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ന��ചി�മി� േചാദ���
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മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

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

കാ�ഷികനയം

*121. �ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീല �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിന് ��പി� സമ��ി�െ�� കരട് കാ�ഷികനയം അംഗീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഇതി� ഏെത�ാം നി�േ�ശ�ളാണ് നട�ിലാ�വാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) നട�ിലാ�ാെത മാ�ിവ�ാ�  ഉേ�ശി�� നി�േ�ശ��  ഏെത�ാെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ക�ഷക��് വ�മാനം ഉറ�ാ�� ഇ�കം ഗ�ാര�ി ആ�് നട�ിലാ�ാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) കാ�ഷിക ഉ�പ���െട സംഭരണ�ി�െട ഉ�ാ�� ലാഭ�ിെ� ഓഹരി
അവകാശം ക�ഷക� ഉറ�ാ�ണെമ� നി�േ�ശം സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

�വാസി �നരധിവാസപ�തി
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*122. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വാസി �നരധിവാസപ�തി െകാ�് എെ��ാമാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �വാസി �നരധിവാസപ�തി�െട �േയാജനം അവ��് ലഭി�
�ട�ിേയാെയ�ം ഇെ��ി� അതിെ� കാരണ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �വാസിക�െട ����  പഠി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  പഠി��തി�ം അവ
േവഗ�ി� പരിഹരി�ാ�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ ?

ൈജവവള��െട �ണനിലവാരം

*123. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനം ൈജവ�ഷിയിേല�് മാ�� സാഹചര�ം �തെല��്
അന�സം�ാന�ളി� നി�ം വിവിധ േപ�കളി� മായം േച�� ൈജവവളം
സം�ാന�് വി�ഴി��തായ റിേ�ാ��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ൈജവവള��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�  എെ��ി�ം സംവിധാനം
സം�ാന�് ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ൈജവ�ഷി�് ആവശ�മായ ൈജവവളം,  ൈജവമാലിന���  സം�രി�്
സം�ാന�് തെ� ഉ�പാദി�ി��തി�ം ക�ഷക��്
എ�ി�െകാ���തി�ം �ഷി വ��് നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

�തിയ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട �പീകരണം

*124. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, എ.െക.ബാല�
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,, െക.���ത് മാ��
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  വിഭജി�് �തിയവ
�പീകരി�ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി�� ഒ� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ത് ഏെത�ി�ം പഠന�ിെ�
അടി�ാന�ിലാേണാ  ;  എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇത് സംബ�ി�്
ബ�െ�� തേ�ശ�ാപന�േളാട് അഭി�ായം ആരാ�ക��ായി�േ�ാ ;

(സി) ��ത തീ�മാനം �ലം സ��ാരിന് അധിക സാ��ിക ബാ��ത ഉ�ാ�േമാ ;

ഇ� സംബ�ി�് എെ��ി�ം കണ�് ലഭ�മാേണാ ;

(ഡി) ൈവകി ആരംഭി� �ന�നി��യ�ം �തിയ തേ�ശ�ാപന�� �പീകരി��ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�� െതരെ���് സമയബ�ിതമായി
നട��തിന് തട�മാ�േമാെയ�്പരിേശാധി�ി�േ�ാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല പ�തിെ�ലവ്

*125. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����്
പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��വ�ഷ�ളിെല േപാെല നട�് സാ��ിക വ�ഷ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല പ�തിെ�ലവ് �റവാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�െന സംഭവി�ാ��ായ കാരണ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) തേ�ശ�ാപന��െട അട��  �ക വ��ി�ി�ക�ം അത് െചലവഴി�ാൻ
യാെതാ� നടപടി�ം എ��ാെത േപാ���മായ നയം തി��ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�് വിനിേയാഗം കാര��മമാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

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

(എ) ��ംബ�ീ �വ��ക��ായി നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� െപ�ഷ� പ�തിെയ
സംബ�ി�് അ�ിമ തീ�മാനമായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� ��ംബ�ീ �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാണ്;
(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം ��ംബ�ീ �ഖാ�ിരം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��

പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ശി�േ�മസമിതി�െട കീഴി� �വ��ി�� െ��ക�

*127. �ീമതി.െക.െക.ലതിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ശി�േ�മസമിതി�െട കീഴി�  സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളിലായി
�വ��ി�� െ��കളി�  നിലവി�  ന�കി വ�� േസവന��
എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;

(ബി) െ�ഷ് �വ��ി��തിനായി സ��ാരി� നി�ം ന�കിവ�� സാ��ിക
സഹായ�ിെ� വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) ഈ �ക െ�ഷിെ� നട�ി�ിന് പര�ാ�മാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഇെ��ി�  െ��ക�െട �വ��ന�ിനാവശ�മായ സാ��ിക സഹായം
ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ?

�ാമീണ േമഖലാ വികസനപ�തിക�

*128. �ീ.െക.അ�ത�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, ടി.എ�. �താപ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
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ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  -  ൽ ഉ�െ���ി �ാമീണ വികസന�ിന് പ�തിക�
�ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ എെ��ാം പ�തികളാണ് നട�ാ�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�തി �പേരഖ ത�ാറാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

കാ�ഷിക കടാശ�സ പ�തി

*129. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക കടാശ�സ പ�തി ��മ� രീതിയി�  നട�ാ�ാ�  സ�ീകരി�ി��
മാ���� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) കടെ�ണിയിലായ ക�ഷക�െട ആ�ഹത� തട��തി�ം �ഷി
േ�ാ�സാഹി�ി��തി�ം കാ�ഷിക കടാശ�ാസ ക�ീഷ�  ആവി�രി�ി��
�തന പ�തികൾ ഏെത�ാം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) കാ�ഷിേകതര വാ�ക��് സഹായം ന���ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ; ഇത്
തടയാ� സ�ീകരി� മാ���� എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ ;

(ഡി) കാ�ഷിക കടം എ�തി ത�േ�ാൾ അ�ഹതിയ�ാ� വ�കിട ക�ഷക�
േന���ാ��ത് തടയാൻ സ�ീകരി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയിെല �ലി �ടി�ിക

*130. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, െക.രാധാ���
,, എം.ച��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
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ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയിൽ �ലി �ടി�ിക�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) �ലി �ടി�ിക വിതരണം െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) കഴി� വ�ഷെ� അേപ�ി�് ഇൗ വ�ഷം െതാഴി� ദിന�� �റ��തി��
കാരണം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) െതാഴി�റ�് പ�തി കാര��മമായി നട�ാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�േമാ ?

വഴിവാണിഭം

T *131.�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ�
,, േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിവാണിഭം സംബ�ി�് ��ീംേകാടതി�െട  1989-െല വിധിന�ായം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ അത് സംബ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത വിധിന�ായ�ിെല നി�േ�ശ��  നട�ിലാ��തിന് എെ�ാെ�
നടപടിക� സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

ഖരമാലാന��� സം�രി�ൽ

*132. �ീ.അ�വ� സാദ�്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ിതല പ�ായ�കളി� ഖരമാലാന��� സം�രി��തിന്
എെ��ാം പ�തിക� ത�ാറാ�ിയി��് ;

(ബി) പ�തിക�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം ;
(സി) പ�തി നി��ഹണ�ിന് ആെര�ാമാണ് സഹകരി��ത് ;
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(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��
ഒ��ിയി��് ?

പ�ായ�കളി� ൈവ-ൈഫ െന�് വ��് സൗകര��ം ഇ�ഫ�േമഷ� കിേയാ�ക�ം

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

(എ) എ�ാ പ�ായ�കളി�ം ൈവ-ൈഫ െന�് വ��് സൗകര��ം ഇ�ഫ�േമഷ�
കിേയാ�ക�ം �ാപി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ഇ�വഴി എെ��ാം േസവന�� ലഭ�മാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;
(സി) 2015-16  സാ��ിക വ�ഷം ഈ ല��ം ��  നി��ി പ�തി വിഭാവനം

െച�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദാംശ�� ന��േമാ?

രാസവള�ം കീടനാശിനിക�ം ഉപേയാഗി��തിന് നിയ�ണം

*134. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലാശയ���് സമീപം കാ�ഷികാവശ��ിന് രാസവള�ം വീര�ം �ടിയ
കീടനാശിനിക�ം ഉപേയാഗി��തിന് നിയ�ണം ഏ�െ����തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനായി മാ��േരഖ �റെ��വി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
െവളിെ���േമാ?

പ��റി സംഭരണ സംവിധാന��

*135. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, വി.ശിവ���ി
,, എ. �ദീ��മാ�
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,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഭ��രമായി ഉ�ാദി�ി�െ��� പ��റിക�  സംഭരി��തിന് നിലവി��
സംവിധാന�� എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സംഭരണ ശാലകളി� എ�െ��� പ��റി ��വ�ം സംഭരി�െ���േ�ാ;

ഇെ��ി� കാരണം അറിയി�ാേമാ;

(സി) പ��റി സംഭരി� ഇന�ി�  ക�ഷക��് വിതരണം െചേ��� �ടി�ിക
�കെയ സംബ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാേണാ;

(ഡി) ഈ േമഖലയി�  �വ��ി�� സ��ാ�  ഉടമ�തയി�� ഏജ�സിക�
സ�കാര� ഏജ�സിക� �േഖന സംഭരണം നട�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

വേയാമി�ം പ�തി

*136. �ീ.വി.ശശി
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ഇ.െക.വിജയ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വേയാമി�ം പ�തി നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�െത�ാണ്;  ��ത പ�തി
���േതാതി�  നട�ാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വേയാമി�ം പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി ���മായി നട�ാ��തിന് ഇനി എ� കാലം േവ�ി വ�െമ�്
െവളിെ���േമാ?

െന�ക�ഷക� േനരി�� ��ി��ക�

*137. െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, എം.ച��
,, െക. ദാസ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� െന�ക�ഷക� േനരി�� ��ി��ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) െന�ിെ� വിലയായി ഇേ�ാ� എ�് �കയാണ് നി�യി�ിരി��ത്; ഇ�െ�
സാഹചര��ി� ��ത വില ��ികരമാേണാ;

(സി) െന�ിെ� വില യഥാസമയം ക�ഷക��് ലഭി��േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  െനല്� സംഭരി� ഇന�ി� �ടി�ിക എ�;  യഥാസമയം
ക�ഷക��് െന�വില ലഭ�മാ��തി� േവ�ി ഒ� റിേവാ�വിംഗ് ഫ�്
�പീകരി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ��ത േമഖലയിേല�് ��ത�  ക�ഷകെര ആക�ഷി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

കാ�ഷികകട���് ഏ�െ���ിയി�� െമാറേ�ാറിയം

*138. �ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കാ�ഷികകട���് ഏ�െ���ിയി�� െമാറേ�ാറിയം
കാലാവധി അവസാനി�േവാ;

(ബി) െമാറേ�ാറിയം �ഖ�ാപി�വാ�  ഇടയായ സാഹചര��ളി�  മാ�ം വ�തായി
ക���േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി�  െമാറേ�ാറിയം കാലാവധി ദീ�ഘി�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ;

(ഡി) ഇ���  ബാ�ക��് പരമാവധി �വ��ന സ�ാത��ം ന�കാ��
േക�സ��ാ�  തീ�മാനം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ��ത തീ�മാനം
ക�ഷക��� വാ�ാ ലഭ�തെയ എ�േ�ാളം ബാധി�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജനം

*139. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.െക.ബാല�
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട വിഭജന�ി�ം �പീകരണ�ി�ം
നിയമാ�സരണം പാലിേ�� വ�വ�ക�  എെ�ാെ�യാണ്  ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) തേ�ശ �ാപന��  �പീകരി��തി�ം വിഭജി��തി�ം സ�ീകരി�
നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(സി) എെ��ാം മാനദ��ളാണ് ഇതിനായി സ�ീകരി�ത്;  മാനദ����്
�പം ന�കിയതാരാണ്; ഇതിനായി െപാ�ജനാഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;

(ഡി) നിലവിെല മാനദ������തമായി ഏെത�ാം പ�ായ�കെള
വിഭജിേ����്;  എ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  ��തായി
�പീകരി�ാം;

(ഇ) ഇതി�� ശിപാർശകൾ ത�ാറാ�ിയത് ആരാണ്;  ശിപാ�ശകളിേ��
െപാ�ജനാഭി�ായം േത�ക��ായി�േ�ാ;  ഇെ��ി�  കാരണം
െവളിെ���ാേമാ;

(എഫ്)�തിയ തേ�ശ �ാപന��  എ� �ത�  നിലവി�  വ�െമ�്
െവളിെ���ാേമാ?

റ�� ക�ഷകെര വില�ക��യി� നി�ം ര�ി�ാ� നടപടി

*140. �ീ.സാ� േപാ�
,, െക.െക.ജയച��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റ��  ക�ഷകെര വില�ക��യി�  നി�ം ര�ി�ാ�  ഇറ�മതി
നിേരാധി�കേയാ േലാകവ�ാപാര കരാറിെല വ�വ�കള�സരി�് അധിക��ം
ഏ�െ���കേയാ െച�ാ� േക� സ��ാരി� സ���ം െച��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) 2015  -16  വ�ഷേ��� േക�ബജ�ി�  റ��  സംഭരണ�ിന് �േത�ക
പ�തി വിഹിത�േ�ാ; ഇതിനായി സം�ാന സ��ാ� എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��;വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) റ�� ക�ഷക ര��ായി റ�െെറ�ഡ് ടാ� ഉപേയാഗി�് േറാഡ് നി��ി�ം
എ� �ഖ�ാപനം യാഥാ���മാ�ാ�  എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�േമാ ?
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തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ��തിന് പ�തി

*141. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് തരി�നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ി മാ��തിന് പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ;

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

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെര�ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ിലാ�ിയതിെ� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ?

കാ�ഷികവിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി

*142. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക വിള ഇ�ഷ�റ�സ് പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;  എ�ി�
ഉേ�ശ�ല���� വിശദമാ�േമാ; ��ത പ�തി�് േക�ാ�മതി ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ഏെത�ാം ഇ�ഷ�റ�സ് ക�നികളാണ്
സഹകരി��ത്എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ�ഷ�റ�സ് �ീമിയം സംബ�ി� വ�വ�ക� വിശദമാ�േമാ?

അ��ീരിയ 2014

*143. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, സി.മ��ി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വലിയ നഗര��  സൗ�ര�വ��രി��തി�� പ�തികെളെ��ി�ം
നഗരകാര� വ��് പരിഗണി��േ�ാ ; എ�ി� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) തല�ാന നഗര�ിെ� തനത് സൗ�ര��ം സാം�ാരിക െെപ�ക�ം
സംര�ി�് നിലനി���തിനായി �ഖ�ാപി�  'അ��ീരിയ  2014'  എ�
പ�തി�െട കാര��ി� വ��ിെ� സഹകരണം േതടിയി�േ�ാ ;

(സി) നഗര��െട വികസന ��ിയയി�  അവ�െട തനത് സൗ�ര��ം പഴമ�ം
സാം�ാരിക െെപ�ക�ം നിലനി�േ��ത് വിേനാദസ�ാര��െ�െട��
േമഖലക�െട സ�ല വള���് അത��ാേപ�ിതമായതിനാ� അ��ീരിയ 2014

േപാ�� പ�തിക�  വിവിധ വ��ക�െട സഹകരണ�ി�  ആവി�രി�്
നട�ാ�േമാ ?

സമ� േപാഷകാഹാര നയം

*144. �ീ.വ��ല കഹാ�
,, �ഡി �യിസ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സമ� േപാഷകാഹാര നയം �പീകരി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിന്എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത്;

(സി) േപാഷകാഹാര�ിെ� �ാധാന�െ��റി�് പാഠ�പ�തിയി� ഉ�െ���വാ�
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് നി�േ�ശം ന��േമാ;

(ഡി) സമ� േപാഷകാഹാര പ�തി�െട വിജയ�ിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട സഹകരണം ഏത് രീതിയി�  �േയാജനെ���ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്?

പ�ി�നി �ലം ക�ഷക���ായ ന�ം

*145. �ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, ജി.�ധാകര�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന��ായ പ�ി�നി �ലം ക�ഷക���ായ ന�ം സംബ�ി�്
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ��നാട് േമഖലയി�  താറാവ് �ഷി �ന��രി��തിന് എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ��ത േമഖലയിെല ക�ഷക��് ന�പരിഹാരം ന�കിേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന�് പ�ി�നി ആവ��ി�െ�ടാതിരി�ാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

െന�ക�ഷക�െട ��പരിഹാര നടപടിക�

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

(എ) െന�ക�ഷക�െട വിവിധ ����  പരിഹരി�വാ�  സ�ീകരി� വ��
നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) െന�ിെ� താ�വില വ��ി�ി��തിന് ആവശ�മായ ശിപാർശ നട�േമാ ?

�ധാനമ�ി �ാമീ� സ ഡ�് േയാജന

*147. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ധാനമ�ി �ാമീ� സ ഡ�് േയാജന നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� ഉ�െ�� എ� �ാമീണ േറാ�കളാണ് നിലവി��ത്;
(സി) ��ത േറാ�ക�െട �ന��ാരണ�ിന് േക��ം സം�ാന�ം എ� �ക

വീതമാണ് നീ�ിവ�ി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(ഡി) ��ത േറാ�ക�െട നി��ാണ �വ  ൃ�ിക��ായി സ�ീകരി� നടപടിക�
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വിശദമാ�ാേമാ?

േകാ��േറഷ� / �നിസി�ാലി�ി �പീകരണം

*148. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.ശിവ���ി
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ബി.സത�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി�� േകാ��േറഷ�കെള വിഭജി�് �തിയതായി �നിസി�ാലി�ി
�പീകരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിനാ�� വ�വ�കൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇതി� േ�രി�ി� ഘടക�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നിലവി�� േകാ��േറഷ�ക�  ��ത നടപടിയിൽ എതി��ക�
അറിയി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര�ം പരിഗണി�ി�േ�ാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട 2014-15 െല പ�തി വിനിേയാഗം

*149. �ീ.എസ്.ശർ�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട  2014-15  െല പ�തി
വിനിേയാഗം സംബ�ി�് ഏ��ം ഒ�വി�  അവേലാകനം നട�ിയത്
എ�ായി�െ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) പ�തി വിനിേയാഗം സംബ�ി�് വിശദാംശ�� ന�ാേമാ; ത�ാ�ിെല പ�തി
വിഹിത�ി�  നി�് �ഷറിയി�  നി�ം മാറിെയ��തായ െമാ�ം �ക
സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാേണാ;  വ�ത�� അെ�ൗ�കളായി െചലവഴി�ാെത
കിട�� െമാ�ം �കെയ�;

(സി) ത�ാ�ിെല തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���� പ�തി വിഹിത�ിെ�
എ� ശതമാനം യഥാ���ി� െചലവ് െച�ക��ായി��്; ��വ�ഷെ�
�ി�ഓവ�  ഇന�ി�  െചലവായ �ക സംബ�ി� വിവരം ലഭ�മാേണാ;
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വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി പണവിനിേയാഗം ��ികരമാേണാ;ഇ� സംബ�ി�് സ��ാറിെ�
വിലയി��� എ�ാണ്;

(ഇ) സം�ാനം ഇേ�ാ� അഭി�ഖീകരി�� സാ��ിക �തിസ�ി ഏെത�ി�ം
തര�ി� വിനിേയാഗെ� ബാധി�ി�േ�ാ?

േകരസ��ി

*150. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരസ��ി എ� പ�തി�െട �ഖ�ാപനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ;
(സി) നാളിേകര വികസന�ി�ം േകര �ഭി��ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ്

��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  സ�ീകരി�ി�� നടപടിക�
വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
08-03-2015

�േ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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