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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�ി

കാ�ഷിക വാ��� പലിശയിളവ്

T *421.�ീ.സി.േമായി� ��ി
,, സി.മ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികാവശ��ി�� വാ��് േക�സ��ാ�  അ�വദി�വ�ി�� പലിശയിളവ്
2015  ��  �ത�  അവസാനി�ി�ാ�  േപാ��തായ റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ��ത തീ�മാനം സം�ാനെ� കാ�ഷികേമഖലയിൽ ഉ�ാ�ിേയ�ാ��
�ത�ാഘാത�െള�റി�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�ിെ� പലിശരഹിത വാ�ാപ�ിതക��െ�െട�� കാ�ഷികവാ�ാ
പ�തികെള ��ത തീ�മാനം ഹാനികരമായി ബാധി�െമ�ത് പരിഗണി�്
േക�സ��ാ� അ�വദി�വ�ി�� പലിശയിളവ് �ടരാ� േക� സ��ാരി� സ���ം
െച��േമാ?

മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി

*422. �ീ.സി.���
,, പി.െക.��ദാസ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
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സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തി ഫല�ദമായി �േയാജനെ����തിന്
േക�സ��ാരിന് സമ��ി� എം. �രളി ക�ീഷ� റിേ�ാ��ിെ� അടി�ാന�ി� േക�
സ��ാ� �� 25ന് �തിയ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഉ�രവിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഉ�രവ് കാ�ഷികേമഖല�് അ��ലെമ�ി�, കാ�ഷിക േമഖലയിെല എ�ാ േജാലിക�ം
െതാഴി�റ�് പ�തിയി� ഉ�െ���ിെ�ാ�് സം�ാന സ��ാ� ഉ�രവ് ഇറ�ാ�
ത�ാറാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� സം�ാന സ��ാരിെ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഓ�ൈല� െപ�മി�്

*423. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗര�ളി�  െക�ിട നി��ാണ�ിന് ഓ�ൈല�  െപ�മി�് ന��� സംവിധാനം
ഏ�െ���ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) െക�ിട നി��ാണ�ി�� അ�മതി �താര�മാ��തി�ം േവഗ�ി� ലഭ�മാ��തി�ം

��ത സംവിധാനം എ�മാ�ം �േയാജനെ��െമ�ാണ് ക���ത്;
(ഡി) െപ�മി�ിന് വി��മായി നി��ാണം നട��ത് ക�പിടി�വാ�  എെ��ി�ം

സംവിധാനം ഏ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

ൈജവവള��െട�ം കീടനാശിനിക�െട�ം വിപണനം

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

(എ) സം�ാന�് വി�ഴി�െ��� �ധാനെ�� ൈജവ വള��ം ൈജവ കീടനാശിനിക�ം
ഏെത�ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അന�സം�ാന േലാബിക�  വി�ഴി�� ൈജവവള��ം ൈജവ കീടനാശിനിക�ം
നിലവാരമി�ാ�താെണ�് ക ൃഷി വി�ാനേക�ം നട�ിയ പരിേശാധനകളി�
െതളി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  നിലവി�  ൈജവവള ഉ��വിപണിയി�  ഏെത�ാം
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തര�ി�� നിയ�ണ��െ��് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ൈജവ വള��െട�ം കീടനാശിനിക�െട�ം പരിേശാധന�ായി എെ��ി�ം
സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ ; എ�ി� െവളിെ���േമാ?

േഗാ�ര�ാ പ�തി

*425. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ബി.സത��
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േഗാ�ര�ാ പ�തി ഇേ�ാ� �ട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) 2014 മാ��ി� േശഷം േഗാ�ര�ാ പ�തിയി� ക�ഷക�െട വിഹിതം നൽകി അേപ�
ന�കിയവ��് സ��ാ�  വിഹിതം ന�കിയി�ി� എ� കാരണ�ാ�  ഇ�ഷ�റ�സ്
സംര�ണം ലഭി�ാ� വിഷയം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി �ട��ം നട�ിലാ��തി�ം സ��ാ� ഇ�ഷ�റ�സ് വിഹിതം അട��തി�ം
ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വഴി വാണിഭം സംബ�ി�് ��ീംേകാടതി�െട വിധിന�ായം

T *426.�ീ.സി.െക.നാ�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.േജാസ് െത�യി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വഴിവാണിഭം സംബ�ി�്  1989  -�  ��ീംേകാടതി �റെ��വി�ി�� വിധിന�ായം
��യി�െ��ി�േ�ാ; എ�ി� ഇ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

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

�ാമസഭകളിെല ജനപ�ാളി�ം

*427. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, എം.എ.േബബി
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) അധികാരം ജന�ളിേല�് എ� ��ാവാക�ം ���ീകരി�ാ�  �ാമസഭകളിെല
ജനപ�ാളി�ം വ��ി�ിേ��തിെ�റ ആവശ�കത സംബ�ി� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) നിലവി�  �ാമസഭക�െട �വ��നം ഇൗ ല��ം െെകവരി��തിന് ഉത��
തര�ിലാേണാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� എെ��ാം േപാരാ�കളാണ് �ശ�മായി��െത�റിയി�ാേമാ ;

(ഡി) േപാരാ�ക� തി��ി �ാമസഭക�െട �വ��നം കാര��മമാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ി��െത�് അറിയി�ാേമാ?

മി�മ�െട പാൽ സംഭരണം.

*428. �ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അന�സം�ാന�ളി� നി�ം മി�മ സംഭരി�� പാലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ന�െട �ീരക�ഷക��് ലഭിേ�� ആ��ല���  പാ�  ഇറ�മതിയി�െട മി�മ
ത�ിെയ��� എ� പരാതിെയ സംബ�ി�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇവി�െ� എ�ാ �ാമീണ േമഖലകളി�  നി�ം പാ�  േശഖരി�ാ�  മി�മ
�മി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) പാ�  സംഭരണം കാര��മമാ�ാെത അന�സം�ാനെ� നിലവാരമി�ാ� പാ�
ഇറ�മതി െച��തി� മി�മ അമിത താ�ര�ം കാണി��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

േകരള�ിെന �തി�ലമായി ബാധി�� കരാ�ക�.

T *429.�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
,, സി.െക.നാ�
�ീമതി.ജമീലാ �കാശം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) WTO,  ആസിയാ�  കരാ�,  RECP  �തലായ ഒ�ി��ം,  ഒ�ിേട��മായ കരാ�ക�
േകരള�ിന് എെ��ാം േദാഷ�� െച�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത കരാ�കളി�  �ഷി വ��്,  �ഗസംര�ണ വ��്,  �ീര വികസന വ��്,
�ാേ�ഷ�  വ��് എ�ിവയി�� ക�ഷകെര സംര�ി�വാ�  എെ��ാം
നടപടികളാണ് സം�ാനസ��ാ� സ�ീകരി�ി��ത്;

(സി) ക��ാടക�ിെ� സ���ം �ലം േക� ഗവ�െമ�് അട� ഇറ�മതി�് �ടിയ വില
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നി�യി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�േപാെല ഏെത�ി�ം വിളക��് ഇറ�മതി�� തറവില നി�യി�വാേനാ
ഇന��െട തറവില ഇവി�െ� ക�ഷക��് േവ�ി നി�യി�� വില�് താെഴ
ഇറ�മതി െച�വാേനാ പാടി�ാെയ� നി�േ�ശം േക�സ��ാരിന് സമ��ി�േ�ാ;

എ�ി� അതിെ� വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഇ) ഏെത�ാം ഉ���െള�ം വിളകെള�മാണ് െസൻസി�ീവ് ലി�ിേലാ ൈഹ െസൻസി�ീവ്
ലി�ിേലാ ഉ�െ���ണെമ�് േക�ഗവ�െമ�ിേനാട് ആവശ�െ��ിരി��ത്; അതി�
േവ�ി�� നിയമപരമായ നടപടിക� എെ��ാമാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത് ?

�തി�� പൗര�മാ�െട അവകാശ��

*430. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തി�� പൗര�മാ�െട അവകാശ��  സംര�ി��തിനായി എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആവി�രി�ാ�േ�ശി��ത്;

(ബി) ഇവ��ായി �ത�ക റ�േല�റി േബാ�ഡ് �പീകരി�വാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടി ഇതിേനാടകം സ�ീകരി�ി�െ��് വിശദമാ�േമാ?

നഗരസഭാ മാ�� �ാ�

*431. �ീ.ഐ.സി.ബാല���
,, പി.എ.മാധവ�
,, വി.പി.സജീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നഗരസഭക��് മാ�� �ാ� ത�ാറാ�ാ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശല���ളാണ് ഇ� �േഖന ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത് ;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

േ�ാ�് പ�ായ�ക�െട �ന:സംഘടന

*432. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എ.െക.ബാല�
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,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം
ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ�ാ�് പ�ായ�കെള �ന:സംഘടി�ി�വാ�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�
േ�രി�ി� ഘടക�� എെ�ാെ�യാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇതിനായി എെ��ി�ം പഠന��  നട�ിയി��േവാ  ;  എ�ി�  പഠന�ി�  നി�ം
ഉ��ിരി� വ�തക� എെ��ാമാെണ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) നിയമസഭാ നിേയാജകമ�ലാടി�ാന�ി�  ആയിരി�ണം �ന:സംഘടന എ�്
ശിപാ�ശ െച�െ��ി��േവാ  ;  എ�ി�  അതിന��തമായി�ാേണാ ഇേ�ാ�
�ന:സംഘടന നട��ത് എ�റിയി�ാേമാ?

െതാഴി�റ� പ�തി

*433. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ� പ�തിയി�  ആ�ി വികസനം ഉ�ാ��തി�  േകരളം പി�ിലാെണ�
റിേ�ാ��ക�  ��യി�െപ�ി�േ�ാ;  ഈ �ിതി �ട��ാ�  പ�തി ഫ�്
അ�വദി��തിെന�റി�് �ന�വിചി�നം േവ�ി വ�െമ�് േക�ം ��റിയി�്
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) െതാഴി�റ� പ�തി സംബ�ി�് എെ��ാം �തിയ നി�േ�ശ�ളാണ് േക�ം
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആഡംബര വിവാഹം ഒഴിവാ�ാ� നടപടി

*434. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.ജി.�ധാകര�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആഡംബര വിവാഹം ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�് സം�ാന വനിതാ ക�ീഷ�
എെ��ി�ം ശിപാ�ശ സമ��ി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ിൽ ക�ീഷെ� �ാധാനെ�� ശിപാ�ശക� എെ��ാമാണ്;
(സി) ആയത് നട�ിലാ��ത് സംബ�ി� നിലപാട് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ആഡംബര വിവാഹ�� നി��ാഹെ����തി��ക� തര�ി� നിയമനി��ാണം
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നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ?

�ീ� ഹൗസ് സാേ�തിക വിദ�

*435. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷി വ��ി�  �ീ�  ഹൗസ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി േഹാ��ിക���
വിളക�െട ഉ�ാദന�ി�  �കടമായ �േ���ി�� പ�തിക��് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തിക�  നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�

സ�ീകരി�ി�െ��റിയി�േമാ?

കാ�ഷികേമഖലയിേല�് �വജന�െള ആക�ഷി��തിന് പ�തി

T *436.�ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ഷികേമഖലയിേല�് �വജന�െള ആക�ഷി��തി�ം പ�ാളികളാ��തി���
ഏെത�ി�ം പ�തി നിലവി�േ�ാ വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അ�രെമാ� പ�തി നിലവിലിെ��ി� അതി�� പ�തി ആവി�രി�് അ��കാരം
ഉ�ാദി�ി�� വിഭവ��  കയ�മതി െച�� സംവിധാനം �ടി ഏ�െ���ി പ�തി
ആക�ഷകമാ�ാ�ം ��ത�  െച���ാെര പ�തിയി�  പ�ാളികളാ�ാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

റിയ� എേ��് രംഗെ� ത�ി�് തടയാ� നിയമ നി��ാണം

*437. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, െക.�രളീധര�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) റിയ� എേ��് രംഗെ� ത�ി�് തടയാ� നിയമ നി��ാണം നട�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ
;

(ബി) ഇൗ രംഗ�് ത�ി�് നട��വ��് ��ത നിയമ�ി�  എെ��ാം ശി�കളാണ്
ഉ�െ���ാ�േ�ശി��ത് ;

(സി) �ാ�ക�, േഷാ�ിംഗ് േകാം��ക� എ�ിവ അട�ം െക�ിട��െട�ം �ല��െട�ം
വി��ന�ം നി��ാണ�ം നിയമവിേധയമാ�വാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ്
നിയമ�ി� ഉ�െ�ാ�ി�വാ� ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത നിയമനി��ാണം സംബ�ി� ��ിയ ഇേ�ാ�  ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ?

കാസ�േകാട്, വയനാട് ജി�കളിെല കാ�ഷിക പാേ��ക�

*438. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.െക.ജയച��
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാസ�േകാട്,  വയനാട് ജി�കളിെല കാ�ഷിക പാേ��ക�െട നിലവിെല
�ിതിെയെ��് അറിയി�ാേമാ ;

(ബി) ഇവയി� ഏതിെ�െയാെ� കാലാവധി അവസാനി�െവ�റിയി�ാേമാ ;

(സി) കാലാവധി നീ�ി�ി��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ��ത പാേ��ക�െട നട�ി�ിെന സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ  ;

എെ��ാം േപാരാ�കളാണ് ��ത പാേ��ക�െട നട�ി�ി�  വ�ി��െത�്
അറിയി�ാേമാ?

വേയാജന ക�ീഷ�

*439. �ീ.െക.രാ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ���ര ര�ാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം
സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വേയാജന ക�ീഷ� �പീകരി��തി�� നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വേയാജന��മായി ബ�െ�� േക�ക�ം പരാതിക�ം ൈകകാര�ം െച��തിന്
�ഡീഷ�� അധികാര�� ക�ീഷെന നിയമി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� �വ��നല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?
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നാളീേകര സംഭരണം

*440. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ഷിഭവ�ക� വഴി പ�േ�� സംഭരണ�ി�� പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ����� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇത് നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്; വിശദമാ�ാേമാ?

വിവാഹ ���് തടയാൻ നടപടി

*441. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, വി.ശശി
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ��ി�വ�� ആഡംബര വിവാഹ��ം ���ം നിയ�ി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവാഹ ���ിെനതിരാ�� വനിതാ ക�ീഷെ� നിേവദനം ലഭി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�
നിേവദന�ിെല നി�േ�ശ�� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ��  നട�ാ��തിനായി എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷൻ

*442. �ീ.എം. ഹംസ
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ക�ഷക കടാശ�ാസ ക�ീഷെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ക�ീഷെ� കാലാവധി നീ�ിെ�ാ��ാ� തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
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(സി) കടാശ�ാസ�ിനായി ക�ീഷനി�  ലഭി�� പരാതികൾ സമയബ�ിതമായി
തീ��ാ�െ���േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ിൽ ഇ� സംബ�ി�്
വിശദാംശ�ൾ ന�കാേമാ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട �ടി�ിക

*443. �ീ.എളമരം കരീം
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല കരാ�കാ�െട �ടി�ിക തീ��ാ�
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന���് ധനസഹായം �ഖ�ാപി��തിന് ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) ��ത കരാ�കാ�െട �ടി�ിക തീ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

പ��ാം പ�വ�ര പ�തി നട�ി�ം സാ��ിക �തിസ�ി�ം

*444. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നട�ാ�ിെ�ാ�ിരി�� പ��ാം പ�വ�ര പ�തി�െട
ഇ�വെര�� നട�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) നട� പ�വ�ര പ�തിയിെല ഇ�വെര�� വാ�ഷിക പ�തിക�െട െചലവ്
��ികരമാേണാ ;

(സി) ഈ കാലയളവി�  �ഖ�ാപി�െ�� വ�കിട പ�തിക�  ഏെത�ി�ം
���ീകരി�െ��ി�േ�ാ ;

(ഡി) ഈ കാലയളവി� സം�ാന��ായ സാ��ിക �തിസ�ി പ�തി നട�ി�ിെന
ഏെതാെ� രീതിയി�  ബാധി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ  ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ ?

േന�ിംഗ് േജാലി�ാ�ളള റി��്െമ�ിെല ത�ി�്

*445. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
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സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേദശ രാജ��ളിേല�ളള േന�മാ�െട റി��്െമ�ിെല ത�ി� തട��തി�ളള
നടപടിക��് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ആെര�ാമാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ഇ� നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

േക� ബ�ജ�് വിഹിത�ിെല �റവ്

T *446.�ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പാേലാട് രവി
,, ഷാഫി പറ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� ബ�ജ�് വിഹിതം �റ�തിന് എതിെര എെ��ാം കാര��ളാണ് സം�ാനം
ൈകെ�ാ�ാ� ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ഏെത�ാം േമഖലകളിെല േക�ാവി�ത പ�തിക��� േക� വിഹിതമാണ്
െവ�ി�റ�ി��ത്;

(സി) 'നീതി അേയാഗ്'  േയാഗ�ി�  ഇതിെന�റി�ം േക�ാവി�ത പ�തിക�
പരി�രി��തിെന�റി�ം എെ��ാം ����ം നി�േ�ശ��മാണ് ഉ�യി�ി��ത്?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �പീകരണ�ി� കാ�ഷിക േമഖല�ളള �ാധാന�ം

*447. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എം.എ.േബബി
,, ജി.�ധാകര�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �ാ� ഫ�ി� ഉ�ാദന േമഖല�് നി�യി�ി��
�റ� പരിധി ഇ�ാതായത് കാ�ഷിക േമഖലെയ എ�കാരം ബാധി�ി�െ��്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാമീണേമഖലയിെല �ഷിെയ ഇത് എ�േ�ാളം ബാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) �ഷി വ��് �േ�ാ� വ� പല പ�തിക�ം തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട മതിയായ
പി�ണയി�ാ�തിനാ� പരാജയെ��� അവ� സംജാതമായി�േ�ാ;

(ഡി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി �പീകരണേവളയി�  �ഷി�് �ാധാന�ം
ന���തിന് �ഷി വ��ിെ� താെഴ��ിെല ഓഫീ�ക�  എെ��ി�ം ഇടെപട�
നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

11 of 13 Sunday 12 July 2015 08:03 PM



ഓ�ൈല� േദശീയ കാ�ഷിക വിപണി

*448. �ീ.െക. ദാസ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, പി.�ീരാമ���
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� സ��ാ�  ആരംഭി� ഓ�ൈല�  േദശീയ കാ�ഷിക വിപണിയി�  സം�ാനം
ഉ�െ��ി�ി�ാെയ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഓ�ൈല� കാ�ഷിക വിപണിെയ സംബ�ി� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�് നിലവി�� കാ�ഷിേകാ�� വിപണന േക���െട �വ��നം
��ികരമാെണ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) ഓ�ൈല�  വിപണിയി�  ഉ�െ��ി��െവ�ി�  നിലവി�� ഈ സംവിധാന�െള
ശ�ിെ����തിന് സാധി�മായി��േവാ എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ?

സംേയാജിത ക�കാലി വികസന പ�തി

*449. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം
അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സംേയാജിത ക�കാലി വികസന പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാെയ�
വ��മാ�ാേമാ;

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

(സി) ഈ പ�തി�മായി ആെര�ാമാണ് സഹകരി��െത� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

�വാസി നിേ�പം �േയാജനെ���ാൻ നടപടി

*450. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�ിെ� സ��ഘടനയി� �വാസി നിേ�പം വഹി�� പ�ിെന സംബ�ി�്
വിലയി��� നട�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) �വാസി നിേ�പം,  സം�ാന�ിെ� സ�ദ് വ�വ��് ഉൗ��ം പക��തി�ം
��ിര വികസന�ി�ം പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ം വിധം �േത�ക പ�തിക�
ആവി�രി�് നട�ാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) വിേദശ മലയാളിക�െട നിേ�പം സം�ാന വികസന�ി�ം,  ഒ�ം �വാസിക�െട
േ�മ�വ�����ം േവ�ി ഉപേയാഗെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
12-07-2015

�േ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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