
കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പരമ്പരരാഗത വവ്യവസരായങ്ങളുലട വനികേസനന

7994   കഡരാ. എന. ജയരരാജക
ശശ. എന.വനി. കശയരാനസക കുമരാര
 ,,    കറരാഷനി അഗസനിന
 ,,   പനി.സനി. കജരാരജക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവനവകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാനതക  ഈറ/മുള  യുമരായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  വവ്യവസരായങ്ങളുലട
വനികേസനന  ലെകവ്യമരാകനി  എലന്തെലരാന  പദ്ധതനികേളരാണക  വനിഭരാവനന
ലചയനിട്ടുള്ളതക;

(ബനി) നടപ്പു  സരാമ്പതനികേ  വരഷന  പ്രസ്തുത  കമഖലെയ്ക്കുകവണനി  നശകനിവചനിട്ടുള്ള
തുകേയുലട വനിശദരാനശങ്ങള് നല്കുകമരാ; 

(സനി) പ്രസ്തുത വവ്യവസരായവമരായനി ബന്ധലപ്പെട്ടു നനില്ക്കുന്ന ലതരാഴെനിലെരാളനികേള്കക മറ
ലതരാഴെനില്  കമഖലെകേലളകരാള്  കുറഞ്ഞ  കവതനവന  ആനുകൂലെവ്യങ്ങളുന,
സസൗകേരവ്യങ്ങളുമരാണക നല്കേനിവരുന്നലതന്ന കേരാരവ്യന ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;
വനിശദരാനശങ്ങള് നല്കുകമരാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത  കമഖലെയനിലലെ  ലതരാഴെനിലെരാളനികേളുലട  സരാമൂഹവ്യ  സുരക
ഉറപ്പുവരുതനിയനിലലങ്കേനില്  ലതരാഴെനിലെരാളനികേളുലട  ലകേരാഴെനിഞ്ഞുകപരാകക
ഉണരാകുലമന്നതക കേണകനിലലെടുതന പ്രസ്തുത വവ്യവസരായതനിലന്റെ നനിലെനനില
കേണകനിലലെടുതന ശക്തമരായ നവശകേരണ പരനിപരാടനികേള് നടപ്പെനിലെരാക്കുകമരാ
;വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പരമ്പരരാഗത ലതരാഴെനില് കമഖലെലയ സനരകനികരാന നടപടനി

7995 ശശ. പപ.കക. ബഷശര
,, കക. മുഹമ്മദുണനി ഹരാജനി
,, സനി. കമരായനിനകുട്ടനി
,, പനി.ബനി. അബ്ദുള് റസരാകേക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) പരമ്പരരാഗത  ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുന  അകത  തരതനിലലെ  യനവതകത്കൃത
ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുന വനിലെ നനിലെവരാരതനില് നനിലെ നനില്ക്കുന്ന ഭശമമരായ അന്തെരന
പരമ്പരരാഗതലതരാഴെനിലെനിലന  സരാരമരായനി  ബരാധനിക്കുന്ന  കേരാരവ്യന
ശദ്ധയനില്വന്നനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) എങ്കേനില്  അതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക  എലന്തെരാലക  മുനകേരുതലുകേളുന
നടപടനികേളുന സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(സനി) 2014-15  വരഷതനില്  പരമ്പരരാഗത  ലതരാഴെനില്  കമഖലെയക  എലന്തെരാലക
കപ്രരാതരാഹനന നലരാനരാണക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതക?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പരമ്പരരാഗത വവ്യവസരായ കമഖലെയനിലലെ പ്രതനിസന്ധനിമൂലെന 
ഭുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവലരുട പുനരധനിവരാസന

7996 ശശ. കകേരാടനികയരനി ബരാലെത്കൃഷ്ണന
 ,,    ലകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖരാദര
 ,,    പുരുഷന കേടലുണനി
ശശമതനി പനി. അയനിഷരാകപരാറനി

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) പരമ്പരരാഗത  വവ്യവസരായകമഖലെയനിലലെ  പ്രതനിസന്ധനി  കേരാരണന
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവലര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക  എലന്തെങ്കേനിലുന
പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമരാ; വനിശദമരാകരാകമരാ;

(ബനി) ഇതരതനില്  പുനരധനിവസനിപ്പെനികലപ്പെകടണതരായ  എത്ര  കപരുലണന്നക
കേണകരാകനിയനിട്ടുകണരാ; വനിശദരാനശന വവ്യക്തമരാകരാകമരാ;

(സനി) പ്രതനിസന്ധനിയനില്ലപ്പെട്ട  പരമ്പരരാഗത  വവ്യവസരായ  കമഖലെലയ
ആധുനനികേവല്കരണതനിലൂലട  പുനരുദ്ധരനികരാനുള്ള സരാദ്ധവ്യതലയക്കുറനിചക
എലന്തെങ്കേനിലുന പഠനന നടതനിയനിട്ടുകണരാ; വനിശദമരാകരാകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പരമ്പരരാഗത വവ്യവസരായങ്ങള്

7997 ശശ. അബ്ദുറഹനിമരാന രണതരാണനി

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന  വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാനതക  പരമ്പരരാഗത  വവ്യവസരായങ്ങള്  ഏലതലരാമരാലണന്നക
വവ്യക്തമരാകരാകമരാ; 

(ബനി) ഇതരതനിലുള്ള  വവ്യവസരായങ്ങളനില്  ഏരലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നവരുലട  എണന
എത്രയരാലണന്നക വനിശദമരാകരാകമരാ; 

(സനി) പരമ്പരരാഗത  വവ്യവസരായങ്ങളനില്  ഏരലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നവരക്കുക  നല്കുന്ന
ആനുകൂലെവ്യങ്ങള് എലന്തെരാലകയരാണക?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

സൂക്ഷ്മ ലചറുകേനിട ഇടതരന  വവ്യവസരായ കമഖലെയനില് പുതനിയ സനരനഭങ്ങള്

7998 ശശ. ലകേ. മുരളശധരന
 ,,   റനി.എന. പ്രതരാപന
 ,,   കതറമ്പനില് രരാമത്കൃഷ്ണന
 ,,   ആര. ലസല്വരരാജക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

 )എ( സൂക്ഷ്മ ലചറുകേനിട ഇടതര വവ്യവസരായ കമഖലെയനില് പുതനിയ സനരനഭങ്ങള്
ആര ഭനിക്കുന്നതനിനക പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണരാ; വനിശദമരാക്കുകമരാ; 

(  ബനി) എലന്തെലരാന  ഉകദ്ദേശവ്യലെകവ്യങ്ങളരാണക  ഇതുവഴെനി
ലലകേവരനികരാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക; വനിശദരാനശങ്ങള് എലന്തെലരാന;

(സനി) സനസരാനലത  വവ്യവസരായ  കുതനിപ്പെനിനക  ഇതക  എത്രമരാത്രന
പ്രകയരാജനലപ്പെടുലമന്നരാണക പ്രതശകനിക്കുന്നതക; വനിശദമരാക്കുകമരാ; 

 )ഡനി( പദ്ധതനി  നടതനിപ്പെനിനുള്ള  ധനന  എങ്ങലന  സമരാഹരനികരാനരാണക
ലെകവ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതക; വനിശദരാനശങ്ങള് എലന്തെലരാന ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പുതനിയ വവ്യവസരായന ആരനഭനിക്കുന്നവരക്കുള്ള ആനുകൂലെവ്യങ്ങള്

7999 ലപ്രരാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനരാഥക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യതനിനക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

പുതനിയ  വവ്യവസരായന  ആരനഭനിക്കുന്ന  ലചറുകേനിട/വനകേനിട  വവ്യവസരായ
സരാപനങ്ങള്ക്കുന,  സനരനഭകേരക്കുന  എലന്തെരാലക  ആനുകൂലെവ്യങ്ങളരാണക
ലെഭവ്യമരാക്കുന്നലതന്നക അറനിയനിക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ലപരാതുകമഖലെരാ സരാപനങ്ങലളുട പുനരുദ്ധരാരണന

8000 ശശ. പനി. ലകേ. ഗുരുദരാസന
  ,,  ലകേ. കുഞ്ഞനിരരാമന (തൃകരനിപ്പൂര)
കഡരാ  ലകേ. ടനി. ജലെശല്
ശശ. ലകേ. ലകേ. നരാരരായണന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) കേരാരവ്യകമമലരാലത  പ്രവരതനിക്കുന്ന  ലപരാതുകമഖലെസരാപനങ്ങകളരാടുന
കേമ്പനനി  കമധരാവനികേകളരാടുന  ഈ  സരകരാര  സസശകേരനിക്കുന്ന  നയന
വവ്യക്തമരാക്കുകകമരാ;

(ബനി) ലപരാതുകമഖലെരാസരാപനങ്ങളുലട  പുനരുദ്ധരാരണതനിനുന
അവകലെരാകേനതനിനുമുള്ള  സമനിതനിയരായ  റനിയരാബനിലന്റെ  പ്രവരതനന
വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണരാ; വനിശദമരാകരാകമരാ;

(സനി) ലപരാതുകമഖലെരാസരാപനങ്ങള്കക ഫണക അനുവദനിക്കുന്നതനില് എലന്തെങ്കേനിലുന
മരാനദണന പരാലെനികരാറുകണരാ; എങ്കേനില് വവ്യക്തമരാകരാകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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ബശഡനിവവ്യവസരായ കമഖലെ കനരനിടുന്ന പ്രതനിസന്ധനി 

8001 ശശ. എളമരന കേരശന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാനതക  ബശഡനി  വവ്യവസരായ  കമഖലെ  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസന്ധനി
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ ;

(ബനി) എങ്കേനില് എന്തെക പരനിഹരാരമരാര ഗമരാണക കേലണതനിയലതന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(സനി) തകേര ച കനരനിടുന്ന ബശഡനി വവ്യവസരായ കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്ന എത്ര
ലതരാഴെനിലെരാളനികേളുന  കുടുനബങ്ങളുന  ദുരനിതമനുവഭനിക്കുന്നുണക  എന്നക  സരകരാര
കേണകരാകനിയനിട്ടുകണരാ ;

(ഡനി) എങ്കേനില്  ഇവരകക  ആശസരാസന  നല്കുന്നതനിനക  എലന്തെങ്കേനിലുന  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുകമരാ ;

(ഇ) ഈ  കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിചവരകക  സരകരാര  നല്കകേണ  പലെ
ആനുകൂലെവ്യങ്ങളുന  യഥരാസമയന  ലെഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  പരരാതനി
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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റബ്ബര അധനിഷനിത വവ്യവസരായ സനരനഭങ്ങള്

8002 ശശ. മുലകര രതരാകേരന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) റബ്ബര  വനിലെയനിടനിവനിലന്റെ  പശരാതലെതനില്  സനസരാനതക  റബ്ബര
അധനിഷനിത  വവ്യവസരായ  സനരനഭങ്ങള്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമരാ;

(ബനി) ഇതുമരായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടക  എലന്തെങ്കേനിലുന  നനിരകദ്ദേശന  സരകരാരനിലന്റെ
മുന്നനിലുകണരാലയന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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തരാലൂകകതലെ വവ്യവസരായ ഓഫശസുകേള്

8003 ലപ്രരാഫ. സനി. രവശന്ദ്രനരാഥക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) പുതുതരായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തരാലൂക്കുകേളനില്   തരാലൂകകതലെ  വവ്യവസരായ
ഓഫശസുകേള് തുടങ്ങുന്നതക  പരനിഗണനയനിലുകണരാ ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില്  സസശകേരനിച  നടപടനികേള്  എലന്തെരാലകയരാലണന്നക
വനിശദമരാക്കുകമരാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
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മള്ട്ടനിലലെവല് മരാരകറനിനഗക കമഖലെ

8004 ശശ. ലകേ.ലകേ. ജയചന്ദ്രന
,, സനി.ലകേ. സദരാശനിവന
ശശമതനി ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ
ശശ. ലകേ. ദരാസന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) മള്ട്ടനിലലെവല് മരാരകറനിനഗക കമഖലെലയക്കുറനിചക പരനികശരാധനിചനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) മള്ട്ടനിലലെവല്  മരാരകറനിനഗനിലൂലട  വനിറഴെനികലപ്പെടുന്ന  സരാധനങ്ങള്കക
വനില്പനകരാര  വരാഗരാനന  ലചയ്യുന്ന  ഗുണങ്ങള്  ഉണക  എന്നക  ഉറപ്പെക
വരുതന്നതനിനക  നനിലെവനില്  എലന്തെങ്കേനിലുന  സനവനിധരാനങ്ങള്  ഉകണരാ;
വനിശദമരാക്കുകമരാ;

(സനി) ഇതരതനില്  വനില്ക്കുന്ന  സരാധനങ്ങള്  വരാങ്ങുന്ന  ജനങ്ങള്
കേബളനികലപ്പെടുന്നതരായ വരാരതകേള് ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;

(ഡനി) മള്ട്ടനിലലെവല് മരാരകറനിനഗക വഴെനി വനില്പന നടതന്നതനില് സനസരാനതനിനക
ലെഭവ്യമരാകകേണ  നനികുതനികേള്  ലെഭവ്യമരാകുന്നുകണരാലയന്നക
പരനികശരാധനിചനിട്ടുകണരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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ഇനലവസകലമന്റെക കനിയറനസക കബരാരഡക

8005  ശശ. ലഡരാമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന
,,     എ.റനി. കജരാരജക
,,     റനി.എന. പ്രതരാപന
,,     വനി.ഡനി. സതശശന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

)എ( ഇനലവസകലമന്റെക  കനിയറനസക  കബരാരഡക  രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണരാലയന്നക
വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

)ബനി( എലന്തെലരാന  ലെകവ്യങ്ങളരാണക  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനികരാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക;
വനിശദരാനശങ്ങള് ലെഭവ്യമരാക്കുകമരാ;

   സനി( വവ്യവസരായ  ഉചകകേരാടനിയനില്  വന്ന  പദ്ധതനികേള്കക  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
അനുമതനി  ലെഭവ്യമരാകരാന  എലന്തെലരാന  കേരാരവ്യങ്ങളരാണക  ഇതനില്
ഒരുകനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നക വനിശദമരാക്കുകമരാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കബരാരഡക എലന്തെലരാന പ്രവരതനങ്ങള് ഇതുവലര നടതനിയനിട്ടുണക;
വനിശദരാനശങ്ങള് ലെഭവ്യമരാക്കുകമരാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
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എമരജനിനഗക കകേരള കവലറരാരു രൂപതനില് വശണന നടതന്നതനിനക നശകന 

8006 ശശ. എളമരന കേരശന 
 ,,   പനി. ശശരരാമത്കൃഷ്ണന
 ,,   ബരാബു എന. പരാലെനികശ്ശേരനി
 ,,   സരാജു കപരാള് 

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) എമരജനിനഗക  കകേരള  കവലറരാരു  രൂപതനില്  വശണന  നടതന്നതനിനു
വവ്യവസരായ  വകുപ്പെക  നശകന  നടതന്നതരായ  വരാരതകേള്
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ; എങ്കേനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദരാനശന വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ; 

(ബനി) എമരജനിനഗക  കകേരളയനില് എത്ര പദ്ധതനികേളരാണക  സമരപ്പെനികലപ്പെട്ടനിരുന്നതക;
ഇതനില് വനികദശതനനിന്നുന സസകദശതനനിന്നുന എത്ര കേമ്പനനികേള് വശതന
ഉണരായനിരുന്നുലവന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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അതനികവഗ ലറയനില് പദ്ധതനിയുലട ലെകവ്യങ്ങള് 

8007 ശശ. റനി. എന. പ്രതരാപന
 ,,   അനവര സരാദതക
 ,,   സണനി കജരാസഫക
 ,,   എന. എ. വരാഹശദക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) എലന്തെലരാന  ലെകവ്യങ്ങളരാണക  അതനികവഗ  ലറയനില്  പദ്ധതനി  വഴെനി
കകേവരനികരാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതക; വനിശദരാനശങ്ങള് എലന്തെലരാന; 

(ബനി) പദ്ധതനിയുലട വനിശദമരായ റനികപ്പെരാരട്ടക തയരാറരാകനിയനിട്ടുകണരാ; വനിശദരാനശങ്ങള്
എലന്തെലരാന; 

(സനി) പദ്ധതനി നടപ്പെരാകരാന സസശകേരനിച നടപടനികേള് വനിശദമരാക്കുകമരാ?
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16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഗവ്യരാസക ലലപപ്പെക ലലലെന നനിരമ്മരാണന

8008 ശശ. എന. ഉമ്മര

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവ ന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ ) ആനരാപ്രകദശനില്  ലലപപ്പെക  ലലലെന  കേടന്നു  കപരാകുന്ന  പ്രകദശതണരായ
ലപരാട്ടനിലതറനിയുലട  പശരാതലെതനില്  സ നസരാനതക  ഗവ്യരാസക  ലലപപ്പെക
ലലലെന  നനിരമ്മനിക്കുന്ന കേരാരവ്യതനില് പുനനഃപ്പെരനികശരാധന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണരാ;

(ബനി) ജനസരാന്ദ്രതയനില്  ഏലറ  മുന്നനിലുള്ള  സ സരാനതക  ഇതര ന  അപകേട ന
ഉണരായരാല്   സ ഭവനികരാവന്ന  ദുരന്തെലത  കനരനിടരാന  എലന്തെരാലക
മുനകേരുതലുകേളരാണക സസശകേരനികരാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ ?
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ബ്രകഹരാസനിലന്റെ വനികേസനന

8009 ശശ. സനി. ദനിവരാകേരന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) ബ്രകഹരാസനിലന്റെ  വനികേസനവമരായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടക  കകേരള  സരകരാരുമരായനി
ഏലതങ്കേനിലുന കേരരാര നനിലെവനിലുലണങ്കേനില് വനിശദമരാക്കുകമരാ; 

(ബനി) ബ്രകഹരാസനിലന്റെ  2012 മുതലുള്ള ലെരാഭനഷ്ടകേണക്കുകേള് വനിശദമരാക്കുകമരാ; 
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കകേരള ഡ്രഗകസക ആന്റെക ഫരാരമസസ്യൂട്ടനികല്സക  ലെനിമനിറഡനിലന്റെ പ്രവരതനന

T8010 ശശമതനി ജമശലെരാ പ്രകേരാശന
ശശ. സനി. ലകേ. നരാണു
,,    മരാതത്യു റനി. കതരാമസക
,,    കജരാസക ലതറയനില്

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) കകേരള  ഡ്രഗകസക  ആന്റെക  ഫരാരമസസ്യൂട്ടനികല്സക  ലെനിമനിറഡനിലന്റെ
പ്രവരതനങ്ങള് വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) പരകചസക  ഓരഡര  ലെഭനിചതനിനു  കശഷന  ഉതകപരാദനിപ്പെനിച  മരുന്നുകേള്
വരാങ്ങനിലകരാണക  കപരാകേരാതതുമൂലെന  ഭശമമരായ  ധനനഷ്ടന  കേമ്പനനികക
ഉണരായനിട്ടുള്ളതക ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ; വനിശദരാനശങ്ങള് ലെഭവ്യമരാക്കുകമരാ?
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മലെബരാര സനിമന്റെകസക ലെനിമനിറഡക

8011 ശശ. എന. ചന്ദ്രന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:
(എ) ലപരാതുകമഖലെരാ സരാപനമരായ മലെബരാര സനിമനറകസക ലെനിമനിറഡക കേഴെനിഞ്ഞ 8

വരഷമരായനി  എത്ര  കകേരാടനി  രൂപയരാണക  ലെരാഭമുണരാകനിയലതന്നു
വവ്യക്തമരാകരാകമരാ; 

(ബനി) ഓകരരാ  വരഷലതയുന   ലെരാഭവനിവരന  പ്രകതവ്യകേന  പ്രകതവ്യകേമരായനി
അറനിയനിക്കുകമരാ; 

(സനി) കേസ്തുരനി  രനഗന  റനികപ്പെരാരട്ടനിലന്റെ  അടനിസരാനതനില്  ഈ  വവ്യവസരായ
സരാരാപനന  എലന്തെങ്കേനിലുന  തരതനിലുള്ള  ഭശഷണനി  കനരനിടുന്നുകണരാലയന്നക
വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(ഡനി) ഫരാക്ടറനി പ്രകദശലത ഇ.എസക.എയനില്  നനിന്നുന ഒഴെനിവരാകനികനിട്ടുന്നതനിനു
കവണനി സരകരാര എലന്തെങ്കേനിലുന നടപടനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണരാ;

(ഇ) ഉലണങ്കേനില് എലന്തെലരാമരാലണന്നു വവ്യക്തമരാകരാകമരാ?
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ബനി  .  എചക  .  ഇ  .  എല്  .  ലന്റെ നനികകപ  /  ലടകേ കകനരാളജനി വനികേസനന

8012 ശശ. എന.എ. ലനലനിക്കുന്നക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) കേരാസരകഗരാഡക  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്ന  ലകേ.ഇ.എല്  യൂണനിറക
ബനി.എചക.ഇ.എല.മരായനി സനയുക്ത സനരനഭന തുടങ്ങനിയതനിനക കശഷന പുതനിയ
നനികകപകമരാ  ലടകകരാളജനി  വനികേസനകമരാ  വന്നനിട്ടനിലലന്നതക
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;  ബനി.എചക.ഇ.എല്.ലന്റെ  ഇന്നലത
പരനിതരാപകേരമരായ  അവസയക  മരാറന  വരുതരാന  എന്തെക  നടപടനികേള്
സസശകേരനികരാനരാണക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

( ബനി) വവ്യവസരായ  വകുപ്പുമനനി  ബനി.എചക.ഇ.എല്.  സന്ദരശനിക്കുവരാനുന
ലതരാഴെനിലെരാളനികേലളയുന  മരാകനജക ലമന്റെക  പ്രതനിനനിധനികേലളയുന  പലങ്കേടുപ്പെനിചക
കയരാഗന  വനിളനിച്ചുകചരതക  അവസ  ലമചലപ്പെടുതരാനുന  ആവശവ്യമരായതക
ലചയ്യുകമരാ?
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ഈറ  ,   പനമ്പക കമഖലെയനിലലെ പ്രതനിസന്ധനി

8013 ശശ. എന. എ. കബബനി

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) പരമ്പരരാഗത വവ്യവസരായമരായ  ഈറ,  പനമ്പക  കമഖലെയനിലലെ  പ്രതനിസന്ധനി
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) എങ്കേനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക  എന്തെക  നടപടനി  സസശകേരനിച്ചു  എന്നക
വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(സനി) ഈ  കമഖലെയനില്  പ്രവരതനിക്കുന്നവരകക  ലതരാഴെനിലെനിലരായ്മ  കേരാരണമുള്ള
ജശവനിത  പ്രയരാസന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക  സരാമ്പതനികേ  സഹരായന
നല്കുന്നതനിനരായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണരാലയന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?
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സസകേരാരവ്യകമഖലെയനില് കേരനിമണല് ഖനനന

8014 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദരാസക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) തശരകദശ  കമഖലെയനില്  സമൃദ്ധമരായുള്ള  കേരനിമണല്  ഖനനന
ലചയ്യുന്നതനിനരായനി  സസകേരാരവ്യ  കമഖലെലയ  ഏല്പ്പെനിക്കുന്നതനിനക
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണരാ; എങ്കേനില് വനിശദരാനശന നല്കുകമരാ; 

(ബനി) കേരനിമണല്  ഖനനന  ലചലയടുത  കശഷന  ഏലതലരാന
വരാണനിജവ്യരാവശവ്യങ്ങള്കരാണക ഉപകയരാഗനിച്ചുവരുന്നതക; 

(സനി) ഈ സരകരാര അധനികേരാരകമറ കശഷന ഈയനിനതനില് എത്ര കകേരാടനി രൂപ
സമരാഹരനികരാന കേഴെനിഞ്ഞുലവന്നതനിലന്റെ വനിശദവനിവരന നല്കുകമരാ?
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സനിന്നനിനഗക മനിലകേളുലട നവശകേരണതനിനരായനി ലചലെവഴെനിച തുകേ

8015 ശശ. എ.ലകേ. ശശശന്ദ്രന
,, കതരാമസക ചരാണനി

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാന ലടകകലലറല് കകേരാരപ്പെകറഷലനറ നരാലു സനിന്നനിനഗക  മനിലകേളുലട
നവശകേരണതനിനരായനി ഈ സരകരാര അധനികേരാരകമറകശഷന എഎത കകേരാടനി
രൂപ ലചലെവഴെനിച്ചുലവന്നക ലവളനിപ്പെടുതരാകമരാ ;

(ബനി) മലെബരാര  സനിന്നനിനഗക  മനിലനിനക  നവശകേരണതനിനരായനി  എഎത  കകേരാടനി  രൂപ
ലചലെവഴെനിച്ചു ;

(സനി) പരുതനി  വരാങ്ങുന്നതനിലുന  നൂല്  വനില്ക്കുന്നതനിലുന  നഷ്ടന
വരുന്നലതന്തുലകേരാണരാലണന്നക പരനികശരാധനിചനിട്ടുകണരാ  ;  ഉലണങ്കേനില് ഇതക
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനരായനി എലന്തെലരാന നടപടനികേളരാണക സസശകേരനിക്കുന്നതക  ;

(ഡനി) ലടകകലലറല്  കകേരാരപ്പെകറഷനനിലലെ  ലകേടുകേരാരവ്യസതയുലട  വനിവരങ്ങള്
അകനസഷനിച  ധനകേരാരവ്യ  പരനികശരാധനരാ  വനിഭരാഗതനിലനറ  റനികപ്പെരാരട്ടനില്
എലന്തെരാലക  നടപടനികേളരാണക  സസശകേരനികണലമന്നക
ആവശവ്യലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നലതന്നക  ലവളനിലപ്പെടുതരാകമരാ         ; റനികപ്പെരാരട്ടനിലനറ
പകേരപ്പെക ലെഭവ്യമരാക്കുകമരാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഹരാന്റെകനിലന്റെ പ്രവരതനന 

8016 ശശ. റനി. വനി. രരാകജഷക
 ,,   സനി. ത്കൃഷ്ണന
 ,,   വനി. ശനിവനകുട്ടനി
 ,,   ലകേ. കുഞ്ഞനിരരാമന (ഉദുമ)

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) ഹരാന്റെകനിലന്റെ പ്രവരതനന വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണരാ; 

(ബനി) കപ്രമറനി  സനഘങ്ങളനില്  നനിന്നുന  ഹരാന്റെകക  സനഭരനിച  തുണനിതരങ്ങളുലട
വനിലെ കുടനിശ്ശേനികേയരാക്കുന്നതക ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ; 

(സനി) കകേതറനി സനഘങ്ങളനില് നനിന്നുന തുണനിതരങ്ങള് വരാങ്ങുന്നതനികനകരാള്
ഹരാന്റെകനിനു  തരാല്പരവ്യന  അനവ്യസനസരാനങ്ങളനില്  നനിന്നുന  വരാങ്ങുന്നതരാണക
എന്ന ആകകപന ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ; 

(ഡനി) കപ്രമറനി  സനഘങ്ങളനില്  നനിന്നക  തുണനിതരങ്ങള്  വരാങ്ങനിയ  ഇനതനില്
ഹരാന്റെകക  നല്കേരാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേരാടുതതശരക്കുന്നതനിനുന  കപ്രമറനി
സനഘങ്ങള് ഉല്പരാദനിപ്പെനിക്കുന്ന തുണനിതരങ്ങള് കൂടുതല് സനഭരനിക്കുന്നതനിനുന
ഹരാന്റെകനിലന  സജ്ജമരാക്കുന്നതനിനക  എന്തു  നടപടനി  സസശകേരനികരാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുലവന്നക വവ്യക്തമരാകരാകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

കകേതറനിയുലട വനികേസനന

8017 ശശ. ലകേ. കുഞ്ഞമ്മതക മരാസര

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാനലത പരമ്പരരാഗത വവ്യവസരായങ്ങളനില് ഒന്നരായ കകേതറനിയുലട
വനികേസനതനിനരായനി  സരകരാര  എലന്തെരാലക  നടപടനി  സസശകേരനിച്ചുലവന്നക  
വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ; 

(ബനി) സനസരാനതക  ഇകപ്പെരാള്  എത്ര  കകേതറനി  സനഘങ്ങള്
പ്രവരതനിക്കുന്നുലണന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ ; 

(സനി) ഹരാന്റെക-ലടകനിനക  കകേരാഴെനികകരാടക  ജനിലയനില്  എത്ര  വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള്
ഉലണന്നുന അവ എവനിലടലയരാലകയരാലണന്നുന വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ ; 

(ഡനി) പലെ  വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങളുന  കശരാചവ്യരാവസയനില്  ആയതുകേരാരണന
ഉപകഭരാക്തരാകള് എതന്നനില എന്ന കേരാരവ്യന ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ; 

(ഇ) ഇതു  പരനിഹരനിചക  വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങലള  ആകേരഷകേമരാകനി  വനില്പന
വരദ്ധനിപ്പെനികരാന നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമരാ ; വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

കേരാസരകഗരാഡക ജനിലയനിലലെ കകേതറനി സഹകേരണ സനഘങ്ങള്കക 
നല്കേരാനുള്ള റനികബറക കുടനിശ്ശേനികേ 

8018 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) കേരാസരകഗരാഡക  ജനിലയനിലലെ  ഏലതലരാന  കകേതറനി  സഹകേരണ
സനഘങ്ങള്കരാണക  റനികബറക  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കേരാനുള്ളലതന്നക  തുകേയുന
സനഘവന തനിരനിച കേണക്കുകേള് ലെഭവ്യമരാകരാകമരാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ എകപ്പെരാള് വനിതരണന ലചയ്യുലമന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഇ  -  ഗകവണനസക

8019 ശശ. കജരാസഫക വരാഴെകന
,, അനവര സരാദതക
,, ലൂഡനി ലൂയനിസക
,, എന.എ. വരാഹശദക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സനസരാനതനിനക  ഇ-ഗകവണനസക  രനഗതക  കദശശയതലെതനില്  ഒന്നരാന
സരാനന ലെഭനിചനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) എലന്തെലരാന മരാനദണങ്ങള് പരനിഗണനിചരാണക ഈ അരഹത ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതക;
വനിശദരാനശങ്ങള് എലന്തെലരാന;

(സനി) എലന്തെലരാന  കസവനങ്ങളുന  സസൗകേരവ്യങ്ങളുമരാണക  ഇ-ഗകവണനസനിലൂലട
ജനങ്ങള്കക ലെഭനിചനിട്ടുള്ളലതന്നക വനിശദമരാക്കുകമരാ;

(ഡനി) അനഗശകേരാരന ലെഭനിക്കുന്നതനിനരായനി ഭരണതലെതനില് സസശകേരനിച നടപടനികേള്
വനിശദമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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ആധരാര കേരാരഡനിനരായനി കശഖരനിച വനിവരങ്ങള്

8020 ശശമതനി ലകേ. എസക. സലെശഖ

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) ആധരാര  വനിവരങ്ങള്   ഐ.ടനി.വകുപ്പെനിലന്റെ  അനരാസമൂലെന
മറരരാജവ്യങ്ങളുകടയുന  ഏജനസനികേളുകടയുന  കകേകേളനിലലെതനിയതക
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടുകവരാ;

(ബനി) ലസരവറുകേളനില്  വനിവരകശഖരണതനിനരാവശവ്യമരായ  കസരാഫക  ലവയര
തയരാറരാകരാന ഐ.ടനി.  വകുപ്പെക ആലരയരാണക ചുമതലെലപ്പെടുതനിയതക എന്നുന
അവരുമരായനി  ഉണരാകനിയ  കേരരാറുന  നനിബന്ധനകേളുന
എലന്തെരാലകയരാലണന്നുന വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(സനി) കേരരാര  വവ്യവസകേള്കക  വനിരുദ്ധമരായനി  കസരാഫക  ലവയര  നനിരമ്മരാണന,
പരനിപരാലെനന,  ഡരാറരാബരാങ്കേക  നനിയനണന  എന്നനിവ  ഐ.ടനി.  വകുപ്പുമരായനി
കേരരാറനികലെരലപ്പെട്ട  സരാപനവന  ഐ.ടനി.വകുപ്പുനകൂടനി  മറ  സസകേരാരവ്യ
ഏജനസനികേള്കക  നല്കേനിയനിട്ടുകണരാ;  എങ്കേനില്  അവര  ആലരലരാന;
വനിശദരാനശന വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(ഡനി) ഇവരുമരായനി കേരരാര ഇല എങ്കേനില് ആധരാര രജനികസ്ട്രേഷനുമരായനി ബന്ധലപ്പെട്ട
സസകേരാരവ്യ  കേമ്പനനിയുലട  വനിവരങ്ങളുന  ഉന്നത  ബന്ധങ്ങളുന,  വനിവരങ്ങള്
കചരാരതനി  നല്കേനിയതുന  അതനിലൂലട  ലപരാതുജനങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള്
തശവ്രവരാദനികേള്ക്കു ലെഭനികരാനനിടയുകണരാ എന്നതുന സനബന്ധനിചക ഒരു സമഗ
അകനസഷണന നടതകമരാ;

(ഇ) ആധരാര വനിവരങ്ങള് തയരാറരാകനിയതുമരായനി ബന്ധലപ്പെട്ടക ഐ.ടനി. വകുപ്പെക 
നരാളനിതുവലര എന്തു തുകേ ചനിലെവഴെനിച്ചു;  എന്തു തുകേയുലട കകേന്ദ്രസഹരായന 
ലെഭവ്യമരായനി; വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

സരകരാര ഓഫശസുകേള് ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്നതനിനുന  
കേമ്പസ്യൂട്ടര വതകകേരനിക്കുന്നതനിനുന   നടപടനികേള്

8021 ശശ. പനി. തനികലെരാതമന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സരകരാര  ഓഫശസുകേള്  ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്നതനിനുന  പൂരണമരായുന
കേമ്പസ്യൂട്ടര  വതകകേരനിക്കുന്നതനിനുന  ഈ  സരകരാര  കകേലകരാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള് എലന്തെലരാമരാലണന്നക പറയരാകമരാ; 

(ബനി) കേമ്പസ്യൂട്ടരവല്കരനിച  സരകരാര  ഓഫശസുകേളനിലലെ  കേമ്പസ്യൂട്ടര  തകേരരാറുകേള്
അടനിയന്തെരമരായനി  പരനിഹരനിക്കുവരാനുന  ലമമ്മറനി  കേപ്പെരാസനിറനി
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  കസരാഫക ലവയറുകേള്  കേലെരാകേരാലെങ്ങളനില്  അപക കഡറക
ലചയ്യുന്നതനിനുന  എലന്തെലരാന  ന ടപടനികേളരാണക  നനിലെവനിലുള്ളലതന്നു
പറയരാകമരാ;  ഈ  നടപടനികേള്  തനികേച്ചുന  പരവ്യരാപ്തമരാകണരാ  എന്നു
പരനികശരാധനികരാറുകണരാ;  ഈ സനവനിധരാനന കുറമറതരാക്കുവരാന എലന്തെലരാന
നടപടനികേളരാണക സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നക പറയരാകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

   ഉപകയരാഗശൂനവ്യമരായ കേമ്പസ്യൂട്ടര 
8022 ശശ. പനി. തനികലെരാതമന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) കകേരളതനിലലെ  സരകരാര  ഓഫശസുകേളനില്  കേമ്പസ്യൂട്ടര  വല്കരണന
ആരനഭനിചനിട്ടക എത്ര വരഷമരായനി എന്നു പറയരാകമരാ; 

(ഇ) ഈ  കേരാലെഘട്ടതനിനുള്ളനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്കക  കേശഴെനിലുള്ള
ഓഫശസുകേളനിലലെ  കേരാലെഹരണലപ്പെട്ടതുന  കകേടരായവയുമരായ  കേമ്പസ്യൂട്ടറുകേളുന
അനുബന്ധ സരാധനങ്ങളുന എന്തു ലചയ്തു എന്നു പറയരാകമരാ;

(സനി) ഒകട്ടലറ  ഓഫശസുകേള് ഉപകയരാഗശൂനവ്യമരായ കേമ്പസ്യൂട്ടര  ഭരാഗങ്ങള്  ലകേരാണക
ലപരാറുതനിമുട്ടനിയ  അവസയനിലെരാലണന്നുന  അവ  സനസ്കരനികരാകനരാ  കലെലെന
ലചയരാകനരാ  പറരാലത  പരാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണരാക്കുകേയരാലണന്നുന
കബരാധവ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്കക  അടനിയന്തെര
പരനിഹരാരമുണരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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സരകരാര സരാപനങ്ങളനില് ഇന്റെരലനറക കേണകന

8023 ശശ. എസക. ശരമ്മ

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) സരകരാര  സരാപനങ്ങളനില്  ഇന്റെരലനറക  കേണകന  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസശകേരനിചനിട്ടുലണങ്കേനില് വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ  ; 

(ബനി) ഇതരതനില് കേണകന നല്കുന്നതനിനക ഏലതങ്കേനിലുന സരാപനങ്ങളുമരായനി
ധരാരണയനില്  എതനിയനിട്ടുകണരാ;  എങ്കേനില്  ഏലതലരാന
സരാപനങ്ങളരാലണന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
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പുതനിയ ലടകകരാപരാരക്കുകേള്

8024 ശശ. മുലകര രതരാകേരന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യതനിനക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

സനസരാനതക  പുതനിയ  ലടകകരാപരാരക്കുകേള്  സരാപനിക്കുന്ന  കേരാരവ്യന
സരകരാരനി ലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണരാ; വനിശദരാനശന ലവളനിലപ്പെടുതകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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പദ്ധതനികേള്കക ഐ  .  ടനി മനിഷനക ലെഭനിച തുകേ

8025 ശശ. റനി. വനി. രരാകജഷക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) വനിവനിധ ഐ.ടനി പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലെരാക്കുന്നതനിനരായനി കകേന്ദ്രതനില് നനിന്നുന
സനസരാനതക  നനിന്നുന  ഐ.ടനി  മനിഷനക  2013-14-ല്  എന്തെക  തുകേ
ലെഭനിച്ചുലവന്നുന ഇതനില് എത്ര തുകേ വനിനനികയരാഗനിച്ചുലവന്നുന വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ;

(ബനി) ഐ.ടനി  മനിഷനക  ലെഭനിക്കുന്ന  തുകേ  ഏലതരാലക  ബരാങ്കുകേളനിലെരാണക
നനികകപനിക്കുന്നലതന്നുള്ളതനിലന്റെ വനിശദരാനശന നല്കുകമരാ;

(സനി) ഐ.ടനി  മനിഷനക  ലെഭനിക്കുന്ന  തുകേ  ലചലെവഴെനികരാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
കേരാരണലമന്തെരാലണന്നക വവ്യക്തമരാക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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അകയ സനരനഭകേരകക പ്രതനിഫലെന

8026 ശശ. എന. ചന്ദ്രന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) ആധരാര  രജനികസ്ട്രേഷന  നടതന്ന  അകയസനരനഭകേരകക  പ്രതനിഫലെന
ലെഭവ്യമരാക്കുന്നനില എന്ന പരരാതനി ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;

(ബനി) എങ്കേനില് കുടനിശ്ശേനികേ ലകേരാടുത തശരക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമരാ;

(സനി) പരാലെകരാടക  ജനിലയനില് ആധരാര രജനികസ്ട്രേഷനു കവണനി എത്ര കപരകരാണക
കലെസനസക  ലകേരാടുതനിട്ടുള്ളലതന്നക  പഞരായത  തനിരനിചക  കേണകക
ലെഭവ്യമരാക്കുകമരാ;

(ഡനി) പരാലെകരാടക  ജനിലയനില്  എത്ര  തുകേയരാണക  കുടനിശ്ശേനികേയരായനി
നല്കുവരാനുള്ളലതന്നക വവ്യക്തമരാകരാകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
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അകയ പദ്ധതനിയുലട കേശഴെനില് കജരാലെനി ലചയ്യുന്നവര

8027 ശശമതനി പനി. അയനിഷരാ കപരാറനി

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ ) അകയ  പദ്ധതനിയുലട  കേശഴെനില്  എഎത  കപര  കേരരാര  അടനിസരാനതനിലുന
ദനിവസകവതന അടനിസരാനതനിലുന കജരാലെനി കനരാകനി വരുന്നു;

(ബനി) ഇ-ഗകവരണനസക  പദ്ധതനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലെകക  വവ്യരാപ്പെനിക്കുന്ന
സരാഹചരവ്യതനില്  പ്രസ്തുത  ജശവനകലര  സനിരലപ്പെടുതന്നതനിനക  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമരാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  ജശവനകരാരകക  ഇ.എസക.ലഎ  ആനുകൂലെവ്യന  ലെഭവ്യമരാക്കുന്നതനിനക
നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ഫ്രണകസക ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള്

8028 ശശ. റനി.വനി. രരാകജഷക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ ) ഫ്രണകസക  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവരതന ന
വനിലെയനിരുതനിയനിട്ടുകണരാ;  എലന്തെരാലക  കസവനങ്ങളരാണക  ഇതു  വഴെനി
ലെഭനിക്കുന്നതക; വനിശദരാനശന നല്കുകമരാ;

(ബനി) ഫ്രണകസനില്  ലെഭനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങള്  അകയ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  വഴെനിയുന
ലെഭവ്യമരാക്കുന്നതനിനക നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമരാ;

(ഡനി) ഓകരരാ  നനികയരാജകേ മണലെങ്ങളനിലുന  ഒരു ഫ്രണകസക  ജനകസവന കകേന്ദ്രന
തുടങ്ങുന്നതനിനക നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള്

8029 ശശ. ലകേ. വനി. വനിജയദരാസക

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള്  നനിരതലെരാക്കുന്നതനിനക  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണരാ;
എങ്കേനില് വനിശദരാനശന നല്കുകമരാ;

(ബനി) നനിലെവനില്  എത്ര  ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള്  പ്രവരതനിക്കുന്നുണക;  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള് നല്കുകമരാ;

(സനി) ജനങ്ങള്കക  സമയനഷ്ടന  കൂടരാലത  കസവനന  ലെഭവ്യമരാക്കുന്നതനിനരായനി
കൂടുതല്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനക  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമരാ;

(ഡനി) നൂറുകേണകനിനരാളുകേള്കക  ദനിവകസന  കസവനന  ലെഭനിച്ചുവരുന്ന
തനിരുവനന്തെപുരന  പരാളയതക  ടനിഡ  കകേരാനപ്ലകനിലുള്ള  ജനകസവനകകേന്ദ്രന
നനിരതലെരാക്കുന്നതനിനക ഉകദ്ദേശവ്യമുകണരാ; എങ്കേനില് വനിശദരാനശന നല്കുകമരാ?



കകേരള നനിയമസഭ
16-07-2014 -ലലെ മറുപടനികക

പുറകരാടക ഐ  .  ടനി പരാരകക

8030 ശശ. ജനി. സുധരാകേരന

തരാലഴെ കേരാണുന്ന കചരാദവ്യങ്ങള്കക
വവ്യവസരായവന വനിവരസരാകങ്കേതനികേവന വകുപ്പുമനനി

സദയന മറുപടനി നല്കുകമരാ:

(എ) അമ്പലെപ്പുഴെ മണലെതനില് പുറകരാടക കകേന്ദ്രമരാകനി, പുറകരാടക വനികലജനിലലെ 
ഗരാന്ധനിസ്മൃതനി വനതനില്ലപ്പെടുന്ന 100 ഏകര സലെതക ഐ.ടനി പരാരകക 
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള തടസന എന്തെരാണക;

(ബനി) ബകയരാകഡകവഴനിറനി  കബരാര ഡക  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നങ്ങള്കക  പരനിഹരാരന
നനിരകദ്ദേശനിചക  പുറകരാടക  ഐ.ടനി  പരാരകക  സ്മൃതനിവനതനില്  ലെഭവ്യമരായ
സലെതതലന്ന തുടങ്ങരാന നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമരാ?
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