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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�ി

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നട�ി�ിെ� അവേലാകനം

*121. െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എം.എ.േബബി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014-15  വ�ഷെ� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നട�ി�ിെ�
അവേലാകനം ഏ��ം ഒ�വി� നട�ിയത് എ�ാണ് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) പ�തി നട�ി�് കാലാവധി നീ�ിെ�ാ���ിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇൗ സ��ാരധികാരേമ�േശഷം പല പരി�ാര��  നട�ിയി�ം പ�തി നട�ി�ി�
കാലതാമസ��ാ��െവ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ഡി) എ�ി�  ഇൗ പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ���ി വ��ിയ പരി�ാര��
�ന:പരിേശാധി�ാ� ത�ാറാ�േമാ ?

റ�� സംഭരണം

*122. �ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.െക.ജയച��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ഈ സ��ാ�  വിവിധ ഘ��ളിലായി �ഖ�ാപി�ി�� റ��  സംഭരണ നടപടിക�െട
വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) സംഭരണ പ�തിക�െട �ഖ�ാപിത ല��ം േനടാനാേയാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;  ഇത്
സംബ�ി�് കണ�കൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) സ��ാരിെ� നിലവി�� സംഭരണ നടപടികളി�െട റ��  വില എ�േ�ാളം പിടി�
നി��ാ� കഴി�െമ�്അറിയി�േമാ ;

(ഡി) റ��  സംഭരണ പ�തിക��ായി ഈ സ��ാ�  ഇ�വെര എ� �ക
െചലവഴി�ി�െ��റിയി�ാേമാ?

മിഷ� 676 - െല പ�തിക�

T *123.േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
,, എം.വി.േ�യാംസ് �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മിഷ�  676  -  �  എ� പ�തിക�  ഉ�െ���ിയി�െ��ം അവയി�  നാളി�വെര
���ിയാ�ിയ പ�തിക� ഏെതാെ�െയ�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി ���ീകരിേ�� ��ത പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി���തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�� സ�ീകരി�ി��്?

(സി) ��ത പ�തിക�െട നട�ി�ി�� സാേ�തിക തട���  ഒഴിവാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

പാഠ��ക��െട അ�ടി

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

(എ) സ��ാ� അ�ടിശാലകളിൽ ഈ അ��യന വ�ഷേ��� എ� പാഠ��ക�ളാണ്
അ�ടി�ാ� ലഭ�മായി��ത് ;

(ബി) പാഠ��ക��െട അ�ടി�ായി�� ഉ�രവ് എ�ാണ് ന�കിയെത�ം അ�ടി�െട
�േരാഗതി എെ��ം വ��മാ�ാേമാ;

കാ�ഷിേകാ�പ���െട വില�ക��
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*125. �ീ.എളമരം കരീം
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, വി.െച�ാമരാ��
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം
�ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെതാെ� കാ�ഷിേകാ�പ����ാണ് വിലയിടവ് േനരി��ത്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇവയി�  സം�ാന�ിെ� സാ��ിക േമഖല�് ��ത�  ആഘാതം െച���വ
ഏെതാെ�െയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വിലയിടിവ് തട��തിന് എെ�ാെ� സംവിധാന�� നിലവി��്;
(ഡി) ഇവ�െട �വ��നം കാര��മമാേണാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ?

േക�ാവി�ത പ�തി നട�ി�്

*126. �ീ.സി.മ��ി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�ാവി�ത പ�തിക� നട�ാ�� കാര��ി� അലംഭാവം ഉ�ാ��തായ ആേ�പം
��യി� വ�ി�േ�ാ ; എ�ി� അേത�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ ; വിശദവിവരം ന�ാേമാ
;

(ബി) േക�ാവി�ത പ�തിക��� വിഹിതം ഇം�ിെമ�ിംഗ് ഏജ�സിക��് േനരി� ന��ത്
നി��ലാ�ി സം�ാനസ��ാ�  �ഖാ�ിരം പണം ന�� വിധ�ി�  പരി�ാരം
വ��ിയതിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(സി) േക� ഫ�ിെ� വിനിേയാഗം കാര��മ�ം സമയബ�ിത�മാെണ� കാര�ം ഉറ�
വ��ാ� ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

അനാഥാലയ���ളള �ാ�്

*127. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, സി.െക സദാശിവ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനാഥാലയ���ളള സ��ാ� �ാ�് വിതരണ�ി� �ടി�ിക വ�ി�േ�ാ  ;  ഇത്
സംബ�ി�് വിശദാംശം ന�കാേമാ ;
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(ബി) നിലവി�  എ�് നിര�ിലാണ് അനാഥാലയ���് �ാ�് അ�വദി�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ ;

(സി) �ടി�ിക തീ��ാ�ം വ��ി�ി� നിര�ി�� �ാ�ിെ� വിതരണം നട�ാ�ം ബജ�ി�
�ക വകയി��ിയി�േ�ാ ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇ� സംബ�ി�് അന�ര നപടി സ�ീകരി�േമാ ?

െത��നായ ശല�ം.

*128. �ീ.െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.െക.ബഷീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�� നായ ശല�ം അ�ദിനം ��മായി വ�� സാഹചര��ി�
��പരിഹാര�ിനായി ആ�� �ാ� പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വീ�കളി�  നി�ം ത�കടക��െ�െട�� ഭ�� വിപണന േക��ളി�  നി���
ഭ�ണാവശി���െട ലഭ�ത െത�േവാര�ളി�ം െപാ��ല�ളി�ം വ��ി�താണ്
െത�� നാ��െട എ��ി��ാ�� വ��ന�് കാരണെമ�ത്
പരിേശാധി�്ചി�ി�േ�ാ;

(സി) െത�� നായ നിയ�ണ�ം ഭ�ണാവശി���െട കാര��മമായ നി��ാ��ന�ം
ഏേകാപി�ി�െകാ�� ഒ� സമ� പ�തി ആവി�രി�േമാ?

അധികാര വിേക�ീകരണം

*129. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, എ.െക.ബാല�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അധികാര വിേക�ീകരണം നട��തിനായി ഈ സ��ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�
വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട സാ��ിക-ആ��ണ േമഖലകളി�  എെ��ാം
അധികാര�ളാണ് വിേക�ീകരി�ി��ത് ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാരേമ�തി�േശഷം പ�തി മാ��നി�േ�ശ�ളി� വ��ിയ മാ�ം
അധികാര വിേക�ീകരണ�ി� സഹായി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�െനെയ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) താെഴ��ിേല�് അധികാര വിേക�ീകരണം നട��ത് സംബ�ി�� നിലപാട്
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വ��മാ�േമാ ?

തരിശ് നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ാ� പ�തി

*130. �ീ.െക.അ�ത�
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തരിശ് നിലം �ഷിേയാഗ�മാ�ി മാ��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

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

(സി) പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ആെര�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

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

�വാസി മലയാളിക�െട �നരധിവാസം

*131. �ീ.�ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ���മിയി� ഉ�െ�െട േജാലി െച� �വാസി മലയാളികെള നാ�ിെല�ി��തിനായി
നട�ിയ �വ��ന�� വ��മാ�േമാ ;

(ബി) മട�ിെയ�� �വാസി മലയാളിക�െട �നരധിവാസ�ിന് ��ത�  പ�തിക�
നട�ാ��തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ ?

േക�ീ�ത മാലിന� നി��ാ��ന പ�തി

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

(എ) വിേക�ീ�ത മാലിന�നി��ാ��ന പ�തിക��് പകരം േക�ീ�ത മാലിന�
നി��ാ��ന പ�തികളാണ് അഭികാമ�െമ�് �ീ� �ിബ�ണ� നിലപാെട��ി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി�  െച� മാലിന� നി��ാ��ന പ�തികെള അത് എ�കാരം ബാധി�െമ�ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;
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(സി) മാലിന� സംഭരണം,  തരംതിരി��, സം�രണം,  ഉേപാ�� നി��ാണം എ�ിവ
വ�വസായമായി പരിഗണി�് കാര��മമാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

സ�ാ� ക�ീഷ� റിേ�ാ��് - മ�സക��് േക� �ാ�്

*133. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�ാ�  ക�ീഷ�  റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി�  നട�ാ�ിയ പ�തി �കാരം
സം�ാനെ� മ�സക��് േക��ി� നി�ം ലഭിേ�� �ാ�് തടയെ�� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഓഡി��  ജനറലിെ� ഒ���  ഇ�ാര��ി�  ഉ�ായി�േ�ാ  ;  എ�ി�  അതിന്
ആധാരമായ കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(സി) മ� സം�ാന�ളിെല മ�സക��് ഇ�രം �ാ�് ന��േ�ാ എ�്
അേന�ഷി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  സം�ാനെ� മ�സക��ം �ാ�് ലഭ�മാ�ാ�
ആവശ�മായ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പാ��ന� േകരള മിഷ� പ�തി

*134. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, പി.െക.��ദാസ�
,, എം. ഹംസ
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാ��ന� േകരള മിഷ� പ�തിയി� കീഴി� നട�ാ�� പ�തിക� ഏെത�ാമാണ് ;
(ബി) ��ത പ�തികെള�ാം െപാ� - സ�കാര� പ�ാളി�േ�ാെടയാേണാ നട�ാ��ത് ;
(സി) പ�തി �മി സ�കാര� പ�ാളി ൈകവശം വ��തിെല മാനദ��� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) നഗരസഭക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസന പ�തികെള�ാം െപാ�-സ�കാര�
പ�ാളി�േ�ാെട മാ�േമ നട�ാ�െവ� നിലപാട് സ�ീകരി�ി�േ�ാ ?

നട� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി നി��ഹണം

*135. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എ.െക.ബാല�
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െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ിക വ�ഷെ� പ�തി നട�ി�് എ�േ�ാളം ��ികരമാണ്  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�തി നി��ഹണ�ിന് സാ��ിക �തിസ�ി ബാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) പ�തി നി��ഹണം കാര��മമാ��തിന് ഈ സ��ാ� െകാ�വ� പരി�ാര��ം
നടപടിക�ം എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�് ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാ�  ഇവ സഹായകരമായിെ�� കാര�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

ഉ�ാദനേമഖല�െട ഉ�മന�ി� നടപടി

*136. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി ആ��ണ�ി�  ഉ�ാദന േമഖല�്
മതിയായ �ാധാന�ം ന�കാെത�� മാ��നി�േ�ശ�ം ഇൗ േമഖല�് അ�വദി� �ക
തെ� െചലവാ�െ�ടാ��മായ �ിതിവിേശഷ�ം �ാമീണ േമഖലെയ ഏ� തര�ി�
ബാധി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ഉ�ാദനേമഖല�െട തള�� �ാമ�ളിെല വ�മാനെ��ം തദ�ാര വാ��േശഷിേയ�ം
തള��ാ� ഇടന�കിെയ� കാര�ം സ��ാരിനറിയാേമാ ;

(സി) �ാമ�െള സ�യംപര�ാ�മാ��തിന് പകരം ഉ�ാദേനാപാധിയായ �ഷി �മി
ക�വടവ��രി�� നിലയിേല�് എ�ി� ഇൗ പരി�ാരം മാ�ാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ഡി) ഉ�ാദന�ം ഉ�ാദന�മത�ം െതാഴിലവസര�ം വ�മാന�ം വ��ി�ി�് ദാരി��ം
നി��ാ��നം െച�ക എ� തേ�ശ�ാപന��െട ��ധാന ദൗത�ം
അ�ിമറി�െ�ടാെത േനാ�ാൻ േവ� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ ?

ക�ഷക ആ�ഹത�ക�

*137. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.അജിത്
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം നാളി�വെര എ� ക�ഷക
ആ�ഹത�കളാണ് നട�ി�ളളെത�് വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ആ�ഹത� െച� ക�ഷക�െട ആ�ിത��് ന�കിയ സമാശ�ാസ സഹായ��
എെ��ാെമ�റിയി�േമാ;

(സി) ക�ഷക ആ�ഹത�ക�  തട��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
െവളിെ���േമാ ?

അ�ബ� 2020 പ�തി

*138. �ീ.ടി.എ�. �താപ�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അ�ബ� 2020 പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത പ�തി �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) നഗര��െട �ഖ�ായ മാ�ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി�

ഉ�െ���ിയി��ത് ;
(ഡി) പ�തി�െട നി��ഹണ�ിനായി ഭരണതല�ി�  എെ��ാം സംവിധാന��

ഒ��ിയി��് ; വിശദമാ�േമാ ?

ച��െട േശഖരണ സം�രണ വിപണന രംഗെ� പ�തിക�

*139. �ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉ��ാദി�ി�െ��� പഴവ���ളി�  �ധാനമായ ച��െട േശഖരണ സം�രണ
വിപണന രംഗ�് �ഷി വ��് എെ�ാെ� പ�തിക�  ആവി�രി�ി�െ��ം
എെ�ാെ� സഹായ�ളാണ് ഇതിനായി ന���െത�ം വ��മാ�േമാ ;

(ബി) �തിവ�ഷ ശരാശരി ച� ഉ�പാദനെ��ം ഉപേയാഗെ��ം സംബ�ി�
വിവരേശഖരണം നട�ിയി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �ാേദശിക ഭ�� വിഭവെമ�തി�പരി,  �ല� വ��ിത ഉ�പ����� വിഭവെമ�
നിലയി� ഇതിന് �ാധാന�ം ന�കി ഉപ��മാ�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ബി�ിംഗ് സി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ .
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*140. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.���
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ബി�ിംഗ് സി�ം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് അ��തമായ ഫ�് വിനിേയാഗം ഉറ�ാ�െമ�്
2013-14 െല ബജ�ി� �ഖ�ാപി�ി��േവാ;

(സി) ബി�ിംഗ് സി�ം ഇതിന് അ�സരി��താേണാ ;

(ഡി) പ�ായ�ക�െട പ�തി നട�ി�് �ഷറി നിയ�ണ���് വിേധയമാ���ം
അവെയ ഇതര സ��ാ�  വ��കെളേ�ാെല ആ���ം അവ�െട സ�യംഭരണ
പദവിെയ എ�െനയാണ് ബാധി��ത് ; ഇതിന് ഒ� മാ�ം വ��ാ� ത�ാറാ�േമാ?

കാ�ഷിക രംഗെ� �തന സംരംഭ��

*141. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, എസ്.ശർ�
,, രാ� എ�ഹാം
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷിക രംഗ�് സം�രണ�ി�ം �ല�വ��ിത �വ��ന���ം എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത് ;

(ബി) കാ�ഷിക ഉ�പ���െട വിലയിടിവ് �ലം �യാസം അ�ഭവി�� ക�ഷക��് ഇ�രം
�വ��ന�� സഹായകരമാ�െമ�് േബാധ�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െപാ�േമഖലയി�  ഇ�ര�ി�� സംരംഭ��  ഏെതാെ�യാണ്  ;  അവ�െട
�വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ ; അവ എ�േ�ാളം ��ികരമാണ്?

�ചിത�മിഷെ� �വ��നം

*142. �ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം
ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ചിത�മിഷ� നട�ാ�ി വ�� വിവിധ പ�തിക�െട വിശദാംശം ന�കാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� �േത�ക പരിതഃ�ിതി കണ�ിെല��െകാ�� പ�തികളാേണാ
�ചിത�മിഷ� നട�ാ��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;
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(സി) നിലവി�  പല േകാ��േറഷ�ക�ം നട�ാ�ിവ�� വിേക�ീ�ത മാലിന� സം�രണ
പ�തിക�മായി �ചിത� മിഷ� സഹകരി��േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാനം േനരി�� മാലിന����ിന് �ചിത� മിഷെ� �വ��നഫലമായി
നാളി�വെര എെ��ി�ം പരിഹാരം കാണാ� കഴി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ബാല പീഡനം ഒഴിവാ�ാൻ ജാ�താ സമിതിക�

*143. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര�
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളി�  �പീകരി�ി�� ജാ�താ സമിതിക�െട
�വ��ന�� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ബാല പീഡനം ഒഴിവാ��തിന് ��ത സമിതികെള എ�െന �േയാജനെ���ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�സംബ�ി� പഠന റിേ�ാ��ിന് അംഗീകാരം ന�കിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പഠന റിേ�ാ��ിെല �പാർശകൾ നട�ാ��തിന് നിയമ�ളി�  എെ��ാം
മാ��ളാണ് വ��ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

േകരസ��ി പ�തി

*144. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : 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) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ ;

(സി) നാളിേകര വികസന�ി�ം േകര �ഭി�ത�ം എെ��ാം നി�േ�ശ�ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

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

�ാമപ�ായ�് �വ��ന�ളി� ��ംബ�ീ�് പ�ാളി�ം

*145. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.സി.ദിവാകര�
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�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാമപ�ായ�് �വ��ന�ളി�  ��ംബ�ീ�് ��ത�  �മതലക�  ന���തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എെ��ാം �തിയ �മതലകളാണ് ന�കിയി��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ��ംബ�ീ ന��� േസവന��െട �തിഫല നിര�് നി�യി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
അതിെ�റ വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ ;

(സി) �ാമപ�ായ�കളി� േസവാ�ാം െഫസിലിേ���മാരായി എ� േപ� �വ��ി���്
; ഇവ�െട �മതലക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന���് �േത�ക ധനസഹായം

*146. �ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, െക. ദാസ�
,, എസ്.രാേജ��
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  പിരിെ��േ�� െക�ിട നി�തിയി�  �റവ്
വ��ിയ�െകാ�് അവ�െട വ�മാനം �റ�� സംബ�ി�് വിലയി���
നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  പ�തിക�  ത�ാറാ�ിയി��ത് െക�ിടനി�തിയി�
��നി�യി� �കാരം ലഭി�മായി�� വരവിെ� അടി�ാന�ിലായി�� എ� കാര�ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(സി) െക�ിട നി�തിയി�  �റവ് �ഖ�ാപി�ി�� സാഹചര��ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന���് �േത�ക ധനസഹായം ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഇലേ�ാണിക് ഫ�് മാേനെ��്

*147. �ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, പാേലാട് രവി
,, എ.പി.അ����ി
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തിയി�  ഇലേ�ാണിക് ഫ�് മാേനെ��് സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത സംവിധാന�ിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ;
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(സി) െതാഴിലാളിക��് അ�ൗ�് ഉളള ബാ�കളിേല�് േവതനം േനരി�് ന���തിന്
എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��ത സംവിധാന�ി�  ഒ��ിയിരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ��ത സംവിധാന�മായി സഹകരി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ന��േമാ ?

േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�്

*148. �ീ.എം.ച��
,, എളമരം കരീം
,, ജി.�ധാകര�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനവിഹിതം �ടി അട�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നിലവി�� ഘടനയി�
േക�സ��ാ� എെ��ി�ം മാ�ം വ��ിയി�േ�ാ  ;  ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ��
ന�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി� സം�ാന വിഹിതം �ടി അട�� േക�ാവി�ത പ�തിക�െട നട�ി�ിെന
സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഇവയി�  സം�ാന വിഹിത�ിെ� �ത�മായ നീ�ിയി��് നട�ാ���ലം
അവതാള�ിലായ പ�തിക� ഏെതാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േക�സ��ാരിെ� �തിയ മാനദ���  ��ത സാഹചര��ി�  േക�ാവി�ത
പ�തിക�െട നട�ി�ിെന എ�ിെന ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�ഷി �ഗസംര�ണ വ��ക�െട ഫാ�കളിെല ൈജവ�ഷി

*149. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി �ഗസംര�ണ വ��ക�െട ഫാ�കളി�  ൈജവ�ഷി േ�ാ�ാഹി�ി�വാ�
ആ��ണം െച�ിരി�� ക�� പ�തിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിനായി ��ത ഫാ�കളി�  പ�വള���  േക���  �ട�� കാര�ം
പരിഗണയി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ��ത ഫാ�കളി�  ൈജവ വള��ം ൈജവ കീടനാശിനിക�ം മാ�ം
ഉപേയാഗി��െവ�് ഉറ�വ��വാനായി സ�ീകരി�വാ�  ഉേ�ശി�� നടപടിക�
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വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത പ�തിക� നട�ാ�ാനായി നിലവി� സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക� വിശദമാ�ാേമാ
?

�ിതല പ�ായ�കളിൽ േസാഷ�� ഓഡി�ിംഗ്

*150. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ിതല പ�ായ�ക�െട ഇ�വെര�� �വ��ന�� അവേലാകനം നട�ി, ��ത�
ജേനാപകാര�ദമായ രീതിയി�  ��ത �ാപന��െട �വ��നം നട��തിന്
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ;

(ബി) പ�ായ�കളിെല പ�തി നി��ഹണം, ആ��ല���െട വിതരണം എ�ിവ �താര��ം
അഴിമതിരഹിത�മാ��തിന് േസാഷ��  ഓഡി�ിംഗ്,  പ�തിനി��ഹണം സംബ�ി�
��് െല�് �ാമസഭയി� സമ��ി��, സ�െെ�സ് ഇ�െ��� �ട�ിയവ ��ത�
കാര��മമായി നട�ാ�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
null

�േ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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