
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 12, െ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�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി
പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി

െജ�ഡ� പാ��ക�

*271. �ീ.െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീക�െട സ��േതാ�ഖ�ം സമ��മായ �േരാഗതി ല��മാ�ി െജ�ഡ�
പാ��ക� �ട�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പാ��ക�  �േഖന െെകവരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;  വിശദാംശ��
ന��േമാ?

അ��ാടിയിെല ആദിവാസിക��് സാ�ഹ�നീതി വ��് �ഖ�ാപി� േ�മപ�തിക�

1 of 15 Thursday 04 December 2014 08:38 PM



*272. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.രാധാ���
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ��ാടിയിെല ആദിവാസിക��് വ��് �ഖ�ാപി� േ�മപ�തിക�
സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തികെളാെ� യഥാസമയം നട�ിലാ��തി�  വീ� വ�തായി
��യി� െപ�ി�േ�ാ; എ�ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) അ�വദി�� സഹായം അ�ഹരായവ��് യഥാസമയം ലഭി��േ�ാെയ�്
വിലയി��ാ�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� അ��ാടിയി� ആദിവാസിക��് നട�് സാ��ിക വ�ഷം വ��ി�
നി�ം ലഭ�മാ�ിയ സഹായം സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ?

നീര�ം നീര�����ം

*273. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര�ം നീര�����ം നി��ി�വാ�ം വിപണന�ി�മായി ആെര�ാമാണ്
സഹകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� നി��ാണ�ി� േവ� സാേ�തിക ഉപേദശ��ം സഹായ�ം ആ�െട
േമൽേനാ��ിലാണ് നട��ത്; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

എ�ാ ജി�കളി�ം ൈപ�ക മ�സിയ��

*274. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം

2 of 15 Thursday 04 December 2014 08:38 PM



ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) എ�ാ ജി�കളി�ം ൈപ�ക മ�സിയ�� ആരംഭി�വാ� സാം�ാരിക വ��്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ് ൈൈകവരി�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) ആ�െടെയ�ാം സഹായേ�ാെടയാണ് ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�
ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആയതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;വിശദാംശ��
എെ��ാം?

രാസവള��െട �ാമം

*275. �ീ.എം.ച��
,, രാ� എ�ഹാം
,, സി.���
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �റിയ �തലായ വള���് �ാമം അ�ഭവെ���േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഓേരാ കാ�ഷിക സീസണി�ം സം�ാന�ിന് ആവശ�മായി വ��
വള�ിെ� കണ�് അറിയാേമാ വ��മാ�േമാ  ;  ആവശ�ം
നിറേവ�െ���േ�ാ ;

(സി) ക�ഷക��് വളം ലഭ�മാ��തി�  ദൗ�ലഭ�ം േനരി��തി�� കാരണ��
എെ��ാമാണ് ;

(ഡി) ഇവ പരിഹരി�ു�തി�  സ��ാ�  സംവിധാന�ളിൽ വീ� ഉ�ായി�േ�ാ  ;

വിവരി�ാേമാ ?

��കളി� ബേയാഗ�ാസ് �ാ��ക�

*276. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��കളി�  �ഷി വ��ിെ� േന�ത��ി�  ബേയാഗ�ാസ്
�ാ��ക� �ാപി�ാ� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) ��ത പ�തി�ായി ��കെള െതരെ����ത് എ�കാരമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ാ��തി�� ധനസമാഹരണം എ�കാരം നട�വാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്;

വാർ�ക�െട �നർസംഘടന

*277. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ജി.�ധാകര�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല വാ��ക�  �ന:സംഘടി�ി�വാ�ം
സം�ാന�് നിലവി�� ഏെത�ി�ം �നിസി�ാലി�ിക�  േകാ��േറഷനായി
ഉയ��ാ�ം ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എെ��ി�ം പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിലാേണാ ഇ�ര�ി�� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ�െത�റിയി�ാേമാ;

(സി) ഇ� സംബ�മായ ബ�െ�� നിയമ വ�വ�കെളെ�ാെ�യാണ്;
(ഡി) നിലവി�� �നിസി�ാലി�ികെള േകാ��േറഷ�കളാ�േ�ാ�  അധികാര

േക�ീകരണം ആണ് നട��െത� കാര�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ; പ�ായ�്
�നിസി��  േകാ��േറഷ�  എ�ിവ�െട �ന:സംഘടന�് ഡീലിമിേ�ഷ�
ക�ീഷ� നിലവി�േ�ാ;  ക�ീഷ� നാളി�വെര ഇ�മായി ബ�െ��് �േ�ാ�
വ� നി�േ�ശ�� എെ��ാമാണ്;

(ഇ) ഇ�ര�ി�� തീ�മാന�� ൈകെ�ാ��തി� ��് ഒ� ഡീലിമിേ�ഷ�
ക�ീഷെന നിയമി�് ആയതിെ� ശിപാ�ശ േതടിയി�േ�ാ;

(എഫ്)അ�� പ�ായ�്,  �നിസി��, േകാ��േറഷ�  െതരെ���ിന് ��ായി
ഇവ�െട �ന:സംഘടനേയാ �തിയവ�െട �പീകരണേമാ നട�ാ�
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ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ി� ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

പ�ി�നി ബാധെയ�ട��് താറാ�കെള ��േ�ാെട െകാെ�ാ��വാ� തീ�മാനം

*278. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, എം.എ.േബബി
,, െക.െക.ജയച��
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പ�ി�നി ബാധെയ�ട��് താറാ�കെള ��േ�ാെട െകാെ�ാ��വാ�
തീ�മാനി�ി��േവാ;

(ബി) ഇ�െന തീ�മാനം എ��േ�ാ�  േരാഗം ബാധി�ാ�വേയ�ം
െകാെ�ാ��ിയി��േവാ;

(സി) ക�ഷക�െട എതി��ിെന മറികട�് േരാഗം ബാധി�ാ�വേയ�ം
െകാെ�ാ��ിയ സംഭവം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) �ത�മായ മാനദ���  പാലി�ാെത സ�ീകരി� ഇ�രം നടപടികെള
സംബ�ി�് പരാതി ലഭി�ി�േ�ാ; അത് സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�േമാ?

വീ��ഷി�് േ�ാ�ാഹനം

*279. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വീ� �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് ഈ സ��ാ�
അധികാര�ി� വ�തി� േശഷം നട�ാ�ിയ കാര��� എെ��ാമാണ്;

(ബി) വീ� �ഷിയി�െട സം�ാന�് എ� െഹ�� �ല�് �ഷി വ�ാപി�ി�െ��്
അറിയി�േമാ;

(സി) വീ��ഷി�െട ഭാഗമായി നഗര �േദശ�ളി� മ��ാവ് �ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േഹാ��ിേകാ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� പ��റി സംഭരണം
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*280. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, പി.െക.��ദാസ�
,, വി.ശിവ���ി
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഹാ��ി േകാ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� സം�ാനെ� വിവിധ പ��റി ഉ�ാദന
േക��ളി� നി�ം പ��റി േശഖരി�ാ�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) ഏെത�ാം ഇനം പ��റികളാണ് സം�ാന�ി��ിൽ നി�ം
േശഖരി�ാ��െത�് അറിയി�ാേമാ ;

(സി) േഹാ��ിേകാ��് സം�ാന�ി��ിൽ നി�ം പ��റി സംഭരി�േ�ാ�ം
സം�ാനെ� പ��റി ക�ഷക�  അവ�െട ഉ�����് ന�ായവില
ലഭി�ാ�തിനാ�ം സംഭരണ പാളി�ക�  കാരണ�ം പ��റിക�
�ഴി����തായ റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�
സംബ�ി�് പരിേശാധന നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന�ാേമാ ?

മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�

*281. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ �ാ�ക�  �ാപി�� കാര��ി�  തേ�ശവാസിക�െട
എതി���ലം ഉേപ�ിേ��ിവ� പ�തികെള�റി�� വിവരേശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� എതി��ി�� �ധാന കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശകലനം
െച�ി�േ�ാ; അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ��ത ���ിന് ശാശ�ത പരിഹാരം കെ��� കാര��ി�  ഉചിതമായ
നടപടിക� അടിയ�രമായി സ�ീകരി�േമാ?

ഗ�ഫിെല ജയി�കളി� കഴി�� മലയാളിക��് നിയമസഹായം

*282. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
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,, �ഡി �യിസ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഗ�ഫ് രാജ��ളിെല ജയി�കളി� കഴി�� മലയാളിക��് നിയമ സഹായം
ന���തിനായി പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഉെ��ി�  ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ��  എെ��ാമാണ്  ;

വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ആെര�ാമാണ് സഹകരി��ത്  ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി�ളളത്  ;

വിശദമാ�േമാ?

പ�ി�നിെ�തിെര �� ക�ത�കൾ

*283. �ീ.ജി.�ധാകര�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് പ�ി�നി ആദ�ം റിേ�ാ�� െച�ത് എവിെടയായി��;

(ബി) പ�ി�നി ��ത�  േമഖലയിേല�് പടരാതിരി�ാ�  �തിേരാധ
�വ��ന�ി�� കി�ക� സ�മാ�ിയി��േവാ ;

(സി) സം�ാന�് പ�ി�നിേപാ�� േരാഗ�� ക�പിടി��തിന് നിലവി��
സംവിധാന�� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ?

ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് �ാപി�� വീ�ക��് വീ�കര�ി� ഇളവ്

*284. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) നഗര�ളി� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�് �ാപി�� വീ�ക��് വീ�കര�ി� ഇളവ്
അ�വദി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത ഇളവ് ന���ത് സംബ�ി� വ�വ�ക� എെ��ാമാണ്;
(സി) വീ�കര�ി�  ഇളവ�വദി��ത് വിേക�ീ�ത മാലിന� സം�രണം

േ�ാ�സാഹി�ി��തിന് എ�േ�ാളം സഹായകരമാ�ം എ�ാണ്
�തിപാദി��ത്;

(ഡി) കേ�ാ�് നി��ാണം,  മാലിന� സം�രണം എ�ിവ �ത�മായി
�വ��ി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�വാ� എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്
ഏ�െ���ാ� ഉേ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ൈജവ�ഷി േമഖലയി��ായ വിേദശനി�പം

*285. �ീ.എം.എ.േബബി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആേഗാള കാ�ഷിക സംഗമ�ി�് ജ��നിയിെല  'ന�റംബ�ഗ് െമസ്'  എ�
ആേഗാള �ദ�ശന േമള ക�നിെയാ���  'ബേയാഫാക് ഇ��ാ  -  2014'

േമള�മാ��a ബ�ം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈജവ�ഷി�ായി സംഗമ�ി�  പെ��� ഏെത�ാം വിേദശ ക�നിക�
താ�ര�ം �കടി�ി�ി��്;  ധാരണാപ��ി�  ഒ�ി�വ�  ആെരാെ�യാണ്;
ഇതിനായി ഏെത�ാം ജി�യി� എ� ഏ�� �മി വീതം ന�കാ� ഉേ�ശി�� ?

െത��നാ�െള നിയ�ി��തിന് നടപടി

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

(എ) െത��നാ��െട ശല�ം ഇ�ാതാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�വ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െത��നാ�െള നിയ�ി��തിന് നഗരസഭക�  എെ��ാം
�വ��ന�ളാണ് നട�ിവ��െത�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െത�� നാ�െള നിയ�ി��തിന് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് നഗരസഭ�്
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ന���െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) െത�� നാ�െള നിയ�ി��തിന് സ��ാ� തല�ി� സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വിവിധ സംഘടനക�െട �വ��ന�ം വിശദമാ�േമാ?

��ംബ�ീ �വ��ക��് െപ�ഷ�

*287. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ �വ��ക��ായി നട�ാ�ാ�േ�ശി�� െപ�ഷ�  പ�തി�െട
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത പ�തി എ� �ത� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ��ംബ�ീ അംഗ���� കാ�ണ��ീ പ�തിെയ�റി�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ംബ�ീ �വ��ക��ായി എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�
ഉേദശി��െത�് വിശദീകരി�ാേമാ?

�ഷിവ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിെല േമളക�ം �ദ�ശന��ം

*288. �ീ.എം. ഹംസ
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ബി.സത��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ി� േമളക�ം �ദ�ശന��ം സംഘടി�ി�ാ�േ�ാ;

(ബി) ഇവ നട��തി�� �ക എ�െനയാണ് കെ���ത് എ�റിയി�ാേമാ;

(സി) വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ �ാപന�ളി� നി�ം ��ത ആവശ��ിേല�ായി
പണം പിരി�ാ�േ�ാ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ര�ി�  �ക ആവശ�െ��െകാ�് വ��മ�ി�െട ൈ�വ�് െസ��റി
ക�ിടപാട് നട�ിയി�േ�ാ; ഇത് ഏ� ച��കാരമാെണ�് അറിയി�ാേമാ?
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���ളക് �ന��ാരണ പ�തി

*289. �ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���ളക് �ന��ാരണ പ�തി സം�ാന�് ആരംഭി�െത�ാണ്;  ��ത
പ�തി �േഖന എെ��ാം കർ�പരിപാടികളാണ്
നട�ാ�ാ�േ�ശി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി �കാര�ളള സഹായ��  ലഭി�ാ���ലം ക൪ഷക�
കടെ�ണിയിലാെണ�ളള വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഈ ക൪ഷകെര
�ട൪�് സഹായി��തിന് എെ��ി�ം നടപടികെള��ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
വിശദമാ�േമാ;

സാ��ിക സാ�രതാ േക���

T *290.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സാ��ിക സാ�രതാ േക���  �വ��ി��േ�ാ;

എ�ി� എ� േക���;
(ബി) ��ത േക���െട �വ��ന ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) ��ത േക���  �വ��ി��തി�� ധനസഹായം ലഭി��െതവിെട

നിെ��ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ;

(ഡി) എ�ാ േ�ാ�കളി�ം ഇ�രം േക���  ആരംഭി��തി�േ�ശി��േ�ാ;

എ�ി� അതി�� നടപടിക� ഏ�വെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ?

േസായി� െഹ��് കാ��ക�

*291. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, െബ�ി െബഹനാ�
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,, എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് േസായി�  െഹ��് കാ��ക�  ന���തിന് പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) കാ��കളി�  എെ��ാം വിവര�ളാണ് േരഖെ���ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിന് ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� എെ��ാം?

സാ�ഹ� നീതി വ��ിെ� പ�തികളി� എ�.ജി.ഒ ക��് ��ത� പ�ാളി�ം

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

(എ) സാ�ഹ� നീതി വ��ിെ� വിവിധ പ�തികളി�  എ�.ജി.ഒ.  ക��് ��ത�
പ�ാളി�ം ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളി�  �വ��ി�� എ�.ജി.ഒ.  ക��ാണ് ഇ�ര�ി�
പ�ാളി�ം ന���െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിനായി എ�.ജി.ഒ.  ക��് അ�ഡിേ�ഷ�  ന���തിന് ആവശ�മായ
സംവിധാന�� ഏ�െ����തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

സാം�ാരിക �വ൪�ക േ�മനിധി േബാ൪ഡിെ� �വ൪�ന��

*293. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.പി.�ീരാമ���
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
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ന��േമാ:

(എ) സാം�ാരിക �വ൪�ക േ�മനിധി േബാ൪ഡിെ� �വ൪�ന��
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േബാ൪ഡിെ� �വ൪�ന���ാ�ളള വ�മാന േ�ാത�ക� ഏെത�ാമാണ്;
(സി) േബാ൪ഡിന് ഈ സാ��ിക വ൪ഷം സ൪�ാ൪ സഹായം നി�യി�ി��തിെ�

വിശദാംശ��  ന�കാേമാ;  ഇതി�  നാളി�വെര േബാ൪ഡിന് എ� �ക
ന�ിെയ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സിനിമാ ടി��ി�േമ�ളള െസ�് പിരി��തിന് േകാടതി വില�് നിലവി�േ�ാ;

ഇത് മാ��തിന് സ൪�ാ൪ �മം എെ��ി�ം നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ആ�യ പ�തി

*294. �ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, വി.പി.സജീ��
,, പി.എ.മാധവ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആ�യ പ�തി� �ട�ം �റി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

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

(സി) സ�ഹ�ിെല അശരണരായ വിധവക��ം,  മാരകേരാഗ��  ബാധി�്
േജാലിെയ��ാ�  സാധി�ാ�വ��ം എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

�വാസിക�െട നിേ�പ�ിന് അധിക നി�തി ഈടാ��ത് നിമി��� ��ി��ക�

*295. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) �വാസി ഭാരതീയ� നിേ�പി�� പണ�ിന് അധിക നി�തി ഈടാ��ത്
ഉ�െ�െട�� കാര��ൾ �ലം �വാസിക�  േനരിേ��ാ�� ��ി��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഉെ��ി�  േക� സ��ാ�മായി �വാസിക�െട
���� ച��െച�് പരിഹരി��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� ഉ�ാ�െമ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �വാസിക�െട ����  പഠി��തി�ം അവ ഏ��ം േവഗ�ി�
പരിഹരി��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

െമാൈബ� ടവ�ക� ��ി�� ആേരാഗ�����

*296. �ീ.െക. ദാസ�
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, െക.െക.നാരായണ�
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആ�ക�  തി�ി�ാ��� �ല�ളി�  െമാൈബ�  ടവ�ക�
�ാപി���വഴി ആ�ിനകളി�  നി�� േറഡിേയഷ�  ��ി��
��തരമായ ആേരാഗ����� സംബ�ി�് അറിയാേമാ;

(ബി) െമാൈബ� ടവ�ക� നി��ി�� െടലിേകാം ക�നികെള നിയ�ി��തിന്
തേ�ശ �ാപന���് നിലവി�  അധികാരം ന�കിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
അതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ജനവാസേക��ളി�  �ാപി�െ�� ഇ�രം ടവ�ക�െട കാര��ി�
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടിക� വ��മാ�ാേമാ?

മലയാളം മിഷൻ

*297. �ീ.പാേലാട് രവി
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മലയാളം മിഷ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത്;
(ബി) ഇതിെ� �വ��ന��ം ഭാഷാപഠന�ിെ� മാ��േരഖ ഉ�െ�െട��

കാര���ം േ�ാഡീകരി��തിനായി എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആ��ണം
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െച�ി��്;
(സി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിന് ഒ� വിദ�ധ സമിതിെയ നിേയാഗി�േമാ; എ�ി�

എെ��ാം കാര��ളാണ് സമിതി�െട പഠന വിഷയ�ി�
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

പ�ി�നി �ലം ന�ം സംഭവി� ക�ഷക��് സമാശ�ാസ പ�തിക�

*298. �ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആല�ഴ,  പ�നംതി�,  േകാ�യം ജി�കളി�  പട�� പടി� പ�ി�നി �ലം
താറാ�ം,  േകാഴി�ം വലിയ േതാതി�  ന�െ�� ക�ഷക��് എെ�ാെ�
സമാശ�ാസ പ�തികളാണ് സ��ാ�  ആവി�രി�് വ��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ?

(ബി) താറാവ് ക�ഷക�െട കാ�ഷിക േലാ�ക�  എ�തി ത��തി�ം ന�െ��
താറാ�ക��് മതിയായ ന�പരിഹാരം ന���തി�ം എെ�ാെ� നടപടിക�
ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) പ�ി�നി �ലം വ�ാപക ന���ായ ക�ഷക��് ��തായി താറാവ് വള���
നട��തിന് സൗജന�മായി താറാവി� ���െള ന���തിന് നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ?

കാണാതാ�� ��ികെള കെ���തിന് �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം

*299. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാണാതാ�� ��ികെള കെ��� കാര��ി�  �ാ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ;  എ�ി�  അ� സംബ�ി� വിശദവിവരം
ന�ാേമാ;
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(ബി) ��ിക�  വീ�വി� േപാ��തിനിടയാ�� സാഹചര��െള സംബ�ി�്
പഠനെമെ��ി�ം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  അ� സംബ�ി�് ലഭി�
വിവര�� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

നി൪ഭയ െഷ���ക�

*300. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി൪ഭയ െഷ���ക�  ആരംഭി��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��

എെ��ാം;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

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

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
04-12-2014

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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