല�
,, എസ്.രാേജ��
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ വ�ഷെ� പ�തി �വ��നം �ാനിംഗ് േബാ�ഡ് അവേലാകനം
െച�ി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ അവേലാകന�ിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ബജ�ി�  വകയി��ിയ �ക�െട എ� ശതമാനം വീതം ഓേരാ വ��ം
അവേലാകന കാലയളവി�  െചലവഴി�ക��ായി;  വ��് തിരി��
വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(സി) ബജ�ി� ല��മി� വ�മാനം േശഖരി�ാ� കഴിയാെത വ�ി��തിനാ�ം അധിക
െചല�ക� േനരി�തിനാ�ം പ�തി �വ��ന�ിെ� ല���ിന��തമായി
േന�ം ൈകവരി�ാ� സാധ�മായി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ:

(ഡി) �ഖ�ാപിത പ�തിക� ഈ വ�ഷം ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ� കഴി�േമാ ?

ഭ�� �ര�ാ നിയമം

*137.�ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭ�� �ര�ാ നിയമ�ിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഈ സ൪�ാ൪ അധികാര�ി�  വ�േശഷം ഭ�� �ര�ാ നിയമെ� �൯
നി൪�ി �ഷി വ��് ൈകെ�ാ�ി�ളള പ�തിക�െട വിശദ വിവരം
െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�കാരം നട�ാ�വാ�േ�ശി�� പ�തി െകാ�് ക൪ഷക��ാ��
േന��� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ?

െ��് േബാർ�ക�െട ഉപേയാഗം ��ി�� ���ൾ

*138.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
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,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��് േബാ��ക�െട ഉപേയാഗ �മം സംബ�ി�് സ��ാരിെ�
നയെമ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� നഗര േറാ�കളി� അ���മാെയ�ി��� നട�ാതകളി�ം
കാ�  നട�പേയാഗി�� ഭാഗ�ളി�ം ��് േബാ��ക�ം ബാന�ക�ം,
െകാടിേതാരണ��ം െക�ി യാ� തട�െ���ക�ം,  അപകട സാ��ത
വ��ി�ി�ക�ം നിരവധി പാരി�ിതിക ����  ��ി�ക�ം െച��
കാര�ം ��യി� വ�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അതി� പരിഹാര��ാ��തി�ം,  നഗരേറാ�കളിെല കാ�
നട�ാ��് ��ിത പാതകെളാ���തി�ം ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി� �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തി��
നടപടി�മം

*139.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, എ.എം. ആരിഫ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  വ��ിഗത
ആ��ല��ി�� �ണേഭാ�ാ�െള തിരെ����തിന് വാ�ഡ് സഭ�്
ഉ�ായി�� അധികാരം ഇ�ാതാ�ിെ�ാ�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ഉ�രവ് �റെ��വി�ാ�� കാരണെമ�ായി��െവ�
വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �ണേഭാ�ാ�െള
െതരെ����തി�� അധികാരം ഉേദ�ാഗ�െര ഏൽ�ി��ത് അധികാര
വിേക�ീകരണതത����് എതിരാെണ� കാര�ം േബാ��മായി�േ�ാ;

(ഡി) വാ�ഡ് സഭകെള അ�സ�മാ�� ��ത തീ�മാനം പി�വലി�ാ�
തീ�മാനമായി�േ�ാ?
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ന�നപ�േ�മ വ��് �പവ��രണം

*140.�ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ�േ�മ വ��് �പവ��രി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത വ��ിെ� ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ന�നപ� േ�മ�മായി ബ�െ�� �വ��ന�� ഏകീകരി��തിന് ��ത
വ��ിെ� �വ��നം എ�കാരം നട�ിലാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ുത വ��ിെ� കീഴി�  സം�ാന ജി�ാതല ഓഫീ�ക�  ആരംഭി��
കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ടൗ� ആ�് ക��ി �ാനിംഗ് ക�ീഷ�

*141.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.രാധാ���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ടൗ� ആ�് ക��ി �ാനിംഗ് ക�ീഷ� നിലവി� വ�േവാ;

ഇതിെ�റ ഘടന വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ക�ീഷ�  നിലവി�  വ��േതാെട വിേക�ീ�താ��ണം വീ�ം
േക�ീകരണ�ിേല�് നീ�െമ� ആശ� ��യി� െപ�ി�േ�ാ;

(സി) �തിയ സംവിധാന�ി�  ജി�ാ ആ��ണ സമിതിക��് നിലവി��
�ാന�ി�ം �മതലയി�ം മാ�ം വ���േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ആ��ണം അടി��ി�നി�ം �കളിേല�് എ� ആശയം മാ�ിമറി��
ക�ീഷെ� �പീകരണ�ിന് േ�രി�ി� ഘടക�� എെ��ാമായി��;

(ഇ) ഇത് നിലവി�� ആ��ണ ��ിയയി�  �രവ�ാപക �ത�ാഘാത��
ഉളവാ�െമ� ആശ� ഉ�തിനാ�  ��ത ക�ീഷ�  �പീകരി�ാ��
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തീ�മാനം �ന:പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

�ചിത�മിഷ�

*142.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന���ം പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� �തിയ പ�തികളാണ്
സ��ാരിെ� പ���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) മാലിന� സം�രണ�ി�  �ചിത�മിഷ�  എെ��ാം നടപടിക�/പ�തിക�
നട�ാ��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) മാലിന� സം�രണ�ി�  �ചിത�മിഷ�  എെ��ി�ം �തിസ�ിക�
േനരി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ?

പ �ായ�ക�െട തന�ഫ�ിേല�� വ�മാന േ�ാത�ക�

*143.�ീ.െക. ദാസ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, പി.�ി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ �ായ�ക�െട തന�ഫ�ിേല�� വ�മാന േ�ാത�ക� ഏെത�ാമാണ്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ലഭ�മാ�� ഫ�് നിലവി�  പ�ായ�ക�െട �വ��ന�ിന്
പര�ാ�മാേണാ;

(സി) പ�ായ�് പരിധിയി� വ�� അ�-എ�ഡഡ് വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള
െക�ിട നി�തിയി�  നി�ം ഒഴിവാ�ിയ നടപടി തന� ഫ�ിേല��
വ�മാനെ� എ�േ�ാളം ബാധി�ി�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) പ�ായ�ക�െട വ�മാനെ� ��ത നടപടി ബാധി�ി�െ��ി�  ആയത്
പി�വലി�� കാര�ം സ��ാ�  പരിഗണി�േമാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
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വ��മാ�ാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ളിെല പ�തിനി��ഹണ�ി�� �ക അേലാ�്െമ�്
സ�ദായം

*144.�ീ.എം. ഹംസ
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന���� പ�തിനി��ഹണ�ി�� �ക
അേലാ�്െമ�് െല�റായി ന��� രീതി നി��ലാ�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതി�പകരം െകാ�വ� സംവിധാനം എ�ാണ്;
(സി) കഴി� ഏതാ�ം വ�ഷ�ളായി �ട��വ�� അേലാ�്െമ�് സ�ദായം

മാ�ിയത് പ�തിനി��ഹണെ� സാരമായി ബാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇേ�ാ�  ഏ�െ���ിയ പകരം സംവിധാനം മാ�ി അേലാ�്െമ�് സ�ദായം
��ത� കാര��മമായി നട�ാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

�വാസിക� ഇ��യിേല�് അയ�� പണം ൈകകാര�ം െച��തിന് േസവന നി�തി

*145.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �വാസിക� ഇ��യിേല�് അയ�� പണം ൈകകാര�ം െച��തിന് േസവന
നി�തി ഏ�െ����ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(ബി) �വാസിക�  അധിക�� സം�ാന�ിെ� ധന�ിതിെയ ഇത് എ�കാരം
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�േമാ;

(സി) ഇ�കാര�� നി�തി നി�േ�ശം പി�വലി��തിന് േക� സ��ാരിേനാട്
ആവശ�െ��േമാ?

�ാമ പ�ായ�കൾ�് െഎ.എസ്.ഒ നിലവാരം
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*146.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�കെള െഎ.എസ്.ഒ നിലവാര�ിേല�് ഉയ��ാ�  പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ആയതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) എെ��ാം സൗകര���ം േസവന��മാണ് ��ത പ�തി വഴി

പ�ായ�ക��ം ജന���ം ലഭ�മാ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) എെ��ാം മാനദ��ളാണ് െഎ.എസ്.ഒ നിലവാരം �ാ�മാ�ാ�
പ�ായ�ക� പാലിേ��ത്; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

േകരെഫഡിെല �മേ��ക�

*147.�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരെഫഡി� �മേ��ക�ം അഴിമതി�ം നട�ി��തായി സഹകരണ വ��്
രജി�ാ�െട ആഡി�് റിേ�ാ��ി� കെ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി� എെ��ാം
�മേ��കളാണ് കെ��ിയി��െത�് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ��ത �മേ��കെള സംബ�ി�് ഏെത�ി�ം തര�ി�� അേന�ഷണ��
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

റ�ർ േമഖല േനരി�� ���ൾ

*148.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.പി.സി. േജാ�ജ്
,, േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) 'െമ�് ഇ� ഇ��' പ�തിയി� റ�റിെന ഉ�െ����ത് സംബ�ി�് േക�
സ��ാ�മായി ആശയ വിനിമയം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇത് സംബ�ി�്
എെ��ാം ഉറ�കളാണ് ലഭി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) റ��  േമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

അന� സം�ാന�ളി� നി�� പ��റിക� െകാ�വ�� മാരക വിഷം കല��
പ��റിക� പരിേശാധി��തിന് സംവിധാനം

*149.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷണറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളി�  നി�ം െകാ�വ�� മാരക വിഷം കല��
പ��റിക�  പരിേശാധി��തിന് െച�് േപാ�കളി�ം മ�് േക��ളി�ം
എെ���ം സംവിധാന�� �ഷി വ��് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം പരിേശാധനക��ായി നിലവി�� സംവിധാന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള വിപണിയിേല�് പ��റി വിളയി�� അന� സം�ാന�ളിെല
�ഷിയിട�ളി� പരിേശാധന ഊ��ിതമാ�ാ� സാധ�ത�േ�ാ;

(ഡി) മാരക വിഷം കല�� എ� മാ�ം പ��റിയാണ് ദിനം�തി
സം�ാനെ���െത�് അറിയാേമാ ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പ�തിെ�ലവ്

*150.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എ.െക.ബാല�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല നട� സാ��ിക വ�ഷെ�
പ�തിെ�ലവ് സംബ�ി�് ഏ��ം അവസാനം അവേലാകനം നട�ിയത്
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എ�ായി��;  അവേലാകനെ� �ട��് ലഭ�മായ �ധാന വിവര��
എെ��ാമാണ്;വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തിെ�ലവ് ��ികരമാേണാ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ��
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) പ�തി �േരാഗതി വിലയി���തി�ം േമ�േനാ�ം വഹി��തി�ം തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട അ����ാ�െട ജി�ാതല േയാഗ�� വിളി�
േച��ി��േവാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) നട� സാ��ിക വ�ഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി
അട��  എ�യാണ്;  അതി�  നാളി�വെര എ� �ക െചലവഴി�ി�െ��
കണ�് ലഭ�മാേണാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
27-11-2014

�േ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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