
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതി��ാം സേ�ളനം

2015 മാ��്  23, തി��

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

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�ി

പഴ��ം പ��റിക�ം പരിേശാധി�ാ� ലാ�ക�

*271.�ീ.െക.രാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, വി.ശശി
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന� സം�ാന�ളിൽ നി�ം വ�� പഴ��ം പ��റിക�ം പരിേശാധി�ാ�
ലാ�ക� �ാപി�ണെമ�് മ�ഷ�ാവകാശ ക�ീഷ� ഉ�രവായി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത ഉ�രവ് വ�തി�േശഷം ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക�
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡ്.

*272.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, പി.�ീരാമ���
,, ��ഷ� കട��ി
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡിെ� �വ��നം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േ�മനിധി േബാ�ഡി�  നി�ം ന�കിവ�� െപ�ഷ�ക�  �ത�മായി
വിതരണം െച�െ���േ�ാ; ഇെ��ി� �ടി�ിക സംബ�ി� വിശദാംശ��
ന�കാേമാ;

(സി) െപ�ഷ�  ഫ�ിെ� വ�മാനേ�ാത�് ഏെത�ാം;  ഇതി�  ഏെത�ി�ം
വ�മാന േ�ാത�് നില�ി�േ�ാ;എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ��ലം എെ��ി�ം �തിസ�ി ഉടെല��ി�േ�ാ;  ഇതിന് പരിഹാരം
കാണാ� എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�റിയി�േമാ?

ൈഹെടക് �ഷിരീതി

*273.�ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ഉൈബ��
,, എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക േമഖല�് ന��� �ാധാന��ിന��തമായ വള��
ഉ�ാകാതിരി��തിെ� കാരണ��  പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈഹെടക് �ഷിരീതി �ലം കാ�ഷിക േമഖലയി� എെ�ാെ� മാ�ം ഉ�ാ�ാ�
കഴി�; വ��മാ�േമാ;

(സി) എ� ക�ഷകെര ��ത പ�തി�െട �ണേഭാ�ാ�ളാ�ാ�
കഴി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ?

�ാമവികസന�ിനായി നട�ാ�െ��� േക�ാവി�ത പ�തിക�

*274.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, സി.രവീ�നാഥ്
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) �ാമവികസന�ിനായി സം�ാന�് നട�ാ�െ��� േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് സി.&എ.ജി. �െട 2014 െല 5-�
റിേ�ാ��ിെല പരാമ�ശ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) റിേ�ാ��ി� പരാമ�ശി�ിരി���േപാെല മഹാ�ാഗാ�ി െതാഴി�റ�് പ�തി,
ഇ�ിരാ ആവാസ് േയാജന,  എ�.ആ�.എ�.എം.  എ�ീ പ�തികളി�  പണം
െചലവാ�െ�ടാെത കിട��തി�� കാരണം എ�ാെണ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(സി) നട�് സാ��ിക വ�ഷം ഈ പ�തിക�െട നട�ി�ിെന സംബ�ി�്
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) ഫ�് െചലവഴി�െ�ടാ�തായ ���ിതിയി�  നി�ം എെ��ി�ം
�ണപരമായ മാ�ം ഇേ�ാ� ഉ�ായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

സംേയാജിത ശി�വികസന പരിപാടി

*275.�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ശി�വികസന പരിപാടിയി�െട എെ��ാമാണ് നട�ാ�ി
വ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആ� വയ�ി� താെഴ�� എ� ശതമാനം ��ിക��് ഈ പ�തി�െട
�േയാജനം ലഭി��െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ദളിത്-ആദിവാസി-മ��ബ�ന വിഭാഗ�ിെല ��ികളിലാണ് ഏ��ം ��ത�
േപാഷകാഹാര�റവ് അ�ഭവെ���െത�് പഠന റിേ�ാ��കളി�േ�ാ;എ�ിൽ
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) സംേയാജിത ശി�വികസന പ�തി വ�ാപക�ം സാ���ിക�മാ��തിന്
സ�ീകരി�� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

ന�നപ�േ�മ വ��് നട�ിലാ�� പ�തിക�

*276.�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
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ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന�നപ�േ�മ വ��ിെ� �പീകരണ�ി�േശഷം ന�നപ� മതവിഭാഗ��െട
സാ�ഹിക�ം സാ��ിക�ം വിദ�ാഭ�ാസപര�മായ പിേ�ാ�ാവ�
പരിഹരി��തിന് എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത് ;

(ബി) േക�-സം�ാന സ��ാ�, െപാ�േമഖലാ സ��ീ�കളി� ന�നപ� െതാഴി�
�ാതിനിധ�ം വ��ി�ി��തിന് സഹായകരമായ പ�തിക��് �പം
ന�കിയി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത വ��മായി ബ�െ�� സം�ാന  -ജി� തല�ി�� ഏേകാപന�ം
നിയ�ണ�ം േമ�േനാ��ം കാര��മമാ��തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ആേഗാള �വാസി മലയാളി സംഗമം

*277.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ആേഗാള �വാസി മലയാളി സംഗമം
സംഘടി�ി�ക��ാേയാെയ�് വ��മാ�ാേേമാ;

(ബി) സംഗമ�ി� സം�ാനം എെ��ാം കാര��ളാണ് അവതരി�ി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സംഗമ�ി�  എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ച�� െച�െ��ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സംഗമ�ി�  നട� ച��കളിേ��  എെ��ാം �ട�നടപടിക�
എ��ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ?

േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി മാനദ���

*278.�ീ.വി.ശശി
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.അജിത്
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
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ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി�െട നട�ി�ിനായി േക� സ��ാ�
�തിയ മാനദ���  �റെ��വി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  അവ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ആ��ണ ക�ീഷെ� കണ�് �കാരം സം�ാന�് എ� േ�ാ�കെള
പിേ�ാ� േ�ാ�കളായി �ഖ�ാപി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി എ�ാ േ�ാ�കളി�ം നിലനി���തിന് എ�
നടപടിക� സ�ീകരി�വ��െ��് െവളിെ���േമാ?

െജ�ഡ� പാ��ക�

*279.�ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, വി.�ി.ബ�റാം : 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��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

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

മലയാളം മിഷ�

*280.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് മലയാളം മിഷ� എെ��ാം �വ��ന�ളാണ് നട��ത് ;
(ബി) ഇതിെ� �വ��ന��ം ഭാഷാപഠന�ിെ� മാ��േരഖ ഉൾ െ�െട�ളള
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കാര���ം േ�ാഡീകരി��തിനായി എെ��ാം ക��പ�തിക� ആ��ണം
െച�ി��് ;

(സി) ��ത ല��ം നിറേവ��തിന് ഒ� വിദ� സമിതിെയ നിേയാഗി�േമാ; എ�ി�
എെ��ാം കാര��ളാണ് സമിതി�െട പഠനവിഷയ�ി�
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

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

കാ�ഷിക ആവശ��ി�� ൈവദ�തി നിര�്

*281.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികേമഖലയി� ൈവദ�തി നിര�് ��െന വ��ി�ി� നടപടി ക�ഷക
സ�ഹെ� എ�ര�ി� ബാധി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കാ�ഷിക േമഖലയി�  ഊ���ിെ� ആവശ�കത വ��ി�വ��
സാഹചര��ി� ൈവദ�തി ചാ��് വ��നയി� നി�ം പി�ിരിയാ� �ഷി
വ��് സ���ം െച��േമാ;

(സി) ഇെ��ി�  ക�ഷക��് ഈയിന�ി�  സ�ിഡി ന��� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നിർവഹണം

*282.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
േ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) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി�ണം െചലവഴി�ലിൽ,  2012-13

ലാണ് ഉ�ാദന േമഖലയി�  ഏ��ം �റവ് സംഭവി�െത� എ.ജി.  �െട
കെ��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉ�ാദന േമഖലയായ �ഷി,  �ഗസംര�ണം എ�ിവ തഴയെ���ത്

6 of 15 Sunday 15 March 2015 12:18 PM



സംബ�ി� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഈ സാഹചര�ം �ാമ��െട സ�യംപര�ാ�തെയ എ�െന ബാധി�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഉ�ാദന േമഖല�് �ാധാന�ം ന��� നിലയിേല�് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട പ�തി �പീകരണം മാ�ിെയ���തിന് ത�ാറാ�േമാ?

�ീേരാ������� ഇറ�മതി നിയ�ണ��

*283.�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.െക.ജയച��
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആസിയാ� കരാറിെന�ട��് 2015 ജ�വരി �ത� �ീേരാ�������
ഇറ�മതി നിയ�ണ�� നീ�ിയ സാഹചര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത സാഹചര�ം സം�ാന�ിെ� �ീരേമഖലെയ എ�വിധ�ി�
ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത വിഷയം േക�സ��ാ�മായി ച�� െച��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) �ീരേമഖലെയ െസ�സി�ീവ് ലി�ി�  ഉ�െ���ാെത േപായി�െ��ി�
ആയത് പരിഹരി�ാ� �മി�േമാ?

നീര ഉ�പാദന �ണി�ക�

*284.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക. ദാസ�
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നീര ഉ�പാദന �ണി�് എവിെടെയ�ി�ം ആരംഭി�ി�േ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നീര�് ഏെറ ജന�ീതി ലഭി� �ിതി�് �ണി�് �വ��നം ആരംഭി��തിന്
സത�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) നീര ഉ�പാദന�ിന് ഇേ�ാ�  നിലനി��� തട���
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എെ�ാെ�യാെണ�് വ�കതമാ�ാേമാ?

�ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം

*285.�ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമീണ േറാ�ക�െട നവീകരണം ല��മി�് ആവി�രി� �ധാനമ�ി �ാമീ�
സഡക് േയാജന�െട ഒ�ാം ഘ��ിന് അ�വദി� �ക�ം െചലവഴി� �ക�ം
സംബ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� ഉപേയാഗി� ഫ�് ശതമാന കണ�ി� ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) പ�തി�െട ര�ാംഘ��ിനായി സം�ാന സ��ാ�  വിശദമായ പ�തി
േരഖാനി�േ�ശം സമ��ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) സമ��ി�ി�ിെ��ി� അതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

�� ,പാ�, മാംസം ഉ�പാദന�ി� സ�യം പര�ാ�ത

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

(എ) ��.  പാ�, മാംസം എ�ിവ�െട ഉ�പാദന�ി�  സം�ാനം ൈകവരി�
േന��� എെ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  സ�യം പര�ാ�ത ൈകവരി�ാ�  സ�ീകരി�വ�� മാ����
എെ�ാെ�യാണ്;

(സി) �ഗാ�പ�ിക�  േക�ീകരി�്,  േകാഴി,  ആട്,  ക�കാലിക�  എ�ിവെയ
�റി�� വി�ാന േക�ം ആരംഭി��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ?

ൈജവവള��െട ഉപേയാഗ�ം �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം
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*287.�ീ.പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-േകാളി ബാ�ീരിയ�െട സാ�ി���� ൈജവവള��
അന�സം�ാന�ളി�നി�ം എ�� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ൈജവവള��െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി�ാ�� എെ��ാം സം
വിധാന�� നിലവി��് അവ േവ� വിധ�ി� ഉപേയാഗെ����േ�ാ  ;

ഇെ��ി� കാരണം വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) മായം കല�� വള��  ഉപേയാഗി�് മ�ിെന വിഷലി�മാ�� സാഹചര�ം
പരിേശാധി�ാ� ക�ശന നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ഡി) ൈജവ വള��െ�ാ�ം രാസമി�ിത വള��െട�ം �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�ാ� നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

അന�സം�ാന�ളി� നി�� പാൽ

*288.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.മ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന �ാപന�ളി�  നി�� പാലിെന ആ�യിേ��ാ�
�ിതിയിേല�് സം�ാനെ� സ�മാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) അന�സം�ാന�ളി�  നി�വ�� പാലിെ� �ണനിലവാര�ം പരി��ി�ം
ഉറ�ാ�ാ�  സ�ീകരി�ി�� മാ����ം ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന��ം
വിശദമാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് പാലിെ��ം പാ��പ���െട�ം �തിവ�ഷ ഉപേയാഗ�ം
തേ�ശ ഉ�പാദന�ം സംബ�ി� വിശദാംശം െവളിെ���േമാ?

നഗരവികസന പ�തിക�

*289.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, ഐ.സി.ബാല���
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,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നഗരവികസന പ�തിക�  ഊ��ിതമായി ക�ീഷ�
െച�വാ� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലയി�� പ�തികളാണ് ഇ�െന ക�ീഷ�  െച�െ���ത്;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ഇതിനായി ലഭി��ത്;
(ഡി) ഇതിനായി ഭരണ തല�ി� എെ��ാം സംവിധാന�� ഏ�െ���ിയി��്  ;

വിശദമാ�േമാ?

��കളി� ബേയാഗ�ാസ് �ാ�ക� �ാപി��തി�� പ�തി

*290.�ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, പാേലാട് രവി
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത പ�തി വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി�� ല���ൾ വിശദമാ�േമാ ;

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

(ഡി) ��ത പ�തി�� ധനസമാഹരണം എ�കാരമാണ് നട��െത�്
വിശദമാ�േമാ ?

പ�തി നിർ�ഹണം

*291.�ീ.എം.ച��
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി� േശഷം 2011-12 െല വാ�ഷിക �ാനി� മാ�ം
വ��ിെ�ാ�് �ഖ�ാപി� െമഗാ പ�തിക� ഏെതാെ�യാണ്;

(ബി) ഇതി� ഏെതാെ� ���ീകരി�ാ� സാധി�െവ�റിയി�ാേമാ;

(സി) �ട��് വ� വാ�ഷിക �ാ�കളി�  ഉ�െ���ക�ം എ�ാ�  നാളി�വെര
പണി ആരംഭി�ാ�  കഴിയാ��മായ പ�തിക�  അനവധി ഉെ�� കാര�ം
അറിയാേമാ;  എ�ി�  വാ�ഷിക പ�തിയി�  ഉ�െ���� പരിപാടിക�
യഥാസമയം ���ീകരി�ാ�  കഴിയാ� സാഹചര�ം
എ�ാെണ�റിയി�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� സാ��ികനില പ�തി നി��ഹണെ� ബാധി�ി�േ�ാ;

വ��മാ�ാേമാ?

" ഷീ േടായ് െല�ക� "

*292.�ീ.ബി.സത��
,, എളമരം കരീം
,, ആ�. രാേജഷ്
,, വി.ശിവ���ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വനിതാ വികസന േകാ��േറഷ� നട�ാ��" ഷീ േടായ് െല�ക� "പ�തി�െട
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് പല ഭാഗ�ളിലായി �ാപി�ി�� ഷീ േടായ് െല�കളി� പല�ം
േനാ���ിയാ��തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) നിലവി��തി� �റേമ ��തായി ഷീ േടായ് െല�ക� �ാപി��േ�ാെയ�ം
ഇതിെ� അ���പണിക�  നട��ത് ഏത് ഏജ�സിയാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) നാളി�വെര സം�ാന�് ഷീ േടായ് െല�ക� �ാപി� ഇന�ിൽ എ� �ക
െചലവഴി�െ��െവ�തിെ� കണ�ം അ����ണിക�  നട�ിയതിെ�
കണ�ം ലഭ�മാേണാ ; എ�ിൽ ലഭ�മായ കണ�് ന��േമാ ?

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

*293.�ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
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,, ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(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

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് എ�േ�ാളം സഹായകരമാ�ം എ�ാണ്
വിലയി��ിയി��ത്;

േ�ാബ� അേ�ാ മീ�്

*294.�ീ.വി.പി.സജീ��
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െക.�രളീധര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േ�ാബ� അേ�ാ മീ�് നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ� ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി�ത്;
(സി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത േയാഗ�ി� ച�� െച�െ��ത്;
(ഡി) എെ��ാം �ട� നടപടികളാണ് ഇേതാട�ബ�ി�് സ�ീകരി�ി��ത്?

അംഗ�വാടിക��്െക�ിടം

*295.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ജി.�ധാകര�
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വാടക െക�ിട�ിൽ �വ��ി�� അംഗ�വാടിക��് വാടക ന�കാൻ
കഴിയാ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) അംഗ�വാടിക��് സ��മായി െക�ിടം നി��ി�ാ� �ലം ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ഒേരാ അംഗ�വാടിക��ം വാടകയിന�ി�  നിലവി� എ� �കയാണ്
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സ��ാരി�  നി�ം ന���ത്;  ഇത് ഇ�െ� സാഹചര��ി�
പര�ാ�മാേണാ;

(ഡി) വാടകയിന�ി�  അംഗ�വാടിക��് ന�േക�� �കയി�  ഇേ�ാ�
�ടി�ിക�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി

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

(എ) നഗര�േദശ�ളി�  െതാഴി�റ�് പ�തി വ�പി�ി��തിേനാ�ളള നയം
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� എെ��ാമാണ്;

(ബി) അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി സംബ�ി� വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ;

നാളി�വെര ഇൗ പ�തി�് അ�വദി� ഫ�ിെന സംബ�ി� കണ�്
ലഭ�മാേണാ;

(സി) പ�തി നട�ാ��തിന് േകാ��േറഷ�ക��ം �നിസി�ാലി�ിക��ം
ആവശ�മായ ഫ�് ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി� േപാരാ�ക� തി��ാ� സ��ാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

എ�.ആ�.ഐ ക�ീഷ�

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

(എ) �വാസിക�െട നിയമ ����  ൈകകാര�ം െച��തിന് എ�.ആ�.ഐ
ക�ീഷ� ആരംഭി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� �പേരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) �വാസിക��് എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഈ ക�ീഷനി�െട ലഭ�മാ�ാ�
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ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

നി�തി ഇളവ്

*298.�ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എ.െക.ബാല�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തിന് േശഷം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��
പിരി�� ഏെത�ി�ം നി�തിയി�  ഇളവ് വ��കേയാ,  നി��ലാ�കേയാ
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഈ തീ�മാന��  ഓേരാ�ം ൈകെ�ാ��തിന് ഇടയായ സാഹചര�ം
എ�ായി��;

(സി) ഇ�ര�ി�  തീ�മാന��  ൈകെ�ാ��തിന് ��് തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട സാ��ിക �ിതിെയ സംബ�ി�് അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഈ തീ�മാനം �ലം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട തനത് വ�മാന�ി�
വ�� �റവ് നിക�ാ�  എ�് നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

ഭേ��ാൽ���ളിൽ കീടനാശിനിക�െട ഉപേയാഗം

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

(എ) പഴം  ,  പ��റി  ,  മ�് ഭ�� ഉ����ൾ എ�ിവയി�  വ�ാപകമായി
കീടനാശിനിക� ഉപേയാഗി��ത് �ലം ക�ാ�സ� ഉ�െ�െട�� േരാഗ��
പട��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ൈജവ സാേ�തിക വിദ�യി�  കാ�ഷിക��ി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�
സ��ാ� സ�ീകരി� വ�� നടപടിക� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;
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(സി) �ഷി ഭവ�ക� േക�ീകരി�് �ഷി വി�ാന േക��� അ�വദി��തിന്
നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

പ�ായ�കളി� പൗരേസവന�� വിര���ി�

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

(എ) പ�ായ�കളി�  പൗരേസവന��  വിര���ി�  ലഭ�മാ�ാ�  എെ��ാം
ക�� പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��ത്;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ാം സാേ�തിക വിദ�കളാണ് �േയാജനെ����ത്;
(സി) എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇത് വഴി ജന���് ലഭി��ത്;വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്;വിശദമാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
15-03-2015

�േ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)].
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