
കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

പതനിമൂനനന്നാം കകേരള നനിയമസഭ

പതനിലനനനനന്നാം സകമ്മേളനന്നാം 

2014   ജൂലലെ   16,   ബുധന

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചനദദ്യങ്ങള് 

(ആലകേ കചനദദ്യങ്ങള്-30)

  മറപടട നലകന മനടമമര
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സഹകേരണവന്നാം ഖനദനിഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി

ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം വകുപ്പുമനനി

വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി

പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം 

മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി

നനിര്മ്മേനണ കമഖലെ കനരനിടുന പ്രതനിസനനി 

*751 ശശ. പനി. ലകേ. ഗുരുദനസന

  ,,  എന്നാം. ചന്ദ്രന

  ,,  സനി. ലകേ. സദനശനിവന

  ,,  വനി. ശനിവനകുട്ടനി
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) നനിര്മ്മേനണ കമഖലെ കനരനിടുന പ്രതനിസനനി ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(ബനി) കേമനി,  സനിമനക  തുടങ്ങനിയവയുലട  വനിലെകയറന്നാം  നനിര്മ്മേനണ  കമഖലെലയ  എത്രകതനളന്നാം
പ്രതനികൂലെമനയനി ബനധനിചനിട്ടുണക ; വനിശദമനക്കുകമന;



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

(സനി) നനിര്മ്മേനണകമഖലെയക ആവശദ്യമനയ അസന്നാംസ്കൃത വസ്തുകളലട ദദൗര്ലെഭദ്യന്നാം  പരനിഹരനികനന
എലന്തെങ്കേനിലന്നാം നടപടനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണന; വനിശദനന്നാംശന്നാം ലെഭദ്യമനക്കുകമന;

(ഡനി)  ഇതക  ലതനഴെനില് സനമതനികേ രന്നാംഗങ്ങലള എത്ര കേണ്ടു പ്രതനികൂലെമനയനി  ബനധനിക്കുന
എനക വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണന; വനിശദമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

എല്  .  ഇ  .  ഡനി  .,   സനി  .  എഫക  .  എല്  .   ബള്ബുകേള് ഉയര്ത്തുന ആകരനഗദ്യപ്രശ്നങ്ങള്

*752 ശശ. ലഡനമനിനനികേക പ്രസകനഷന

 ,,   വനി. ഡനി. സതശശന

 ,,   എ. റനി. കജനര്ജക

 ,,   അനവര് സനദതക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) എല്.ഇ.ഡനി.,  സനി.എഫക.എല്.  ബള്ബുകേളനിലലെ  ലമര്ക്കുറനി  ഉയര്ത്തുന
ആകരനഗദ്യപ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചക  ശനസശയ  പഠനന്നാം  നടതനന
ആകലെനചനിക്കുനകണന; 

(ബനി) പ്രസ്തുത  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചക  പഠനിക്കുവനന  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  ഏജനസനിലയ
ചുമതലെലല്പ്പെടുതനിയനിട്ടുകണന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമന; 

(സനി) പഠനറനികല്പ്പെനര്ട്ടനിലന  അടനിസനനതനില്  എലന്തെലനന്നാം  തുടര്നടപടനികേളനണക
സസശകേരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ലവദദ്യുതനി കേരനറുകേള്

*753 ശശ. ചനിറയന്നാം കഗനപകുമനര്

 ,,  ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

ശശമതനി  ഇ.എസക. ബനിജനികമനള്

ശശ.  ലകേ. രനജ

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനതനിനു പുറത്തുനനിനക എത്ര ലമഗനവനട്ടക ലവദദ്യുതനി വശതന്നാം ലെഭനിക്കുനതനിനുള
ഏലതലനന്നാം  കേരനറുകേളനണക  ഇകല്പ്പെനള്  നനിലെവനിലളതക;  ഇതനില്  എത്ര  ലവദദ്യുതനി
സന്നാംസനനതനിനക ലെഭനിക്കുനണക;

(ബനി) കേനയന്നാംകുളന്നാം,  ബനി.എസക.ഇ.എസക.  നനിലെയങ്ങളനില്  നനിനള  ലവദദ്യുതനി  അധനികേ
സനമതനികേ ഭനരലത തുടര്നക കവലണനക വചനിട്ടുകണന; ഉലണങ്കേനില് പകേരന്നാം ലവദദ്യുതനി
കേലണത്തുനലതങ്ങലനയനലണനക വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ആദനിവനസനി ലപണ്കുട്ടനികേള് പശഡനങ്ങള്ക്കുന്നാം ചൂഷണങ്ങള്ക്കുന്നാം ഇരയനകുനതക 

*754 ശശ.  എന. ഷന്നാംസുദ്ദേശന

 ,,  സനി. മമ്മൂട്ടനി

 ,,    വനി. എന്നാം. ഉമ്മേര് മനസ്റ്റര്

,,    ലകേ. എന്നാം. ഷനജനി

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കേര്ശന നനിയമ പരനിരക്ഷകേളണനയനിട്ടുന്നാം ലപണ്കുട്ടനികേള് ഉള്ലല്പ്പെലടയുള ആദനിവനസനികേള്
ഇകല്പ്പെനഴന്നാം പശഡനങ്ങള്ക്കുന്നാം ചൂഷണങ്ങള്ക്കുന്നാം ഇരയനകുനതനിലന കേനരണങ്ങലളക്കുറനിചക
പരനികശനധനിചനിട്ടുകണന; എങ്കേനില് കേലണതലകേള് വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) ഇലലങ്കേനില് ഇതു സന്നാംബനനിചക പരനികശനധന നടത്തുന കേനരദ്യന്നാം പരനിഗണനിക്കുകമന;

(സനി) നനിയമ  പരനിരക്ഷലയയുന്നാം  അവകേനശങ്ങലളയുന്നാം  കുറനിചക   ആദനിവനസനി  വനിഭനഗങ്ങലള
കബനധവല്കരനികനന  എലന്തെനലക  സന്നാംവനിധനനങ്ങള്  നനിലെവനിലലണനക
വനിശദമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ധനകേനരദ്യ പരനികശനധനന വനിഭനഗതനിലന പ്രവര്തനനവകലെനകേനന്നാം

*755 ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമനര്

കഡന. ടനി. എന്നാം. കതനമസക ഐസകേക

ശശ. ലകേ. ലകേ. ജയചന്ദ്രന

 ,,   ലകേ. സുകരഷക കുറുല്പ്പെക
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത  ധനകേനരദ്യ  പരനികശനധനനവനിഭനഗതനിലന  പ്രവര്തനലതക്കുറനിചക
അവകലെനകേനന്നാം  നടതനിയനിട്ടുകണന;  എങ്കേനില്  പ്രവര്തനന്നാം  തൃപനികേരമനലണനക
കേരുതുനകണന;

(ബനി) ധനകേനരദ്യ  പരനികശനധനനവനിഭനഗന്നാം  കേലണത്തുന  ക്രമകകടുകേളനികന്മേല്  പലെതനിലന്നാം
നടപടനികേള് ഇലനലത കപനകുനതക ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(സനി) എങ്കേനില് ഇതക പരനിഹരനികനനനവശദ്യമനയ നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമന;

(ഡനി) ധനകേനരദ്യ  പരനികശനധനനവനിഭനഗന്നാം  കേലണത്തുന  കകേസ്സുകേളനില്  ഭരണവകുല്പ്പെക  തുടര്
നടപടനികേള്  സസശകേരനിക്കുനതനിനക  ഇകല്പ്പെനഴള  വദ്യവസകേള്  എലന്തെനലകയനലണനക
വദ്യക്തമനക്കുകമന;  ഇതനിനക  കേനകലെനചനിതമനയ  മനറങ്ങള്  വരുത്തുനതനിനക
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ലകേതറനി വദ്യവസനയന്നാം കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

*756 ശശ. വനി. ശശനി

 ,, സനി. ദനിവനകേരന

,,    ജനി.എസക. ജയലെനല്

,,   ഇ. ചന്ദ്രകശഖന
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനതക  ലകേതറനി  വദ്യവസനയന്നാം  തകേര്ച  കനരനിടുന  വനിവരന്നാം
ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;  ഉലണങ്കേനില്  കകേന്ദ്ര-സന്നാംസനന  സര്കനരുകേള്  ഈ
വദ്യവസനയലത  സന്നാംരക്ഷനിക്കുനതനിനക  എലന്തെലനന്നാം  പദ്ധതനികേള്
നടല്പ്പെനകനിവരുനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന; 

(ബ) ലകേതറനി വസങ്ങള്കക കടകണനവര് ടനകക ഏര്ലല്പ്പെടുതനിയനിട്ടുകണന;  ഉലണങ്കേനില് ഈ
ടനകക നല്കകേണ വനിറ്റുവരവക പരനിധനി എത്രയനലണനക ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമന; 

(സനി) കകേരള വനലെല്യൂ ആഡഡക ടനകക  ആകക  ആനക  റൂളനിലലെ ലസക്ഷന  6(4)പ്രകേനരന്നാം ഒനനന്നാം
ലഷഡല്യൂളനില്  ഉള്ലല്പ്പെടുതനിയനിട്ടുള  ഇനങ്ങള്കക  നനികുതനി  പൂര്ണ്ണമനയനി
ഒഴെനിവനകനിയനിട്ടുകണന, ലകേതറനി ഉല്പനങ്ങള് ഒനനന്നാം ലഷഡല്യൂളനില് ഉള്ലല്പ്പെട്ടവയനകണന;

(സനി) മറക  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  സന്നാംസനനതക  ലകേതറനി  വസങ്ങള്കക  വനില്പന  നനികുതനി
ഈടനക്കുനകണന ; ഇലലങ്കേനില് നമ്മുലട സന്നാംസനനത്തുന്നാം ലകേതറനി-ഖനദനി കമഖലെകേലള
നനികുതനിയനില് നനിനന്നാം ഒഴെനിവനക്കുനതനിനുള നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

കേശുവണനിയുലട കേനരദ്യതനില് സസയന്നാംപരദ്യനപത

* T757 ശശ.  പനി. റനി. എ. റഹശന്നാം

 ,,  എന്നാം. എ. കബബനി

 ,,   പനി. ലകേ. ഗുരുദനസന

 ,,   ലജയനിന്നാംസക മനതദ്യു
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) കേശുവണനി  ഫനകറനികേള്കക  പ്രതനിവര്ഷന്നാം  ആവശദ്യമനയ  കേശുവണനി  എത്രയനലണനക
കേണകനകനിയനിട്ടുകണന;

(ബനി) ആവശദ്യതനിലന എത്ര ശതമനനന്നാം സന്നാംസനനതക ഉല്പനദനില്പ്പെനിക്കുനണക;

(സനി) കേശുമനവക കൃഷനി കപ്രനതനഹനില്പ്പെനിക്കുനതനിനക എന്തു നടപടനി സസശകേരനിച;

(ഡനി) കേശുമനവക  കതനട്ടങ്ങലള  ഭൂപരനിധനിയനില്നനിനക  ഒഴെനിവനകനിലകനടുതതു  വഴെനി  കേശുവണനി
ഉത്പനദനതനില്  മുകനറന്നാം  ഉണനക്കുവനന  സനദ്ധദ്യമനയനിട്ടുകണന;  ഇകനരദ്യന്നാം
വനിലെയനിരുത്തുകേയുണനകയന; വനിശദമനകനകമന;

(ഇ) കേശുവണനിയുലട കേനരദ്യതനില് സസയന്നാംപരദ്യനപത ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുകണന; വദ്യക്തമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

സസതന കസനഫക ലവയര്  കേര്മ്മേപരനിപനടനികേള്

*758 ശശ.  ലകേ. അചതന

 ,,  ലബനനി ലബഹനനന

,,    കജനസഫക വനഴെകന

,,   സണ്ണനി കജനസഫക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
 വദ്യവസനയവന്നാം  വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സസതന  കസനഫക ലവയര്  പ്രചരനില്പ്പെനികനനുന്നാം  വനികേസനില്പ്പെനികനനുന്നാം  എലന്തെലനന്നാം
കേര്മ്മേപരനിപനടനികേളനണക ആസൂത്രണന്നാം ലചയനിരനിക്കുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന;

(ബനി) ഇതനിനനയനി സസതന കസനഫക ലവയര് ലസനര് പ്രവര്തനിക്കുനകണന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
എലന്തെലനന്നാം; 

(സനി) എലന്തെലനന്നാം പ്രവര്തനങ്ങളനണക ലസനര് വഴെനി നടതനിവരുനലതനക  വനിശദമനക്കുകമന; 

(ഡനി) സസതന  കസനഫക ലവയര്  പ്രചരനില്പ്പെനികനന  സര്കനര്  ലചകയ്യേണ  കൂടുതല്
കേനരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചക  അടനിയന്തെര  റനികല്പ്പെനര്ട്ടക  സമര്ല്പ്പെനികനന  ലസനറനികനനടക
ആവശദ്യലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

സന്നാംസനന സഹകേരണ ബനങ്കേനിനക കേനര്ഷനികേ പുനര്വനയ

*759 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദനസക

 ,,  ഇ. പനി. ജയരനജന

  ,,  ജനി. സുധനകേരന

  ,,  ലകേ. കുഞ്ഞമ്മേതക മനസ്റ്റര്

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവന്നാം ഖനദനി ഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) നബനര്ഡനില് നനിനക സന്നാംസനന സഹകേരണ ബനങ്കേനിനക   2013-14 വര്ഷന്നാം കേനര്ഷനികേ
വനയ ഇനതനില് പുനര്വനയ ലെഭനിചനിട്ടുകണന;

(ബനി) ഇലലങ്കേനില് അതനിനുളള കേനരണങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ഈ  വര്ഷന്നാം  പുനര്വനയ  ലെഭനിക്കുനതനിനക  സര്കനര്  ഇടലപടല്  നടതനിയനിട്ടുകണന;
എങ്കേനില്  ഏതക  രശതനിയനിലളള  ഇടലപടലെനണക  നടതനിയനിട്ടുളളലതനന്നാം  ഇലലങ്കേനില്
അതനിലന  കേനരണങ്ങള് എലന്തെനന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ഡനി) കേനര്ഷനികേ  പുനര്വനയ  ലെഭനികനതതു  മൂലെമുണനകുന  നഷന്നാം  എലന്തെനലകയനലണനക
കേണകനകനിയനിട്ടുകണന; വനിശദനന്നാംശന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദദ്യനര്തനികേള്കക   സദൗജനദ്യ ലെനപക  കടനപക പദ്ധതനി

*760 ശശ.  പനി.സനി. വനിഷ്ണുനനഥക

 ,,   വനി.പനി. സജശന്ദ്രന

 ,,     ലഎ.സനി. ബനലെകൃഷ്ണന

 ,,     സനി.പനി.മുഹമ്മേദക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

 (എ )

 

പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദദ്യനര്തനികേള്കക  സദൗജനദ്യമനയനി  ലെനപക  കടനപക  നല്കുന  പദ്ധതനികക
രൂപന്നാം നല്കേനിയനിട്ടുകണന; എങ്കേനില് വനിശദമനക്കുകമന; 

(ബനി) ഏലതലനന്നാം  തലെതനിലള  വനിദദ്യനര്തനികേളനണക  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുലട  പരനിധനിയനില്
വരുനതക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം;

(സനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനുസരനിചക  എത്ര  കപര്കക  അവ  വനിതരണന്നാം  ലചയനിട്ടുണക;
വനിശദമനക്കുകമന;

 )ഡനി( പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനക  ഭരണതലെതനില്  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനി
സസശകേരനിചനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

കസനര്ട്ടകസക കേനിറക  വനിതരണന്നാം

*761 ശശ.  വനി.റനി. ബല്റനന്നാം

 ,,   ഷനഫനി പറമനില്

 ,,  ലഹബനി ഈഡന

 
  

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) യുവജനകക്ഷമ  കബനര്ഡനിലന  ആഭനിമുഖദ്യതനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന  ക്ലബ്ബുകേള്ക്കുന്നാം
സര്കനര് സ്കൂളകേള്ക്കുന്നാം കസനര്ട്ടകസക കേനിറക വനിതരണതനിനക പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലന്തെലനന്നാം ലെക്ഷദ്യങ്ങളനണക ഇതക വഴെനി ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) എലന്തെലനന്നാം കേനരദ്യങ്ങളനണക ഇതക വഴെനി നടല്പ്പെനകനിയനിട്ടുളതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ആരുലടലയലനന്നാം  സഹകേരണമനണക  ഇതനിനനയനി  പ്രകയനജനലല്പ്പെടുത്തുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ലറയനില് ബജറ്റുകേളനില് സ ന്നാംസനനകതനടുള അവഗണന

*762 ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞനിരനമന  (ഉദുമ)
കഡന. ടനി.എന്നാം. കതനമസക ലഎസകേക

ശശ.  എന്നാം. ചന്ദ്രന

ശശമതനി ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉദൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഈ  സര്കനരനിലന  കേനലെതക  മുന  ലറയനില്  ബജറ്റുകേളനില്  പ്രഖദ്യനപനിച  ഏലതലനന്നാം
പദ്ധതനികേളന്നാം  ലട്രെയനിനുകേളന്നാം  സന്നാംസനനതക  നടല്പ്പെനിലെനകനതനിരുനനിട്ടുലണനക
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ലറയനില്ബജറ്റുകേളനില്  പ്രഖദ്യനപനിക്കുന  പദ്ധതനികേള്  സമയബനനിതമനയനി
നടല്പ്പെനിലെനക്കുനതനിനു   സന്നാംസനന  സര്കനര്  എന്തു  നടപടനി  സസശകേരനിച  എനക
വനിശദമനക്കുകമന;

(സനി) സന്നാംസനനതനിനു  നനമമനത്രമനയ  പ്രഖദ്യനപനങ്ങള്  നടത്തുകേയുന്നാം  വര്ഷങ്ങളനയനി
അവലയനനന്നാം  നടല്പ്പെനിലെനകനതനിരനിക്കുകേയുന്നാം  ലചയ്യുനതക  എപ്രകേനരമനണക
വശക്ഷനികലല്പ്പെടുനതക;

(ഡനി) സന്നാംസനനതനിനക   പ്രഖദ്യനപനിക്കുന  പദ്ധതനികേള്  പ്രനവര്തനികേമനകേനതനിരനിക്കുനതനില്
സന്നാംസനനസര്കനര്  കേനണനിക്കുന  അലെന്നാംഭനവവന്നാം  കേനരണമനകുനലവന
ആകക്ഷപതനികന്മേലള നനിലെപനടക വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ആര്  .  ബനി  .  ഐ  .   കേടല്പ്പെത്രങ്ങളനിലലെ നനികക്ഷപന്നാം

*763 ശശ. ജനി. സുധനകേരന

 ,,   വനി. ലചന്തെനമരനക്ഷന

 ,,   സനി. കൃഷ്ണന

 ,,   ബനി. ഡനി. കദവസനി
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യതനിനക

സഹകേരണവന്നാം ഖനദനിഗനമവദ്യവസനയവന്നാം  വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

ജനിലനസഹകേരണ  ബനങ്കുകേള്  നനികക്ഷപങ്ങള്  ആര്.ബനി.ഐ.യുലട  കേടല്പ്പെത്രങ്ങളനില്
നനികക്ഷപനികണലമന  സന്നാംവനിധനനന്നാം  നനിലെവനില്  വനനല്  സഹകേരണ  ബനങ്കേനിന്നാംഗക
കമഖലെലയ ഏലതലനന്നാം രശതനിയനില് ബനധനിക്കുലമനക വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

അതദ്യനധുനനികേ സജ്ജശകേരണങ്ങകളനലട ഫ്ളനറക സമുചയ നനിര്മ്മേനണന്നാം

*764 ശശ. ലബനനി ലബഹനനന

  ,,  ആര്. ലസല്വരനജക

  ,,  പനകലെനടക രവനി

  ,,  എ. പനി. അബ്ദുളക്കുട്ടനി

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവന്നാം ഖനദനിഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  അതദ്യനധുനനികേ  സജ്ജശകേരണങ്ങകളനലട  ഫ്ളനറക  സമുചയ
നനിര്മ്മേനണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരന്നാംഭനിക്കുനതനിനക  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലന്തെലനന്നാം ലെക്ഷദ്യങ്ങളനണക ഇതക വഴെനി ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
നല്കുകമന;

(സനി) ഇതനിനുള  ധനസഹനയന്നാം  എങ്ങലന  കേലണതനനനണക  തശരുമനനനിചനിട്ടുളതക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ഇതനിനനയനി എലന്തെലനന്നാം നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ഗനര്ഹനികേ ഉപകഭനക്തനകള്കക എല്  .  ഇ  .  ഡനി  .   ബള്ബുകേള് 

*765 ശശ. ലലഹബനി ഈഡന

 ,,  വനി. ഡനി. സതശശന 

  ,,  സനി. പനി. മുഹമ്മേദ ക

  ,,  എ. റനി. കജനര്ജക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഉദൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സ ന്നാംസനനതക ഗനര്ഹനികേ ഉപകഭനക്തനകള്കക എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേള് വനിതരണന്നാം
ലചയ്യുനതനിനക പദ്ധതനി തയ്യേനറനകനിയനിട്ടുകണന;  വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലന്തെലനന്നാം  ലെക്ഷദ്യങ്ങളനണക  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിവഴെനി  ലലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന;

(സനി) പദ്ധതനി  നടതനില്പ്പെനിനനയനി  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനികേളലട  സഹനയന്നാം  കതടനിയനിട്ടുകണന;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനി  നടല്പ്പെനക്കുനതനിലൂലട  എഎ്രതമനത്രന്നാം  ലലവദദ്യുതനി  ലെനഭനികനനനകുന്നാം  എനനണക
പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ലവദല്യൂതനി ലലെന  പ്രവര്തനങ്ങളനില് നനിനക പവര് ഗനിഡക കകേനര്ല്പ്പെകറഷന ഓഫക ഇന്തെദ്യ ലെനിമനിറഡക
പനിനമനറനിയ നടപടനി

*766 ശശ. എസക. ശര്മ്മേ

''     ലകേ.വനി. അബ്ദുള് ഖനദര്

''     എ.എന്നാം. ആരനിഫക

''     പനി.റനി.എ. റഹശന്നാം
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനതക  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  400  ലകേ.വനി.  ലലലെന നനിര്മ്മേനണ പ്രവര്തനങ്ങളനില്
നനിനക കകേന്ദ്ര ലപനതുകമഖലെനസനപനമനയ പവര് ഗനിഡക കകേനര്ല്പ്പെകറഷന ഓഫക ഇന്തെദ്യ
ലെനിമനിറഡക പനിന്മേനറനിയതനയനി ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ലലലെനുമനയനി  ബനലല്പ്പെട്ടക  സനപനിചനിട്ടുള  സനധനസനമഗനികേള്
തനിരനിലചടുകനന അനുവനദന്നാം നല്കുനതനിനക പവര് ഗനിഡക കകേനര്ല്പ്പെകറഷന ഓഫക ഇന്തെദ്യ
കകേന്ദ്ര റഗുകലെററനി കേമ്മേശഷകനനടക ആവശദ്യലല്പ്പെട്ടതനയനി ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന ;

(സനി) ഇതനിനുള  സനഹരദ്യന്നാം  എന്തെനലണനന്നാം  ഇകനരദ്യതനിലള  നനിലെപനടക  എന്തെനലണനന്നാം
വനിശദമനക്കുകമന ?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ആദനിവനസനികേള്  സസയന്നാം ഭൂമനി കേലണത്തുന പദ്ധതനി

*767 ശശ. ആര്. രനകജഷക

 ,,  ലകേ. രനധനകൃഷ്ണന

,, ലകേ. കുഞ്ഞനിരനമന (ഉദുമ)
,, എസക. രനകജന്ദ്രന

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ഭൂരഹനിതരനയ  ആദനിവനസനികേള്കക  ഭൂമനി  ലെഭദ്യമനക്കുനതനിനക  അവരവര്  തലന  ഭൂമനി
കേലണത്തുനതനിനക  10  ലെക്ഷന്നാം  രൂപ  നല്കുലമനള  പദ്ധതനി  വന  അഴെനിമതനികക
കേളലമനരുക്കുന്നാം എന ആകക്ഷപന്നാം ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(ബനി) എങ്കേനില് ഇകനരദ്യതനിലള നയന്നാം വദ്യക്തമനകനകമന;

(സനി) ഭൂമനി ലെഭദ്യമനക്കുനതനിനക അവരവര്തലന ഭൂമനി കേലണതണലമന നനിര്കദ്ദേശന്നാം,  പദ്ധതനി
പ്രഖദ്യനപനതനില് തലന ഒതുങ്ങുലമനള പ്രസ്തുത കമഖലെയനിലളവരുലട ആകക്ഷപന്നാം
പരനികശനധനിചനിട്ടുകണന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ആദനിവനസനികേള്ക്കുള കേനിടല്പ്പെനടന്നാം പദ്ധതനിയനിലലെ   ക്രമകകടക

*768 ശശ. എന്നാം. ഹന്നാംസ

 ,, വനി. ലചന്തെനമരനക്ഷന

ലപ്രനഫ. സനി. രവശന്ദ്രനനഥക

ശശമതനി ലകേ.എസക. സലെശഖ
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമവന്നാം യുവജനകേനരദ്യവന്നാം കേനഴ്ചബന്നാംഗനവകേളന്നാം മൃഗശനലെകേളന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകേ

(എ) അട്ടല്പ്പെനടനിയനില്  കേനിടല്പ്പെനടന്നാം  ഇലനത  ആദനിവനസനികേള്കക  കേനിടല്പ്പെനടന്നാം  നല്കുന
പദ്ധതനിയനില്  സനമതനികേ  ക്രമകകടക  നടനതനയനി  കേലണതനിയനിട്ടുകണന;  എങ്കേനില്
അതനിലന വനിശദനന്നാംശ ന്നാം വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) ആദനിവനസനികേള്കക  പ്രഖദ്യനപനിച പദ്ധതനികേള് നടല്പ്പെനകനിയതനയനി കേളകരഖകേള് ചമചക
ഫണക ലവട്ടനിയ്ക്കുനതനയ വനര്തകേള് ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന;

(സനി) എങ്കേനില്  ഇകനരദ്യതനില്  സമഗമനയ  അകനസഷണന്നാം  നടത്തുനതനിനക  നടപടനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

അനദ്യസന്നാംസനനങ്ങളനില് നനിനക മണല് ഇറക്കുമതനി

*769 ശശ. ലകേ. ശനിവദനസന നനയര്

 ,,   ലഡനമനിനനികേക പ്രസകനഷന

 ,,   കജനസഫക വനഴെകന

 ,,   അനവര് സനദതക
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) അനദ്യസന്നാംസനനങ്ങളനില്  നനിനക  മണല്  ലകേനണ്ടുവരുനതനിനക  സന്നാംസനന  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രന്നാം പദ്ധതനി തയ്യേനറനകനിയനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) പദ്ധതനി  നടല്പ്പെനക്കുനതനിനക  ഭരണതലെതനില് എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

തനരനിഫക  അകതനറനിറനി രൂപശകേരണ നനിര്കദ്ദേശന്നാം

*770 ശശ. ബനബു എന്നാം. പനലെനികശ്ശേരനി

 ,,  എന്നാം.എ. കബബനി

  ,,  പനി. റനി.എ. റഹശന്നാം

  ,,  ബനി. ഡനി. കദവസനി
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ഊര്ജ്ജവകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സനമൂഹദ്യബനധദ്യതകേള്  മറനക  ലെനഭന്നാം  മനത്രന്നാം  ലെക്ഷദ്യമനിടുനതനണക  മുനലറയനില്കവ
ബജലറന ആകക്ഷപന്നാം വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണന;

(ബനി) തനരനിഫക  അകതനറനിറനി  രൂപശകേരണ  നനിര്കദ്ദേശന്നാം  യകഥഷന്നാം  നനിരകക  വര്ദ്ധനില്പ്പെനികനന
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനലണന ആകക്ഷപന്നാം സന്നാംബനനിച നനിലെപനടക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(സനി) ലപകട്രെനളനിലനറ   വനിലെനനിയനണനധനികേനരന്നാം  സര്കനരനില്നനിനക  മനറനിയതനിലന
ഫലെമനയനി  യകഥഷന്നാം  വനിലെ  വര്ദ്ധനില്പ്പെനിക്കുന  സനഹചരദ്യന്നാം,  തനരനിഫക  അകതനറനിറനി
രൂപശകേരണകതനലട  ലറയനില്  യനത്രന-ചരക്കുകൂലെനി  നനിരകനിലന്നാം  സന്നാംഭവനിക്കുലമന
ആശങ്കേ സന്നാംബനനിചക നനിലെപനടക വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

സഹകേരണ ബനങ്കുകേളലട ക്ലനസനിഫനികകഷന 

*771 ശശ. പനി. ഉലലബദുള

  ,,  ലകേ.എന.എ. ഖനദര് 

  ,,  എന്നാം. ഉമ്മേര്

  ,,  അബ്ദുറഹനിമനന രണതനണനി
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

സഹകേരണവന്നാം ഖനദനി ഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സഹകേരണ  ബനങ്കുകേലള  ക്ലനസനിലലഫ  ലചയ്യുനതനിനക  സസശകേരനിചനിട്ടുള  മനനദണന്നാം
എന്തെനലണനക വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) ക്ലനസനിഫനികകഷന  നടത്തുനതനിനക  കേനലെപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണന;   എങ്കേനില്
അലതത്രയനലണനക ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമന;

(സനി) ഇതുപ്രകേനരമുള നടപടനികേള് പൂര്തനിയനയനിട്ടുകണന ?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

എമര്ജനിന്നാംഗക കകേരള പദ്ധതനികേള്

*772 ശശമതനി  ജമശലെന പ്രകേനശന്നാം
ശശ. സനി.ലകേ. നനണു

 ,,   മനതല്യൂ റനി. കതനമസക

 ,,   കജനസക ലതറയനില്

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) എമര്ജനിന്നാംഗക കകേരള  പ്രതശക്ഷനിച ലെക്ഷദ്യന്നാം ലകേവരനികചന എനക വദ്യക്തമനക്കുകമന; 

(ബനി) അതനിലനതുടര്നക  ഏലതനലക  പദ്ധതനികേള്  സന്നാംസനനതക  നടല്പ്പെനിലെനലയനക
വദ്യക്തമനകനകമന; 

(സനി) പ്രഖദ്യനപനിച പദ്ധതനികേളനില് നനിനക പലെ നനികക്ഷപ സന്നാംരന്നാംഭകേരുന്നാം പനിനമനറനിയതനയനി വന
പത്രവനര്ത ശദ്ധയനില്ലല്പ്പെട്ടനിട്ടുകണന; 

(ഡനി) എങ്കേനില് അതനിലന കേനരണങ്ങള് വനിശദമനകനകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ധനകേനരദ്യ ഇനലസക്ഷന വനിഭനഗലത ശക്തനിലല്പ്പെടുത്തുനതനിനക കേര്മ്മേപദ്ധതനികേള്

*773 ശശ.  വനി. ഡനി. സതശശന

 ,,  ലകേ. അചതന

,,    റനി. എന. പ്രതനപന

,,    എ. റനി. കജനര്ജക
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനലത  ധനകേനരദ്യ  ഇനലസക്ഷന  വനിഭനഗലത  ശക്തനിലല്പ്പെടുത്തുനതനിനക
എലന്തെലനന്നാം കേര്മ്മേപദ്ധതനികേളനണക തയ്യേനറനകനിയനിട്ടുളതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) ഈ  വനിഭനഗതനിലന  ഇകല്പ്പെനഴെലത  പ്രവര്തനങ്ങള്  എലന്തെനലകയനണക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം; 

(സനി) വനിഭനഗലത  ശക്തനിലല്പ്പെടുത്തുകമനള്  എലന്തെലനന്നാം  പരനിഷനരങ്ങളനണക  ഈ  രന്നാംഗതക
വരുതനന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതക; വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) ഇതനിനനയനി എലന്തെലനന്നാം നടപടനികേള് എടുതനിട്ടുണക; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

വനിമനനതനവളങ്ങളന്നാം തുറമുഖങ്ങളന്നാം കകേന്ദ്രശകേരനിചള വദ്യവസനയ വനികേസന കമഖലെകേള് 

*774 ശശ. സനി. പനി. മുഹമ്മേദക

 ,,  പനകലെനടക രവനി

 ,,   എന്നാം. പനി. വനിനലസനക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
വദ്യവസനയവന്നാം വനിവരസനകങ്കേതനികേവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) വനിമനനതനവളങ്ങളന്നാം  തുറമുഖങ്ങളന്നാം  കകേന്ദ്രശകേരനിചക  വദ്യവസനയ  വനികേസന  കമഖലെകേള്
ആരന്നാംഭനികനന പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണനലയനക വനിശദമനക്കുകമന;

(ബനി) എലന്തെലനന്നാം  ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങളനണക  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം;

(സനി) വദ്യവസനയകുതനില്പ്പെനിനക ഇതക എത്രമനത്രന്നാം പ്രകയനജനലല്പ്പെടുലമനനണക പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക;
വനിശദമനക്കുകമന;

(ഡനി) പദ്ധതനി നടതനില്പ്പെനിനുള ധനന്നാം എങ്ങലന സമനഹരനികനനനണക  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുനതക;
വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭവനനനിര്മ്മേനണ സഹകേരണ സന്നാംഘങ്ങളനില് നനിനള വനയ തനിരനിചടവക

*775 കഡന. എന. ജയരനജക

ശശ. പനി. സനി. കജനര്ജക

 ,,   എന്നാം. വനി. കശയനന്നാംസക കുമനര്

 ,,   കറനഷനി അഗസ്റ്റനിന

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവന്നാം ഖനദനിഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) പ്രനഥമനികേ  ഭവനനനിര്മ്മേനണ  സഹകേരണ  സന്നാംഘങ്ങളനില്നനിനക  വനയലയടുത  കശഷന്നാം
മരണലല്പ്പെടുനവരുലടയുന്നാം,  മനരകേകരനഗങ്ങളന്നാം  അപകേടങ്ങളന്നാം  സന്നാംഭവനിചക  വനയ
തനിരനിചടയനന  കേഴെനിയനതവരുലടയുന്നാം  ഭവനവനയ  ഇനതനിലള  ബനധദ്യത
ഏലറടുക്കുനതനിനുള പദ്ധതനികേള് നനിലെവനിലകണന; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് നല്കുകമന; 

(ബനി) ഇപ്രകേനരന്നാം  വനയലയടുതക,  ആകേസനികേമനയ  ദുകരദ്യനഗങ്ങളനില്ലല്പ്പെട്ടക  തനിരനിചടവനിനക
നനിര്വ്വനഹമനിലനലത നനിരനലെന്നാംബരനയവരുലട ഭവനന്നാം നഷമനകേനതനിരനികനന അടനിയന്തെനിര
നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

മറ്റു സന്നാംസനനങ്ങളനില് നനിനക ലവദല്യൂതനി

*776 ശശ. മുലകര രതനകേരന

 ,,  സനി. ദനിവനകേരന

,,   ലകേ. രനജ

,,   ഇ.ലകേ. വനിജയന
തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക

ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി
സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) ലവദല്യൂതനി  ആവശദ്യലല്പ്പെട്ടക  ഏലതങ്കേനിലന്നാം  സന്നാംസനനതനിനക  കേലതഴതനിയനിട്ടുകണന;
ഉലണങ്കേനില്  ഏലതലനന്നാം  സന്നാംസനനങ്ങള്കനണക  കേലതഴതനിയനിട്ടുളലതനക
വദ്യക്തമനക്കുകമന;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേത്തുകേള്കക  ഏലതങ്കേനിലന്നാം സന്നാംസനനത്തുനനിനക മറുപടനി ലെഭനിചനിട്ടുകണനലയനക
അറനിയനിക്കുകമന ;

(സനി) ലവദല്യൂതനി ലെഭനിക്കുനതനിനക എലന്തെലനന്നാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനണക പ്രസസ്തുത സന്നാംസനനങ്ങള്കക
മുമനലകേ  വചനിട്ടുളതക;  ഇതുപ്രകേനരന്നാം  എത്രമനത്രന്നാം  ലവദല്യൂതനി  ലെഭനിക്കുലമനനണക
പ്രതശക്ഷനിക്കുനതക; വദ്യക്തമനക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

പ്രനഥമനികേ ഹദൗസനിന്നാംഗക വനയന സന്നാംഘങ്ങളലട പ്രവര്തനന്നാം 

*777 ശശ. എന്നാം. വനി. കശയനന്നാംസക  കുമനര്

 ,,   കറനഷനി അഗസ്റ്റനിന

    കഡന. എന. ജയരനജക

ശശ. പനി. സനി. കജനര്ജക 

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
സഹകേരണവന്നാം ഖനദനിഗനമവദ്യവസനയവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സനിരന്നാം  വരുമനനമുള  സര്കനര്  ജശവനകനലര  ഹദൗസനിന്നാംഗക  സഹകേരണ
കമഖലെയനികലെകക  ആകേര്ഷനിചക  പ്രനഥമനികേ  വനയന  സന്നാംഘങ്ങളലട  പ്രവര്തനന്നാം
ലമചലല്പ്പെടുതനന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന; വനിശദനന്നാംശന്നാം നല്കുകമന;

(ബനി) പ്രനഥമനികേ ഹദൗസനിന്നാംഗക  സഹകേരണ സന്നാംഘങ്ങളനില് നനിനക  എടുതനിട്ടുള വനയകേള്കക
നനിലെവനില് പലെനിശ സബ്സനി ഡനി നല്കുനതനിനുള മനനദണങ്ങള് എലന്തെലനമനണക; 

(സനി) പലെനിശ  സബ്സനിഡനി  ആകേര്ഷകേമനകനി  ഹദൗസനിന്നാംഗക  സഹകേരണ  കമഖലെയനിലലെ
പ്രനഥമനികേ  വനയന  സന്നാംഘങ്ങളലട  പ്രവര്തനന്നാം  കേനരദ്യക്ഷമമനകനന  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമന? 



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

സന്നാംസനനതനിലന വരുമനനന്നാം വര്ദ്ധനില്പ്പെനികനനുള മനര്ഗ്ഗങ്ങള് 

*778 ശശ. സനി. മമ്മൂട്ടനി

 ,,   ലകേ. എന്നാം. ഷനജനി

 ,,   എന. എ. ലനലനിക്കുനക

 ,,   റനി. എ. അഹമ്മേദക കേബശര്

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ധനകേനരദ്യവന്നാം നനിയമവന്നാം ഭവനനനിര്മ്മേനണവന്നാം വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

(എ) സന്നാംസനനതനിലന വരുമനനന്നാം വര്ദ്ധനില്പ്പെനികനനുള മനര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചക വനിലെയനിരുതല്
നടതനിയനിട്ടുകണന; എങ്കേനില് അതു സന്നാംബനനിച കേലണതലകേള് ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമന; 

(ബനി) രനജഭരണ കേനലെന്നാം മുതല് ട്രെഷറനികേളനില് കശഷനിചനിട്ടുള പനിനവലെനികലല്പ്പെട്ട നനണയങ്ങള്,
കനനട്ടുകേള്,  മറക ചരനിത്രവസ്തുകള് എനനിവലയ സന്നാംബനനിച വനിവരകശഖരണന്നാം നടതനി
അവ കലെലെന്നാം ലചയ്തു മുതല്ക്കൂട്ടുനതനിനക ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണന; 

(സനി) സന്നാംസനനലത  ജനങ്ങളലട  സനമതനികേ  കശഷനിയുലട  അടനിസനനതനില്
നടതനവന  ടനകകഷന  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണന;  എങ്കേനില്  എത്രയനലണനന്നാം
ഇകല്പ്പെനള് ചുമതനിയനിട്ടുള പരനിധനി എത്രയനലണനന്നാം ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവദദ്യുതനി കപനസ്റ്റുകേളനിലലെ പരസദ്യ കബനര്ഡുകേള് 

*T779 ശശ. ലൂഡനി ലൂയനിസക

 ,,  ലകേ. മുരളശധരന

,,    ആര്. ലസല്വരനജക

,,    എന്നാം.പനി. വനിനലസനക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:

 )എ( നഗരസഭന  പരനിധനികേളനിലള  ലലവദദ്യുതനി  കപനസ്റ്റുകേളനില്  പരസദ്യ  കബനര്ഡുകേള്
സനപനിക്കുനതനിനക  ഉള പദ്ധതനികക രൂപന്നാം നല്കേനിയനിട്ടുകണന; വനിശദമനക്കുകമന; 

(ബനി ) എലന്തെലനന്നാം ലെക്ഷദ്യങ്ങളനണക ഇതക വഴെനി ലലകേവരനികനനുകദ്ദേശനിക്കുനതക;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
നല്കുകമന;

(സനി ) ഏലതലനന്നാം   വകുപ്പുകേളമനയനി  സഹകേരനിചനണക  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടല്പ്പെനക്കുനതക
എനറനിയനിക്കുകമന?



കകേരള നനിയമസഭ
16.07.2014-ലലെ മറുപടനികക

ബകയനലമഡനികല് മനലെനിനദ്യങ്ങളലട സന്നാംസ്ക്കരണന്നാം

*780 ശശ. വര്കലെ കേഹനര്

 ,,  എ.പനി. അബ കദുള ളക്കുട്ടനി

 ,,  പനി.എ. മനധവന

 ,, ആര്. ലസല്വരനജക

തനലഴെ കേനണുന കചനദദ്യങ്ങള്കക
ഊര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനി

സദയന്നാം മറുപടനി നല്കുകമന:
(എ) നഗരങ്ങളനിലലെ  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനള  ബകയനലമഡനികല്  മനലെനിനദ്യങ്ങള്

സുരക്ഷനിതമനയനി  സന്നാംസ്ക്കരനികനന  മലെനിനശകേരണ  നനിയനണകബനര്ഡക  പദ്ധതനി
രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണന ; വനിശദമനക്കുകമന ;

(ബനി) ഇതനിലനറ ഉകദ്ദേശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള് എലന്തെലനമനണക  ; വനിശദനന്നാംശങ്ങള് എലന്തെലനന്നാം ;

(സനി) ഏലതലനന്നാം  ശനസ  ഏജനസനികേളനണക   പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുമനയനി  സഹകേരനിക്കുനതക  ;
വനിശദമനക്കുകമന ;

(ഡനി) പദ്ധതനികനയനി  എലന്തെലനന്നാം  നടപടനികേള്  സസശകേരനിചനിട്ടുണക  ;  വനിശദനന്നാംശങ്ങള്
ലെഭദ്യമനക്കുകമന ?

കകേരള നനിയമസഭന ലസക്രകട്ടറനിയറക ,                           പനി. ഡനി. ശനരന്നാംഗധരന,
തനിരുവനന്തെപുരന്നാം, ലസക്രട്ടറനി.
2014 ജൂലലെ    7.

പ്രകതദ്യകേ  ശദ്ധയക  : നനിയമസഭന  കചനദദ്യങ്ങളലട  മറുപടനി  അവ  സഭയനില്
ഉനയനിക്കുനതനിലന തകലെദനിവസന്നാം ലവകുകനരന്നാം  5  മണനികക  മുമനയനി  നനിയമസഭന
ലസക്രകട്ടറനിയറനില് എതനിചനിരനികകണതനണക.  [ചട്ടന്നാം 47(1)]

'T' ഇനകതകക  മനറനിവച കചനദദ്യലത സൂചനില്പ്പെനിക്കുന.
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