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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�ി

പ��റി വില

*571. �ീ.എസ്.രാേജ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� പ��റി വിപണിയി�  ഇടനില�ാ�െട ഇടെപട�  തട��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�റിയി�ാേമാ ;

(ബി) പ��റി വില �തി�യ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) അയ�  സം�ാന�ളിെല ഉ�പാദന േക��ളിെല വില�മായി താരതമ�ം െച�േ�ാ�
സം�ാനെ� പ��റി വിപണിയിെല വില വളെരയധികമാെണ�് കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) വ�� ഓണനാ�കളി� ഇേത നില �ടരാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

ഓ�ൈല� േദശീയ കാ�ഷിക വിപണി

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

(എ) രാജ��് ഓ�ൈല�  േദശീയ കാ�ഷിക വിപണി �പവ��രി�ാ�  േക� മ�ിസഭ
തീ�മാനി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയി� േച��തിന് സം�ാന�� എെ��ാം നിബ�നകളാണ് പാലിേ��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇതി�െട സം�ാനെ� കാ�ഷിക േമഖല�് എെ��ാം േന��� ഉ�ാ�െമ�് വ��മാ�േമാ?

1 of 11 Sunday 19 July 2015 08:01 PM



��ംബ�ീ �വ��ന വി�ലീകരണം

*573. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ംബ�ീ�െട �വ��ന�� വി�ലീകരി�ാ� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

െക�ിട���് നിരാേ�പ പ�ം ന���ത് സംബ�ി� നിയമവ�വ�

T *574.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, എം.ച��
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�നില മ�ിര���ം പാ��ിട സ��യ���ം നിരാേ�പ പ�ം ന���ത് സംബ�ി�
നിയമവ�വ�കളി�  മാ�ം വ��ാ�  ഉേ�ശ��േ�ാ  ;  നിലവി�ളള നിയമവ�വ�ക�ം ഇവ�െട
�േയാഗ�ിെല ����ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) താമസ�ാ�െട �ര��് �ാ�ഖ�ം ന�കിെ�ാ�് ��തായി െകാ�വരാ�േ�ശി��
വ�വ�ക� വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) േദശീയ െക�ിട നി��ാണച��ളിെല  (എ�. ബി.സി  )  വ��ക�  ബാധകമായി�ളള െക�ിട
നി��ാണ�� ഏെത�ാം തര�ി�ളളവയാെണ�് വിശദമാ�േമാ ?

ക�ഷക��് അ�ികാ�ഡ് ന��� പ�തി

*575. �ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, സി.േമായി� ��ി
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�ഷക��് അ�ികാ�ഡ് ന��� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) അ�ികാ�ഡ് ലഭി�ാ�  അ�ഹരായ ക�ഷക�െട കണെ���് ���ിയായി�േ�ാ  ;  എ�ി�
െമാ�ം എ� ക�ഷക� ഇൗ വിഭാഗ�ി�െ��് െവളിെ���േമാ ;

(സി) അ�ികാ���വ��് അ�പേയാഗി�് എെ�ാെ� കാ�ഷിക സഹായ��  േനടാെമ�തിെ�റ
വിശദവിവരം ന�കാേമാ ?

േ��് ഇനിേഷ��ീവ് ഓ� ഡിെസബിലി�ി പ�തി
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*576. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േ��് ഇനിേഷ��ീവ് ഓ� ഡിെസബിലി�ി പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

ബേയാഗ�ാസ് ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം

*577. �ീ.സി.���
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബേയാഗ�ാസ് ഉ�ാദന�ിന് സാ��തക� ഏെറ��ായി�ം അവ പരമാവധി �േയാജനെ����
കാര��ി� സം�ാനം ഏെറ പി�ിലാെണ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബേയാഗ�ാസ് ഉ�ാദന�ം വിപണന�ം വ�ാപകമാ�ാ�, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��  വഴി
നട�ാ��തിനായി ഫല�ദമായ പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഉറവിട�ളി�  തെ� മാലിന���  സം�രി�ാ�  കഴി�� സംവിധാനെമ� നിലയി�,
ഇ�ാര��ി�് ��ത� �ാധാന�ം ന�കാ� ത�ാറാ�േമാ ;

(ഡി) ഈ രംഗ�് സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക� നി��ഹണ ഘ��ി� തെ� പരാജയെ��ി�േ�ാ;

ഉെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?

�ഷിഭവ�ക� വഴി പ�േ��ാ സംഭരണം

*578. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം േ�ഷനറി�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ഷിഭവ�ക�  വഴി പ�േ��ാ സംഭരണം ആരംഭി�െത��തലാണ്;
ആദ�ഘ��ി� തെ� ഈ പ�തി പരാജയമാെയ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഈ വ�ഷം േത��െട തറവിലയായി നി�യി�ത് ഏ� �പയായാണ്;
(സി) ഈ പ�തി കാര��മമായി നട�ാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി� ; വിശദമാ�േമാ?

ഡയറി �ാ�

*579. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, എ.പി.അ����ി
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
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സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഡയറി �ാ� നട�ാ��തി�ളള പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളികൾ�് െഫ�ിവ� അലവ�സ്

*580. �ീ.ബി.സത��
,, പി.െക.��ദാസ�
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി �ാമീണ െതാഴി�റ�് പ�തിയി� പണിെയ��� െതാഴിലാളിക��് ഓണ�ിന്
െഫ�ിവ� അലവ�സ് ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ;

(ബി) 2012-13�  ഏകേദശം  35  േകാടിേയാളം �പ വ�� േ�മപ�തി �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;  അത്
നട�ിലാ�ക��ാേയാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഓണ�ി� ��് െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�െട �ടി�ിക േവതനം ന�കാ�  നടപടി
സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

തേ�ശ�ാപന��െട വിഭജന�ം സംേയാജന�ം

*581. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, േകാടിേയരി ബാല���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിേല�് വരാ�  േപാ�� െതരെ���ിെന ��നി��ി
അശാ�ീയമായി വിഭജി�ം സംേയാജി�ി�ം �തിയ തേ�ശ�ാപന���് �പം ന���ത്
ജനാധിപത� വി��മാെണ� ആേ�പം ��യി� െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) വിഭജന�ി�ം സംേയാജന�ി�ം എെ��ി�ം ശാ�ീയമായ മാനദ�ം പാലി�െ��ക��ാേയാ;

(സി) എ� ആേ�പ��  ഇ�ാര��ി��ായി;  ജനാധിപത�പരമായ തീ�മന�േളാ� �ടി പരാതിക�
തീ��ാ�ാ� സാധ�മായി�േ�ാ?

െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക�െട േജാലിസമയ�ം �ര��ം

*582. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എസ്.ശർ�
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െതാഴി�റ�് പ�തി��െ�� െതാഴിലാളിക�െട േജാലിസമയം പരി�രി�ാ�  നി�യി�ി�േ�ാ  ;

ഇേ�ാഴെ� േജാലി സമയം എ�ാണ്  ;  എ�് മാ�മാണ് വ��വാ�  ഉേ�ശി��ത്  ;

4 of 11 Sunday 19 July 2015 08:01 PM



വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) െതാഴിലിട�ളി� വ� പരി�പ�� െതാഴിലാളിക��് സൗജന� ചികി� ഉറ�വ��ാ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ;

(സി) െതാഴി�റ�് െതാഴിലാളിക��് െതാഴിലിട�ളി� �ര� ഉറ�ാ�ാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
ഒ���ത് എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

േക� പ�തിക�

*583. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, എളമരം കരീം
,, ജി.�ധാകര�
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം
േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� പ�തിക�  വഴി�� സഹായ��  േനടിെയ���തി�  സം�ാനം എ�േ�ാളം
വിജയി�ി��്; വിശദമാ�േമാ:

(ബി) പ�തിക�െട നി��ഹണ രംഗെ� വീ�ക� പരിേശാധി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) അ�വദി�െ�� എ�െയ�ം യഥാസമയം ���ിയാ�ക��ായി��്;  പ�തികളി�  നി�ം
ഉേ�ശി� �േയാജനം ലഭി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��� വിലയി��ി വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ലഭ�മായ ഫ�് യഥാസമയം െചലവഴി�ാെത ലാ�ായിേ�ായി��ത് സംബ�ി� കണ�ക�
ലഭ�മാേണാ; വിശദമാ�ാേമാ?

ദാരി�� നി��ാ��ന �ണി�ക��� േക�ാവി�ത പ�തി ഫ�് .

*584. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, സി.���
,, എം.ച��
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം
േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ദാരി�� നി��ാ��ന �ണി�ക��് സം�ാന തല േനാഡ�  ഏജ�സിക�  വഴി ലഭ�മാ��
േക�ാവി�ത പ�തിക�െട ഫ�് വിനിേയാഗം സംബ�ി�് വിലയി���  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ബി) ഇ�െന ലഭി�� ഫ�് ഈ നി��ഹണ ഏജ�സി�െട പ��  െചലവഴി�െ�ടാെത
കിട��തായ അവ� അ�ൗ��് ജനറ� ��ി�ാണി�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇത് എ�െകാ�് സംഭവി�� എ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ;

(ഡി) േക� സ��ാരി�  നി�ം ലഭ�മായ ഫ�ക�  െചലവഴി�െ�ടാെത േപാ��ത് �ാമ��െട
വികസനെ��ം സാ�ഹ� േമഖലയി�� െപാ� നിേ�പെ��ം എ�േ�ാളം ബാധി��െവ�്
വിലയി��േമാ?

കാ�ഷിക േമഖലയി� സ�യംപര�ാ�ത

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

(എ) കാ�ഷിക േമഖലയി�  േകരളെ� സ�യംപര�ാ�മാ�ാ�  സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) കാ�ഷിക��ിയിേല�് ��ത�  ആ�കെള ആക�ഷി��തിന് ഇൗ േമഖലയി�  ��ത�  സബ്
സിഡി�ം പ�ായ�് തല�ി�  എ�ാ വ�ഷ�ം കാ�ഷികേമളക�  ജനപ�ാളി�േ�ാെട
നട��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ ?

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�� �പം ന��� േ�ാജ�ക�

*586. �ീ.െക.രാധാ���
,, പി.െക.��ദാസ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��  �പം ന��� േ�ാജ�ക�  എ�ാം നട�ാ�െ���ി� എ�
കാര�ം അറിയാേമാ;

(ബി) ഇ�ഫ�േമഷ� േകരള മിഷെ� കണ��കാരം, �പം ന�കെ�� േ�ാജ�ക�െട ആെക അട��
�ക�െട  57.05%  മാ�േമ െചലവഴി�െ��ി�� എ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇത്
എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) പ�തി�ണം ലഭ�മാ��തി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഭാവിയി� ഇ�ര�ി� സംഭവി�ാതിരി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

മാലിന� സം�രണ�ിന് �തന സാേ�തികവിദ�

*587. �ീ.�ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മാലിന� സം�രണ�ിന് കാ�ഷിക സ��കലാശാല വികസി�ി� �തന സാേ�തികവിദ��െട
�േത�കതകെളെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� �േയാഗ�മത സംബ�ി�് ഏെത�ാം ഏജ�സിക�  പരിേശാധന�ം വിലയി���ം
നട�ിയി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� െചറിയ �ണി�ിന് െമാ�ം െചലെവ�െയ�ം,  ആവ��നെ�ലെവ�െയ�ം
െവളിെ���േമാ;

(ഡി) ഇൗ �ാ�ിെ� ക�ാസി�ി വ��ി�ി�ാനാ�േമാ; എ�ി� തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�െള ഇതി�
ഭാഗഭാ�ാ�ി മാലിന� ���ി�് പരിഹാരം കാ��തി�ം , ഒ�ം കാ�ഷിക രംഗെ� ഉണർ�ി�ം
ആരംഭം �റി�േമാ?
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ഭി�േശഷി��വർ�് സി.ആ�.സി �േഖന�� പ�തിക�

*588. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ��
,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകാ�സി�് റീജിയണ�  െസ��  േഫാ�  േപ��സ് വി�് ഡിസബിലി�ീസ്  (സി.ആ�.സി)
സം�ാന�് നട�ാ�� പ�തിക� സംബ�ി� വിശദ വിവരം ന��േമാ;

(ബി) ഭി�േശഷി��വ�െട �നരധിവാസ�ാര��ി�  സി.ആ�.സി �െട പ�ാളി�ം
എ�േ�ാളമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇതിെ� �വ��ന�� ഏ� ഘ��ിലാെണ�് െവളിെ���േമാ?

കർഷകർ�് അ�ി കാ�ഡ്

*589. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, വി.ശശി
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് േപര് രജി�� െച� എ� ക�ഷക��് എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ��വ�  ക�ഷക��ം അ�ി കാ�ഡ് ന�കാ�� പ�തി നട�ാ�ാ�
കഴി�ി�േ�ാ ; ഇെ��ി� എ�െകാ�് നട�ാ�ാ� കഴി�ി� എ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അ�ി കാ�ഡ് ലഭി��തി�െട ക�ഷക��് ഉ�ാ�െമ�് �തീ�ി�� േന��� എെ��ാമാണ്
എ�് െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) അ�ി കാ�ഡ് ന�� പ�തി എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�ാണ് �തീ�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ ?

അനധി�ത അറ�ശാലക�

*590. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എ.െക.ബാല�
,, വി.ശിവ���ി
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അനധി�ത അറ�ശാലക�  െപാ�ജനാേരാഗ��ിന് ക�� ഭീഷണിയായി ഉയ��ി�� കാര�ം
അറിയാേമാ ;

(ബി) അ�മതി��വയി� തെ� പല�ം വ�വ�ക� പാലി�� �വ��ി��െത� കാര�ം അറിയാേമാ
;

(സി) േരാഗ�ളി�ാ� ന� �ഗ�െള മാ�േമ മാംസ�ി� േവ�ി ഉപേയാഗി��� എ�റ�ാ��േ�ാ
;
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(ഡി) ഇ� സംബ�മായ നിയമവ�വ�ക� ക�ശനമായി പാലി��തി�ം അനധി�ത മാംസവി�പന
തടയാ�ം മാലിന� സം�രണ�ിന് മതിയായ സംവിധാനം ഉറ�ാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േക�ാവി�ത പ�തിക� - ഫ�് ലഭ�ത

*591. �ീ.െക.െക.ജയച��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം
േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ബജ�ി�െട ഫ�് ന�കെ��് നട�ാ�െ��� േക�ാവി�ത പ�തിക�
ഏെതാെ�യാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ��ത ഫ�് �ത�മായി ലഭി��േ�ാെയ� കാര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇെ��ി� ഫ�ിെ� ലഭ�ത�റവിെന സംബ�ി� വിശദാംശ�� നല ്കാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംഭവി��ത് എ�െകാ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ?

ക�കാലിക��് െഹ��് കാ�ഡ്

*592. �ീ.െക.രാ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.���ര ര�ാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ക�കാലിക��് െഹ��് കാ�ഡ് ന��� പ�തി എ� �ത�
നട�ിലാ�ാനാണ് തീ�മാനി�ി��ത്  ;  ഇൗ പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി� നട�ാ�ാ�
കഴിയാതി��െത� െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ക�കാലിക��� െഹ��് കാ�ഡി� എെ��ാമാ��െ���ാ� തീ�മാനി�ിരി��െത�്
െവളിെ���േമാ ?

�ീര സഹകരണ സംഘ��െട നവീകരണ�ിന് പ�തി

*593. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം
േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ീര സഹകരണ സംഘ��െട നവീകരണ�ിന് പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� ഭരണതല�ി� എ��ി��്?

�ഗാ�പ�ിക�െട�ം െവെ�റിനറി ഡിെ��സറിക�െട�ം ശാ�ീകരണം
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*594. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ഷി�ം �ഗസംര�ണ�ം അ�ടി�ം
േ�ഷനറി�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� �ഗാ�പ�ിക�െട�ം െവെ�റിനറി ഡിെ��സറിക�െട�ം ശാ�ീകരണ�ി�
േവ�ി പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇതിനായി ഭരണ തല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�ാേമാ ?

പരിേ���ം 2030

*595. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബി.സത��
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം
സാം�ാരിക�ം േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാരിെ� വികസന പരിേ����ി� കാ�ഷിക േമഖല�് �തിവ�ഷം ല��മി�� വള�� എ�
ശതമാനമാണ്;

(ബി) ഇത് േദശീയ ശരാശരിേയ�ാ�ം �റവാേണാ;

(സി) ഇത് കാ�ഷിക േമഖലേയാ�� അവഗണനയാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ:

(ഡി) കാതലായ കാ�ഷിക ���െള പരിേ���ം  2030  അവഗണി�ാനിടയായ സാഹചര�ം
എ�ായി��; വിശദമാ�ാേമാ?

സ�� സാഫല�ം പ�തി

*596. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, െക.എസ്.ശബരീനാഥ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് �ാമവികസന�ം ആ��ണ�ം സാം�ാരിക�ം
േനാ���ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േനാ�� ��്സ് സ�� സാഫല�ം പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ഇതിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്?

"േ��് ഇ�േഷ��ീവ് ഓ� ഡിസ്എബിലി�ി "

*597. �ീ.ഇ.െക.വിജയ�
,, സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സാ�ഹ� �ര�ാ മിഷെ� കീഴി�  "േ��് ഇ�േഷ��ീവ് ഓ�  ഡിസ് എബിലി�ി  "എ� പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ി� പ�തി�െട ല���ൾ എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മിഷെ� കീഴി�  ഭി�േശഷി��വ�െട വിവര േശഖരണ െസ�സസ് ആരംഭി�ി�േ�ാ;

ആയത് എ�േ��് ���ിയാ�ാ� കഴി�െമ�് െവളിെ���േമാ;

(സി) അംഗ പരിമിതെര കെ��ി സാ��പ�ം ന�കാ�ം തിരി�റിയ�  കാ�ഡ് ന�കാ���
ൈവദ�പരിേശാധനാ ക�ാ�ക�  നട�വ��േ�ാ;  ഇെ��ി�  ഇ�രം ക�ാ�ക�  നട�ാ�
കഴിയാതി��െത�െകാ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

അനധി�ത െക�ിടനി��ാണം

*598. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എ.െക.ബാല�
,, വി.ശിവ���ി
,, എസ്.ശർ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് നഗരകാര��ം ന�നപ�േ�മ�ം വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിടനി��ാണ നിയമ��ം,  താമസി��വ�െട �ര��ം അവഗണി�് സം�ാന�്
അനധി�ത െക�ിട�� ഉയ��വ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�കിട വാണിജ� സ��യ��െട നി��ാണ�ിെല നിയമലംഘന��  കെ���തി�ം
നിയ�ി��തി�ം വ��്എ�േ�ാളം വിജയി�ി��്: വ��മാ�േമാ;

(സി) അഴിമതി�ാരായ ഉേദ�ാഗ�െര ടൗ� �ാനിംഗ് വ��ിെ� ബ�െ�� െസ��കളി� നി�ം മാ�ി
നി��ാ� ത�ാറാ�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

േരാഗിക��് സൗജന� ഭ�ണം ന��� പ�തി.

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

(എ) ആ�പ�ികളിെല േരാഗിക��് സൗജന� ഭ�ണം ന��� പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��് ?

വിേക�ീ�താ��ണ സം�ാനതല േകാ-ഓ�ഡിേനഷ� ക�ി�ി

*600. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ായ�ം സാ�ഹ�നീതി�ം വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിേക�ീ�താ��ണ സം�ാനതല േകാ-ഓ�ഡിേനഷ� ക�ി�ി�െട ഏ��ം ഒ�വിലെ� േയാഗം
േച��ത് എേ�ാഴാണ്;
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(ബി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി നി��ഹണം േനരി�� �തിസ�ികെള�റി�് േയാഗം
എേ�ാെഴ�ി�ം ച�� െച�ക��ാേയാ ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിനകം പി�ി� വ�ഷ�ളിെല�ാം പ�തി �ക പ�തിേയാളം
യഥാ���ി�  െചലവഴി�െ��ക��ായി�ിെ�� വ�ത േയാഗം ച�� െച�ക��ാേയാ  ;

വിശദാംശ�� െവളിെ���ാേമാ ;

(ഡി) ത�ാ�ിെല പ�തി �വ��ന�ൾ മ�ഗതിയിലാെണ�് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇതിന്
കാരണമായി�� ഘടക�� എ�ാെണ�് വ�നി�മായി പരിേശാധി�േമാ ?

േകരള നിയമസഭാ െസ�േ�റിയ�് , പി.ഡി.ശാരംഗധര�,
തി�വന��രം, െസ��റി.
19-07-2015

�േ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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