
കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേജജാതനിയനിലലല്പ്പെടവര്കക വരുമജാന പദ്ധതനി
8229 ശശ. എസക. ശര്മ

,,    പനി. ശശരജാമകൃഷ്ണന
,,   ലകേ. സുകരഷക കുറുല്പ്പെക
,,   എസക. രജാകജന്ദ്രന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പടനികേജജാതനിയനിലലല്പ്പെടവര്കജായനി  2012-13  വര്ഷവും  പ്രഖദ്യജാപനിച്ച  115  കകേജാടനി
രൂപയുലട വരുമജാന പദ്ധതനിയുലട വനിശദജാവുംശവും ലെഭദ്യമജാകജാകമജാ ;

(ബനി) പദ്ധതനിയുലട അവകലെജാകേനവും നടതനിയനിരുകന്നജാ; എങനില അതനിലന്റെ വനിശദവനിവരവും
അറനിയനികജാകമജാ;

(സനി) പദ്ധതനികജായനി  എത്ര തുകേ ലചലെവഴെനിലച്ചനവും അതനിനനുസൃതമജായ പ്രകയജാജനവും
പടനികേജജാതനി  സമൂഹതനിനു  ലെഭദ്യമജായനിട്ടുകണജാ  എന്ന  കേജാരദ്യങ്ങളവും
പരനികശജാധനിച്ചനിട്ടുകണജാ; എങനില അതനിലന്റെ വനിവരവും ലെഭദ്യമജാക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

 
പടനികേജജാതനികജാരുലട വജായ്പകേള് എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനക പദ്ധതനി 

8230 ശശ. വനി.പനി. സജശന്ദ്രന
 ,,   ലഎ.സനി. ബജാലെകൃഷ്ണന
 ,,   വനി.റനി. ബലറജാവും
 ,,   പനി.എ. മജാധവന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പടനികേജജാതനികജാരുലട  വജായ്പകേള്  എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനക  പദ്ധതനി  തയജാറജാകജാന
ഉകദ്ദേശനിച്ചനിട്ടുകണജാ;  ഉലണങനില അതനിലനറ വനിശദജാവുംശവും ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമജാ ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത  വനിഭജാഗതനിലലെ  എഎ്രതകപര്  വജായ്പ  എടുതനിട്ടുണക;   വജായ്പ
എഴുതനിതള്ളുന്നതക സവുംബന്ധമജായനി എലന്തെങനിലവും നടപടനി സസശകേരനിച്ചനിട്ടുകണജാ  ;
ഉലണങനില വനിശദജാവുംശവും ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേജജാതനി സകങതങ്ങള് പദ്ധതനി
8231 ശശ. ലകേ. അജനിതക

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ ) പടനികേജജാതനി  സകങതങ്ങള്  പദ്ധതനിയനില  എഎ്രത  പടനികേജജാതനി  കകേജാളനനികേലള
വശതവും  ഒജാകരജാ  വര്ഷവവും  ഏലറടുതനിട്ടുലണനവും ഇതനില എഎ്രത കകേജാളനനികേളനില
പദ്ധതനി പൂര്ണമജായനിട്ടുലണനവും വനിശദമജാക്കുകമജാ;

(ബനി) പടനികേജജാതനി  സകങതങ്ങളനില നടല്പ്പെജാക്കുന്ന വദ്യകനിഗതകക്ഷേമ പ്രവര്തനങ്ങള്
ഏലതജാലകലയന്നക ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമജാ;

(സനി) പടനികേജജാതനി  സകങതങ്ങലള  തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതക  ഏതു  വര്ഷവും  നടതനിയ
പടനികേജജാതനി  കകേജാളനനികേളലട  കേണലകടുല്പ്പെനിലന്റെ  അടനിസജാനതനിലെജാണന്നക
വദ്യകമജാക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനിശവനിവജാഹവും ലചയ്ത പടനികേജജാതനി വനിഭജാഗതനിലലല്പ്പെടവര്കക ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്
8232 ശശ. പനി.സനി. കജജാര്ജക

 ''    എവും.വനി. കശയജാവുംസക കുമജാര്
 ''    കറജാഷനി അഗസനിന
കഡജാ. എന. ജയരജാജക

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ ) മനിശവനിവജാഹവും  ലചയ്ത  പടനികേജജാതനി  വനിഭജാഗതനിലലല്പ്പെടവരുലട  സജാമ്പതനികേവവും
സനിരവരുമജാനവും  ഉണജാക്കുന്നതുമജായ  പ്രവര്തനങ്ങള്കക  അനുവദനിക്കുന്ന
തുകേയനില  അവസജാനമജായനി  വര്ദ്ധനവക  വരുതനിയതക  എന്നജാണക;  ആയതനിലന്റെ
വനിശദജാവുംശങ്ങള് നലകുകമജാ;

(ബനി) പടനികേജജാതനി വനിഭജാഗതനിലലല്പ്പെട മനിത്രവനിവജാഹനിതര്കക നനിലെവനില നലകേനിവരുന്ന
തുകേയനില  വര്ദ്ധനവക  വരുതജാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണജാ;  ഇലല്ലെങനില  ഇകജാരദ്യവും
പരനിഗണനിക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ദളനിതക കക്രൈസവ വനിദദ്യജാര്തനികേളലട ലെവുംപ് സവും  ഗജാനവും കസപനവും
8233 ശശമതനി ജമശലെജാ പ്രകേജാശവും

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാക സമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) ദളനിതക  കക്രൈസവ  വനിദദ്യജാര്തനികേളലട  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത  ലെവുംപ് സവും  ഗജാനവും
കസപനവും ലകേജാടുത്തു തശര്തനിടനില്ലെ എന്ന വസ്തുത ശദ്ധയനിലലല്പ്പെടനിട്ടുകണജാ;

(ബനി) എങനില  പ്രസ്തുത  കുടനിശനികേ  ലകേജാടുത്തു  തശര്ക്കുന്നതനിനുവും  ഈ
അദ്ധദ്യയനവര്ഷലത  ലെവുംപ് സവും  ഗജാനവും  കസപനവും  മുടകവും  കൂടജാലത
ലകേജാടുക്കുന്നതനിനുവും നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

   കേടങ്ങള് എഴുതനിതള്ളുന്നതനിനക പദ്ധതനി
8234 ശശമതനി ജമശലെജാ പ്രകേജാശവും

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്കജാര്  പടനികേജജാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗങ്ങളലടയുവും  ദളനിതക
കക്രൈസവരുലടയുവും  കേടങ്ങള്  എഴുതനിതള്ളുന്നതു  സവുംബന്ധനിച്ചക  ഒരു  സശവും
പ്രഖദ്യജാപനിച്ചനിരുകന്നജാ ;

(ബനി) എങനില അതക സവുംബന്ധനിച്ച വനിശദജാവുംശങ്ങള് വദ്യകമജാകജാകമജാ;

( സനി) ഈ  പദ്ധതനിയനുസരനിച്ചക  എത്ര  പടനികേജജാതനികജാരുലടയുവും  എത്ര
പടനികേവര്ഗ്ഗകജാരുലടയുവും എത്ര ദളനിതക  കക്രൈസവരുലടയുവും കേടങ്ങള് ഏലതജാലക
വര്ഷങ്ങളനിലെജായനി എഴുതനിതളനിലയന്നക വദ്യകമജാകജാകമജാ;

(ഡനി) ഈ സര്കജാര് അധനികേജാരകമറ  കശഷവും ദളനിതക  കക്രൈസവരുലട കേടങ്ങള് ഒനവും
എഴുതനിതളനിയനിടനില്ലെ  എന്ന  പരജാതനി  ഉന്നയനിച്ചുലകേജാണ്ടുള  നനികവദനവും
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണജാ;

( ഇ) എങനില നനികവദനതനിലന്റെ പകേര്ല്പ്പെക  ലെഭദ്യമജാക്കുകമജാ;

(എഫക) പ്രസ്തുത നനികവദനതനികന്മേല എന്തു നടപടനി സസശകേരനിച്ചുലവന്നക വദ്യകമജാകജാകമജാ; 

(ജനി) ദളനിതക കക്രൈസവരുലട കേടങ്ങള് എഴുതനിതളജാന തയജാറജാകുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ജജാതനി സര്ടനിഫനികറക നലകുന്നതക സവുംബന്ധനിച്ച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
8235 ശശ. രജാജു എബ്രഹജാവും

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) ജജാതനി  സര്ടനിഫനികറക  നലകേണലമങനില  കുലെലതജാഴെനില  കവദഗ്ധദ്യവും
പ്രകേടമജാകണവും  എന്നജാവശദ്യലല്പ്പെട  ഇരുടനി  തഹസനിലദജാരുലട  നനിലെപജാടക
സവുംബന്ധനിച്ചക വന്ന പത്രവജാര്തകേള് ശദ്ധയനിലലല്പ്പെടനിട്ടുകണജാ;

(ബനി) പടനികേജജാതനി  സര്ടനിഫനികറക  നലകുന്നതു  സവുംബന്ധനിച്ചുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങല
എലന്തെജാലകയജാലണന്നക വദ്യകമജാക്കുകമജാ;

(സനി) മനിശവനിവജാഹനിതരനില ഒരജാള് പടനികേജജാതനിയനിലലല്പ്പെടുന്ന ആളജാലണങനില ഇവരുലട
കുടനികേള്കക  പടനികേജജാതനി  സര്ടനിഫനികറക  ഇകല്പ്പെജാള്  നലകേനിവരുനകണജാലയന്നക
വദ്യകമജാക്കുകമജാ;  ഇവര്കക  സര്ടനിഫനികറക  നലകുന്നതക  സവുംബന്ധനിച്ചക
കേനിര്തജാഡ്സക  ഏലതങനിലവും  തരതനിലള  മജാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലല്പ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുകണജാ; എങനില അവ എലന്തെജാലകയജാലണന്നക വനിശദമജാക്കുകമജാ?

(ഡനി) മനിശ  വനിവജാഹനിത  ദമ്പതനികേളലട  ഒരു  പങജാളനി
പടനികേജജാതനിയനിലള്ലല്പ്പെടതജാലണങനില  ഇവര്കക   പടനികേജജാതനി  ആനുകൂലെദ്യവും
നലകുന്നതു  സവുംബന്ധനിച്ചക  ഏലതങനിലവും  കകേജാടതനി  വനിധനി  ഉണജായനിട്ടുകണജാ;
ഉലണങനില  ഏതു  കകേജാടതനിയജാണക  വനിധനി  പുറലല്പ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുളലതന്നക
വദ്യകമജാകജാകമജാ;   വനിധനിയുലട  പകേര്ല്പ്പെക  ലെഭദ്യമജാകജാകമജാ;  പ്രസ്തുത  വനിധനിയനില
അപജാകേതകേളലണങനില  ആയതക  പരനിഹരനിച്ചക  ജജാതനി  സര്ടനിഫനികറക
ലെഭദ്യമജാക്കുന്നതനിനക  സസശകേരനിച്ച  നടപടനികേള്  എലന്തെജാലകയജാലണന്നക
വനിശദമജാക്കുകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേജജാതനികജാര്കക ഭൂമനി വജാങ്ങുന്നതനിനജായനി ധനസഹജായവും
8236 ശശ. ഐ. സനി. ബജാലെകൃഷ്ണന

 ,,   വനി. പനി. സജശന്ദ്രന
 ,,   ലഡജാമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന
 ,,   സനി. പനി. മുഹമദക

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പടനികേജജാതനികജാര്കക ഭൂമനി വജാങ്ങുന്നതനിനജായനി മുന സര്കജാരനിലന്റെ കേജാലെതക എത്ര
രൂപയജാണക ധനസഹജായവും നലകേനിയനിരുന്നതക; വനിശദജാവുംശങ്ങള് എലന്തെല്ലെജാവും; 

(ബനി) നനിലെവനില  നലകേനിവരുന്ന  തുകേ  അപരദ്യജാപ്തമജാലണങനില  എത്ര  രൂപ
വര്ദ്ധനില്പ്പെനികജാനജാണക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതക?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭൂരഹനിത  -  ഭവനരഹനിത പദ്ധതനി

8237 ശശ. ലഎ.സനി. ബജാലെകൃഷ്ണന
,,    വനി.പനി. സജശന്ദ്രന
,,    എ.പനി. അബ്ദുളക്കുടനി
,,    കജജാസഫക വജാഴെകന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

( എ ) ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത  പദ്ധതനി  പ്രകേജാരവും  ഇഇൗ  സര്കജാര്  പടനികേജജാതനികജാരജായ
എത്ര ആളകേള്കക വശടക നനിര്മനികന്നതനിനക ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടുണക;

(ബനി ) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേജാരവും  ഭൂമനി  വജാങ്ങുന്നതനിനജായനി  ഇതുവലര  എത്ര  രൂപ
ലചലെവഴെനിച്ചു;

(സനി ) പ്രസ്തുത പദ്ധതനി  പ്രകേജാരവും  ഗുണകഭജാകജാകള്കക  ഭൂമനി  വജാങ്ങുന്നതനിനക  നലകുന്ന
ധനസഹജായവും എത്ര രൂപയജാണക;

(ഡനി ) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്കജാരനിലന്റെ കേജാലെതക പ്രസ്തുത പദ്ധതനിപ്രകേജാരവും ഭൂമനി വജാങ്ങുന്നതനിനക
ഗുണകഭജാകജാകള്കക നലകേനിവന്ന ധനസഹജായവും എത്ര രൂപ വശതമജായനിരുന;
ഈ സര്കജാര് അധനികേജാരതനില വന്നതനിനക കശഷവും പ്രസ്തുത തുകേ വര്ദ്ധനില്പ്പെനികജാന
നടപടനി സസശകേരനിച്ചനിട്ടുകണജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭവന രഹനിതര്കക വശടക നനിര്മജാണതനിനജായനി ധനസഹജായവും

8238 ശശ. വനി.പനി. സജശന്ദ്രന
  ,,  ലഎ.സനി. ബജാലെകൃഷ്ണന
  ,,  അനവര് സജാദതക
  ,,  ലബന്നനി ലബഹനജാന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പടനികേജജാതനി വനിഭജാഗതനിലലല്പ്പെട ഭവന രഹനിതര്കക വശടക  നനിര്മജാണതനിനജായനി
ധനസഹജായവും  നലകുന്ന  പദ്ധതനി  പ്രകേജാരവും  എഎ്രത  രൂപയജാണക  ഒരജാള്കക
നലകേനിവരുന്നലതന്നക വനിശദമജാക്കുകമജാ ;

(ബനി) മുനസര്കജാരനിലനറ  കേജാലെതക  എഎ്രത  രൂപയജാണക  നലകേനിയനിരുന്നതക;
വനിശദജാവുംശങ്ങള് എലന്തെല്ലെജാവും;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ അപരദ്യജാപ്തമജാലണന്നതക  ശദ്ധയനിലലല്പ്പെടനിട്ടുകണജാ;  വനിശദമജാക്കുകമജാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില എഎ്രത രൂപ വര്ദ്ധനില്പ്പെനികജാനജാണക ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതക ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പുറകമ്പജാക്കുകേളനില തജാമസനിക്കുന്ന പടനികേജജാതനികജാര്കക വശടുകേള് നലകുന്നതനിനക നടപടനി 

8239 ശശ. ബനി.ഡനി.കദവസനി

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പുറകമ്പജാക്കുകേളനില കേഴെനി ഞ്ഞെ അമ്പതക വര്ഷതനിലെധനികേമജായനി തജാമസനിച്ചു വരുന്ന
പടനികേജജാതനി  വനിഭജാഗകജാരജായ  അകപക്ഷേകേര്കക  കകേവശകരഖയുലട
അടനിസജാനതനില  വശടുകേള്  അനുവദനിച്ചു  നലകുന്നതനിനക  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമജാ;

(ബനി) ഇതനിനജായനി നനിയമ നനിര്മജാണമടകമുള നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേജജാതനികജാര് ക്കുള ചനികേനിതജാ ധനസഹജായവും
8240 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യതനിനക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

പടനികേജജാതനി  വനികേസന  വകുല്പ്പെക  കേജാഞ്ഞെങ്ങജാടക  നനികയജാജകേമണ്ഡലെതനില
പടനികേജജാതനികജാര്ക്കുള  ചനികേനിതജാ  ധനസഹജായവും  എത്ര  കപര്കക
അനുവദനിച്ചുലവനവും ആലകേ എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചുലവനവും വനിശദശകേരനികജാകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലകേജാടജാരകര  മണ്ഡലെതനിലലെ ഭവനരഹനിതരജായ പടനികേജജാതനികജാര്

8241 ശശമതനി പനി. അയനിഷജാ കപജാറനി

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) ലകേജാടജാരകര   മണ്ഡലെതനിലലെ  ഭവനരഹനിതരജായ  പടനികേജജാതനി  വനിഭജാഗകജാര്
എത്രയജാലണന്നക ലവളനിലല്പ്പെടുത്തുകമജാ; 

(ബനി) ഇവരുലട  ഭവനനനിര്മജാണതനിനക  എലന്തെല്ലെജാവും  പജാദ്ധതനികേള്  നനിലെവനിലലണന്നക
വനിശദമജാക്കുകമജാ;

(സനി) ഭവനരഹനിതരജായ  പടനികേജജാതനികജാര്കക  ഭവനവും  ഉറപ്പുവരുതജാന  എലന്തെല്ലെജാവും
നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുലമന്നക വദ്യകമജാക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ചടയമവുംഗലെവും  മണ്ഡലെതനിലലെ പടനികേജജാതനി വനിഭജാഗകജാര്കജായനിട്ടുള വദ്യകനിഗത
ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്

8242 ശശ. മുല്ലെകര രതജാകേരന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യതനിനക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

ഈ സര്കജാര് അധനികേജാരകമറകശഷവും ചടയമവുംഗലെവും മണ്ഡലെതനില പടനികേജജാതനി
വനിഭജാഗതനിലലല്പ്പെടവര്കജായനിട്ടുള  വദ്യകനിഗത  ആനുകൂലെദ്യവും  എത്രകപര്കക
ലെഭനിച്ചുലവനവും ഇതനിനജായനി എത്ര തുകേ നലകേനിലയനവും ലവളനിലല്പ്പെടുതജാകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ചടയമവുംഗലെവും മണ്ഡലെതനില പടനികേജജാതനി വകുല്പ്പെക ഏലറടുതനിട്ടുള വനികേസന പദ്ധതനി
8243 ശശ. മുല്ലെകര രതജാകേരന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യതനിനക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

ഈ സര്കജാര് അധനികേജാരകമറ കശഷവും ചടയമവുംഗലെവും മണ്ഡലെതനില പടനികേജജാതനി
വകുല്പ്പെക   ഏലറടുതനിട്ടുള  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  ഏലതല്ലെജാലമനവും  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവനവും വദ്യകമജാക്കുകമജാ ;



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേജജാതനി കക്ഷേമവകുല്പ്പെക കേജാ ഞ്ഞെങ്ങജാടക മണ്ഡലെതനില നടല്പ്പെനിലെജാകനിയ പദ്ധതനികേള്
8244 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) ഈ  സര്കജാര്  അധനികേജാരകമറ  കശഷവും  പടനികേജജാതനികക്ഷേമ  വകുല്പ്പെക  മുകഖന
കേജാഞ്ഞെങ്ങജാടക  മണ്ഡലെതനില  നടല്പ്പെനിലെജാകനിയ  പദ്ധതനികേള്  ഏലതല്ലെജാലമന്നക
പഞജായതക തനിരനിച്ചക വനിശദജാവുംശവും ലെഭദ്യമജാകജാകമജാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കേജാലെയളവനില  മണ്ഡലെതനില  നടല്പ്പെജാകനിയ  ഓകരജാ  പദ്ധതനിയുലടയുവും
നനിലെവനിലള സനിതനി വദ്യകമജാകജാകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നഗരൂര് ഒറ്റൂര് ഗജാമപഞജായത്തുകേളനിലലെ   '  സസയവും പരദ്യജാപ്ത പടനികേജജാതനി ഗജാമവും  '

8245 ശശ.  ബനി. സതദ്യന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) നഗരൂര്  ഗജാമപഞജായതനിലലെ  'ഇടവനകകജാണവും'  ഒറ്റൂര്  ഗജാമപഞജായതനിലലെ
'ഞജായലെനില  '  എന്നശ  പടനികേജജാതനി  കകേജാളനനികേലള  'സസ  യവും  പരദ്യജാപ്ത
പടനികേജജാതനിഗജാമവും'  പദ്ധതനിയനിലള്ലല്പ്പെടുതനി  നടന  വരുന്ന  നനിര്മജാണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇകല്പ്പെജാള്  ഏതക  ഘടതനിലെജാലണനവും,  നനിര്മജാണ
പ്രവര്തനങ്ങള് എന്നകതയക പൂര്തനിയജാകജാനജാണക  തശരുമജാനനിച്ചനിട്ടുളലതനവും
വനിശദമജാക്കുകമജാ;

(ബനി) ഓകരജാ  പ്രവൃതനിയവും  എന്തു  തുകേ  വശതവും  ഇതുവലര  ലചലെവഴെനിച്ചനിട്ടുലണനവും
വദ്യകമജാക്കുകമജാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേല്ലെദ്യജാകശരനി മണ്ഡലെതനിലലെ പടനികേജജാതനി കകേജാളനനികേള്

8246 ശശ. റനി.വനി. രജാകജഷക

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി - പനികന്നജാകസമുദജായ കക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനില്ലെയനിലലെ കേല്ലെദ്യജാകശരനി മണ്ഡലെതനില എത്ര പടനികേജജാതനി കകേജാളനനികേള്
നനിലെവനിലലണനവും  എത്ര  കുടുവുംബങ്ങളജാണക  പ്രസ്തുത  കകേജാളനനികേളനിലളലതനവും
വദ്യകമജാക്കുകമജാ  ; വനിശദജാവുംശവും നലകുകമജാ ;

(ബനി) കകേജാളനനികേളനില  കുടനിലവളവവും  ലലവദദ്യുതനിയുവും  എതനിക്കുന്നതനിനക  എലന്തെജാലക
സഹജായങ്ങളജാണക നലകേനി വരുന്നലതനള വനിശദജാവുംശവും നലകേജാകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനിജജാനവജാടനി

8247 ശശ.  ബനി. സതദ്യന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ ) സവുംസജാനതക  വനിജജാനവജാടനി  സജാപനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  ഇകല്പ്പെജാള്
നനിലെവനിലകണജാ;

(ബനി ) ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലെതനില എത്ര വനിജജാനവജാടനികേള് സജാപനിയനലണനവും,
അവ എവനിലടലയജാലകയജാലണനവും വദ്യകമജാക്കുകമജാ;

(സനി) പടനികേജജാതനി  കകേജാളനനികേള്  കൂടുതലള  ആറനിങ്ങല  കമഖലെയനില
വനിജജാനവജാടനികേള് സജാപനിയന്നതനിനക മുനഗണന നലകുകമജാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനിജജാനവജാടനികേലള അക്ഷേയ കകേന്ദ്രങ്ങളമജായനി ബന്ധനില്പ്പെനിക്കുവജാന നടപടനി

8248 ശശ. അനവര് സജാദതക

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യതനിനക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

പടനികേജജാതനി  കകേജാളനനികേളനില  സജാപനിച്ചനിട്ടുള  വനിജജാനവജാടനികേലള  അക്ഷേയ
കകേന്ദ്രങ്ങളമജായനി ബന്ധനില്പ്പെനിക്കുവജാന നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുകണജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പജാലെകജാടക ജനില്ലെയനില ആരവുംഭനിക്കുന്ന ലമഡനികല കകേജാകളജക
T8249 ശശ. എവും. ചന്ദ്രന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി-പനികന്നജാകസമുദജായകക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) പജാലെകജാടക  ആരവുംഭനിക്കുന്ന  ലമഡനികല  കകേജാകളജക  ലപജാതുകമഖലെയനില  തലന്ന
തുടങ്ങുവജാന നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമജാ;

(ബനി) ഇവനിലട  നനിയമനവും  നലകേനിയവരുലട  കപരു  വനിവരവവും  തസനികേകേളവും  പ്രകതദ്യകേവും
വദ്യകമജാക്കുകമജാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസകേജാരദ്യ സസജാശയ ലമഡനികല   -   എഞനിനശയറനിവുംഗ ക കകേജാകളജുകേളനില പ്രകവശനവും ലെഭനിച്ച
പടനികേജജാതനി വനിഭജാഗവും കുടനികേള്

8250 ശശ. എ. ലകേ. ബജാലെന

തജാലഴെ കേജാണുന്ന കചജാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജജാതനി - പനികന്നജാകസമുദജായ കക്ഷേമവവും വനികനജാദസഞജാരവവും വകുപ്പുമനനി

സദയവും മറുപടനി നലകുകമജാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞെ  മൂന  വര്ഷകജാലെയളവനില  സസകേജാരദ്യ  സസജാശയ  ലമഡനികല   -
എഞനിനശയറനിവുംഗക  കകേജാകളജുകേളനില  എത്ര  പടനികേജജാതനി  വനിഭജാഗവും  കുടനികേള്കക
പ്രകവശനവും ലെഭനിച്ചനിട്ടുലണന്നതനിലന്റെ വനിശദജാവുംശങ്ങള് നലകുകമജാ ;

(ബനി) ടട്യൂഷന  ഫശസനിനക  പുറലമ  മറക  എലന്തെല്ലെജാവും  സജാമ്പതനികേ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളജാണക
ഇതരവും സജാപനങ്ങളനില പഠനിക്കുന്ന വനിദദ്യജാര്തനികേള്കക അനുവദനിക്കുന്നലതന്നക
വനിശദമജാക്കുകമജാ ;

(സനി) ഇതരവും സജാപനങ്ങള്കക തനിരനിലകേ ലെഭനിക്കുന്ന ഡനികല്പ്പെജാസനിറക  തുകേ ഇനതനില
പടനികേജജാതനി വനികേസന വകുല്പ്പെക തുകേ അനുവദനികജാറുകണജാ ;

(ഡനി) ഉലണങനില  കേഴെനിഞ്ഞെ  മൂന്നക  വര്ഷവും  വനിവനിധ  സസകേജാരദ്യ  ലപ്രജാഫഷണല
കകേജാകളജുകേള്കക എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചനിട്ടുലണന്നക വദ്യകമജാക്കുകമജാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലമഡനികല  -  എഞനിനനീയറനിറിംഗക പ്രകവേശന പരനീകക്ഷാ പരനിശനീലെനറിം
8251 ശനീ. എ. ലകേ. ബക്ഷാലെന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാക സമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) ലമഡനികല-എഞനിനനീയറനിറിംഗക  പ്രകവേശന പരനീകകേള്ക്കുള്ള പരനിശനീലെനതനിനക
പടനികേജക്ഷാതനി  വേനിഭക്ഷാഗറിം  കുടനികേള്കക  സക്ഷാമ്പതനികേ  സഹക്ഷായറിം  നലകുന്ന പദ്ധതനി
നനിലെവേനിലുകണക്ഷാ;

(ബനി)  ഉലണങനില കേഴെനി ഞ്ഞ മൂന്നക വേര്ഷങ്ങളനില എത്രകപര്കക സക്ഷാമ്പതനികേ സഹക്ഷായറിം
അനുവേദനിച്ചുലവേന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(സനി) പരനിശനീലെനതനിനക  സക്ഷാമ്പതനികേ സഹക്ഷായറിം നലകേനിയ എത്രകപര് ലമഡനികല-
എഞനിനനീയറനിറിംഗക  പ്രകവേശനറിം കനടനിലയന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടട്യൂഷന ഫനീസക
8252 ശനീ. വേനി. ശശനി

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വേര്ഷകക്ഷാലെറിം  പടനികേവേനിഭക്ഷാഗറിം  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  സസക്ഷാശയ
എഞനിനനീയറനിറിംഗക  കകേക്ഷാകളജനില  പഠനിക്കുന്നതനിനക  ടട്യൂഷന  ഫനീസക  ഇനതനില
നലകേനിയനിട്ടുള്ള തുകേ വേര്ഷറിം തനിരനിചക ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചു വേര്ഷകക്ഷാലെറിം സസക്ഷാശയ ലമഡനികല കകേക്ഷാകളജനില പഠനിക്കുന്ന
പടനികേവേനിഭക്ഷാഗറിം  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  ടട്യൂഷന  ഫനീസക  ഇനതനില  എഎ്രത  തുകേ
എറിം.ബനി.ബനി.എസക.,  ബനി.ഡനി.എസക.  പഠനതനിനക  നലകേനിയനിട്ടുലണന്നക  വേര്ഷറിം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണകക ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പക്ഷാലെകക്ഷാടക ജനില്ലയനിലലെ  കമക്ഷാഡല റസനിഡനഷദ്യല കപക്ഷാളനിലടക്നനികേക 
8253 ശനീ. എ. ലകേ. ബക്ഷാലെന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാക സമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) പടനികേജക്ഷാതനി  വേനികേസന  വേകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖദ്യതനില  പക്ഷാലെകക്ഷാടക  ജനില്ലയനില
കമക്ഷാഡല  റസനിഡനഷദ്യല  കപക്ഷാളനിലടകനികേക  ആരറിംഭനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;  ഉലണങനില
എവേനിലടയക്ഷാണക  കപക്ഷാളനിലടകേക നനികേക പ്രവേര്തനിക്കുന്നലതന്നക  വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) കപക്ഷാളനിലടകേക നനികേക  ആരറിംഭനിചതക  എകപക്ഷാഴെക്ഷാലണനറിം  കകേക്ഷാഴെക സുകേള്കക
എ.ഐ.സനി.റനി.എ.  അറിംഗനീകേക്ഷാരറിം  ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ഷാലയനറിം  വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;
ഏലതല്ലക്ഷാറിം ഡനികപക്ഷാമക്ഷാ കകേക്ഷാഴെക സുകേളക്ഷാണക നനിലെവേനിലുള്ളലതന്നക പറയക്ഷാകമക്ഷാ;

(സനി) കപക്ഷാളനിലടകേക നനികനിനു  കവേണ  ലകേടനിടങ്ങള്,  ലെക്ഷാബക,  ലലെബ്രറനി,  കഹക്ഷാസ്റ്റല
എന്നനിവേ സജനീകേരനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;

(ഡനി) ഈ അധദ്യയന വേര്ഷറിം വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക പ്രകവേശനറിം നലകേനിയനിട്ടുകണക്ഷാലയന്നക
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഇ) ഇതക പടനികേജക്ഷാതനി വേനികേസന വേകുപനിലന്റെ ബജറക സകപക്ഷാര്കടക്ഷാലട പ്രവേര്തനിക്കുന്ന
സക്ഷാപനമക്ഷാകണക്ഷാ എന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ; വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പ്രനീലമടനികേക കഹക്ഷാസ്റ്റലുകേളനിലലെ ലലവേദദ്യുതനി ബനില

8254 ശനീ. ആര്. രക്ഷാകജഷക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായ കകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) സറിംസക്ഷാനലത പ്രനീലമടനികേക കഹക്ഷാസ്റ്റലുകേളനില ലലവേദദ്യുതനി ബനില കുടനിശനികേയുള്ളതക
ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ  ;  ബനില  കുടനിശനികേ  അടയക്ഷാതതനിലന്റെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷായനി
പ്രനീലമടനികേക കഹക്ഷാസ്റ്റലുകേളനിലലെ ലലവേദദ്യുതനി കേണകന വേനികച്ഛേദനിചനിട്ടുകണക്ഷാ ;

(ബനി) മക്ഷാകവേലെനികര  കേരനിമുളയല  പ്രനീലമടനികേക  കഹക്ഷാസ്റ്റലെനിലലെ  ലലവേദദ്യുതനി  കേണകന
2014 ജൂണ് 2-നക വേനികച്ഛേദനിചതക ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ ; ഇതനിലന സറിംബനനിചക
അടനിയന്തരമക്ഷായനി അകനസഷനിക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) പ്രനീലമടനികേക  കഹക്ഷാസ്റ്റലുകേളനിലലെ  ലലവേദദ്യുതനിബനില  കുടനിശനികേ  അടനിയന്തരമക്ഷായനി
ലകേക്ഷാടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസനീകേരനിക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഫയര്കസഫനി എനജനിനനീയറനിറിംഗക കകേക്ഷാഴെക സനിലലെ സറിംവേരണറിം

8255 ശനീ. പുരുഷന കേടലുണനി

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

 (എ) ലകേലകടക്ഷാണ്  ഈ  വേര്ഷറിം  ആരറിംഭനിച   ഫയര്  &  കസഫനി  എനജനിനനീയറനിറിംഗക
കകേക്ഷാഴനില  പടനികേജക്ഷാതനികക്ഷാര്കക  സറിംവേരണറിം  ഏര് ലപടുതക്ഷാതതക
ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കകേക്ഷാഴെക സനില  പടനികേജക്ഷാതനികക്ഷാര്കക  നനിയമപരമക്ഷായ  സറിംവേരണറിം
ഏര്ലപടുതക്ഷാന നനിര്കര്ദ്ദേശനികക്ഷാകമക്ഷാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത  കകേക്ഷാഴെക സനിനക  പഠനിക്കുന്ന  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  ഫനീസനിനതനില
ധനസഹക്ഷായറിം അനുവേദനിക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേരളക്ഷാധനീശസപുരറിം ഐ  .  ടനി  .  സനി  .

8256 ശനീ. അബക ദുറഹനിമക്ഷാന രണതക്ഷാണനി

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) തക്ഷാന്നൂര്  നനികയക്ഷാജകേമണ്ഡലെതനിലലെ  കകേരളക്ഷാധനീശസപുരറിം  ഐ.ടനി.സനി.യനില
നനിലെവേനിലുള്ള  ലതക്ഷാഴെനിലെധനിഷനിത  കകേക്ഷാഴെക സുകേള്  ഏലതല്ലക്ഷാമക്ഷാലണന്നക
വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) കേക്ഷാലെക്ഷാനുസൃതമക്ഷായ ഏലതല്ലക്ഷാറിം  പുതനിയ കകേക്ഷാഴെക സുകേള് പ്രസ്തുത ഐ.ടനി.സനി.യനില
ആരറിംഭനികക്ഷാന പദ്ധതനിയുലണന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .  സക്ഷാപന കമധക്ഷാവേനിയുലട തസനികേയുലട കപരക

8257 ശനീ. ലകേ. അജനിതക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) പടനികേജക്ഷാതനി വേനികേസന വേകുപനിലന്റെ കേനീഴെനിലുള്ള ഐ.ടനി.ഐ.കേളനിലലെ കമധക്ഷാവേനിയുലട
തസനികേയുലട കപരക എന്തക്ഷാലണന്നക ലവേളനിലപടുത്തുകമക്ഷാ;

(ബനി) ലതക്ഷാഴെനില  വേകുപനിലന്റെ  കേനീഴെനില  പ്രവേര്തനിക്കുന്ന  ഐ.ടനി.ഐ.കേളുലട  സക്ഷാപന
കമധക്ഷാവേനിയുലട  ഔകദദ്യക്ഷാഗനികേ  കപരുറിം,  പടനികേജക്ഷാതനി  വേനികേസന  വേകുപനിലന്റെ
കേനീഴെനിലുള്ള ഐ.ടനി.ഐ.കേളനിലലെ സക്ഷാപന കമധക്ഷാവേനിയുലട  ഔകദദ്യക്ഷാഗനികേ  കപരുറിം
വേദ്യതദ്യസമക്ഷായനി നനിലെനനില്ക്കുന എന്ന പരക്ഷാതനി ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ; ഉലണങനില
ഇതക പരനിഹരനികക്ഷാനുള്ള നടപടനി സസനീകേരനിക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പടനികേവേനിഭക്ഷാഗ വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്ക്കുള്ള ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്

8258 ശനീ. രക്ഷാജു എബ്രഹക്ഷാറിം

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) പടനികേവേനിഭക്ഷാഗ  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  ലപ്രക്ഷാഫഷണല  കകേക്ഷാഴെക സുകേള്ക്കുള്ലപലട
ലെഭനിക്കുന്ന  ലസ്റ്റപന്റെക  ,  ലെറിംപറിംഗക്ഷാന്റെക  എന്നനിവേ  എത്രവേനീതലമന്നക  കകേക്ഷാഴ്സുകേളുലട
ഇനറിംതനിരനിചക  വേദ്യക്തമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ;  ഈ  തുകേ  എനമുതലെക്ഷാണക  നലകേനിവേരുന്നതക;
ഇതുകൂടക്ഷാലത  മലറലന്തക്ഷാലക  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളക്ഷാണക  ഈ  വേനിഭക്ഷാഗറിം
വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്ക്കു ലെഭനിക്കുന്നതക; 

(ബനി) പടനികേവേനിഭക്ഷാഗതനിലലപടുന്ന  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്  കഹക്ഷാസ്റ്റലെനില  തക്ഷാമസനിച്ചു
പഠനിക്കുകേയക്ഷാലണങനില  ലെഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്  എലന്തക്ഷാലകലയന
വേനിശദമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ;  സസന്തമക്ഷായനി  കഹക്ഷാസ്റ്റല  സസൗകേരദ്യമനില്ലക്ഷാത  സക്ഷാപനങ്ങളനില
പഠനിക്കുന്ന  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  തക്ഷാമസനിച്ചുള്ള  പഠനതനിനക്ഷായനി  എലന്തക്ഷാലക
സസൗകേരദ്യങ്ങളക്ഷാണക നനിലെവേനിലുള്ളതക; 

(സനി) പ്രസ്തുത  തുകേകേള്  വേര്ദ്ധനിപനിച്ചു  നലകേക്ഷാന  എലന്തക്ഷാലക  നടപടനികേള്
സസനീകേരനികക്ഷാനക്ഷാണക ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക വേനിശദമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ; 

(ഡനി) ലപ്രക്ഷാഫഷണല  കകേക്ഷാഴനിനു  പഠനിക്കുന്ന  വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക്ഷായനി  എലന്തക്ഷാലക
പ്രകതദ്യകേ  ആനുകൂലെദ്യമക്ഷാണക  നലകേനിവേരുന്നതക;  എഞനിനനീയറനിറിംഗക
വേനിദദ്യക്ഷാര്തനികേള്കക  നലകേനിവേരുന്ന  ലെക്ഷാപക കടക്ഷാപ്പുകേളുലട  വേനിതരണറിം  കേഴെനിഞ്ഞ
അകക്ഷാദമനികേക  വേര്ഷറിം  നടപക്ഷാകനിയനിടനില്ല  എനള്ളതക  ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ;
എന്തുലകേക്ഷാണക്ഷാണക ഇകതവേലര വേനിതരണറിം ലചയക്ഷാന കേഴെനിയക്ഷാതതക;  എന്നകതകക
ഇവേ വേനിതരണറിം ലചയക്ഷാന കേഴെനിയുലമന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ; 

(ഇ) ലപ്രക്ഷാഫഷണല  കകേക്ഷാഴ്സുകേളുലട  പ്രകവേശനപരനീകകേള്ക്കുറിം,  അഖനികലെന്തദ്യക്ഷാ
സര്വനീസക  പരനീകകേള്  ഉള്ലപലടയുള്ള  മലസര  പരനീകകേളനിലുറിം
പലങടുക്കുന്നതനിനക  പരനിശനീലെനറിം  നല കേക്ഷാന  നനിലെവേനില  എലന്തക്ഷാലക
സറിംവേനിധക്ഷാനങ്ങളക്ഷാണുള്ളതക;  വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് ലെഭദ്യമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പശക്ഷാതലെ സസൗകേരദ്യങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതനിനക്ഷായനി സസകേക്ഷാരദ്യ കമഖലെയക കപ്രക്ഷാതക്ഷാഹനറിം
8259 ശനീ. സനി. പനി. മുഹമ്മദക

  ,,  വേനി. ഡനി. സതനീശന
  ,,  ലഡക്ഷാമനിനനികേക പ്രസകന്റെഷന
  ,,  ലബന്നനി ലബഹനക്ഷാന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി -പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) സറിംസക്ഷാനലത  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരകമഖലെയനില  പശക്ഷാതലെ  സസൗകേരദ്യങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതനിനക്ഷായനി സസകേക്ഷാരദ്യ കമഖലെകക കപ്രക്ഷാതക്ഷാഹനറിം നലകുന്നതനിനക പദ്ധതനി
രൂപനീകേരനിചനിട്ടുകണക്ഷാ; വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) എലന്തല്ലക്ഷാറിം ഉകര്ദ്ദേശദ്യലെകദ്യങ്ങളക്ഷാണക ഇതക വേഴെനി ലകേവേരനികക്ഷാനുകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നലതനറിം
വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(സനി) ആലരല്ലക്ഷാമക്ഷാണക പദ്ധതനി നടതനിപ്പുമക്ഷായനി സഹകേരനിക്കുന്നലതന്നക  വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഡനി) പദ്ധതനി  നനിര്വഹണതനിനക  ഭരണതലെതനില  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  നടപടനികേള്
എടുതനിട്ടുലണനറിം വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടൂറനിസ്റ്റക കകേന്ദ്രങ്ങളനില മക്ഷാലെനിനദ്യനനിര്മ്മക്ഷാര്ജന പക്ഷാന്റുകേള് 
8260 ശനീ. വേര്കലെ കേഹക്ഷാര്

 ,,   സണനി കജക്ഷാസഫക
 ,,   എറിം. പനി. വേനിനലസന്റെക
 ,,   ലൂഡനി ലൂയനിസക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) സറിംസക്ഷാനലത പ്രമുഖ ടൂറനിസ്റ്റക കകേന്ദ്രങ്ങളനില ആധുനനികേ മക്ഷാലെനിനദ്യ നനിര്മ്മക്ഷാര്ജന
പക്ഷാന്റുകേള് സക്ഷാപനിക്കുന്ന പദ്ധതനി നടപക്ഷാകനിയനിട്ടുകണക്ഷാ; വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) എലന്തല്ലക്ഷാറിം  ആധുനനികേ  സക്ഷാകങതനികേവേനിദദ്യകേളക്ഷാണക  ഇതനിനുകവേണനി
ഉപകയക്ഷാഗലപടുത്തുന്നലതനറിം  വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള്  എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(സനി) തകര്ദ്ദേശസസയറിംഭരണ  സക്ഷാപനങ്ങലള  പദ്ധതനികക  കവേണനി  എങ്ങലനയക്ഷാണക
പ്രകയക്ഷാജനലപടുതനിയലതന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഡനി) പദ്ധതനി  നടപക്ഷാകക്ഷാന  ഭരണതലെതനില  എടുത  നടപടനികേള്
എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

"  സനീ     -  ലപയനിന   "   സര്വനീസക

8261 ശനീ. പനി. സനി. കജക്ഷാര്ജക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) ഈ  സര്കക്ഷാര്  അധനികേക്ഷാരകമറ  കശഷറിം  "സനീ-ലപയനിന"  സര്വനീസക
ആരറിംഭനിക്കുന്നതനിനക്ഷായനി  ബഡ്ജറനില  എത്ര  തുകേ  വേകേയനിരുത്തുകേയുണക്ഷായനി;
വേര്ഷറിം തനിരനിച്ചുളള കേണകക നല്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  വേഴെനി  ഇതുവേലര  സറിംസക്ഷാനതനിനക  എന്തു  കനടമുണക്ഷാകക്ഷാന
കേഴെനിഞ;

(സനി) "സനീ-ലപയനിന"  സര്വനീസക  കേക്ഷാരദ്യതനില  എന്തു  തുടര്നടപടനികേളക്ഷാണക
ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നതക?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ജലെവേനിമക്ഷാന സര്വനീസക ആരറിംഭനികക്ഷാന നടപടനി

8262 ശനീ. എസക. ശര്മ്മ
,,    ലകേ. സുകരഷക കുറുപക
,,   സനി.ലകേ. സദക്ഷാശനിവേന
,,    എ.എറിം. ആരനിഫക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

( എ ) പ്രതനികഷധലത  തുടര്ന്നക  ഉകപകനിച  ജലെവേനിമക്ഷാന  സര്വനീസക  ആരറിംഭനികക്ഷാന
ഉകര്ദ്ദേശനിക്കുനകണക്ഷാ;

(ബനി ) ജലെവേനിമക്ഷാന  സര്വനീസക  സറിംബനനിച  വേനിദഗ്ധ  സമനിതനി  റനികപക്ഷാര്ടനിലന്റെ
അടനിസക്ഷാനതനില  മതദ്യലതക്ഷാഴെനിലെക്ഷാളനി  സറിംഘടനകേളുമക്ഷായനി  ചര്ച
നടതനിയനിരുകന്നക്ഷാ;  എങനില  അതനിലന്റെ   അടനിസക്ഷാനതനില   എടുത
തനീരുമക്ഷാനങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര വേനികേസനറിം

8263 ശനീ. റനി.എന. പ്രതക്ഷാപന
  ,,  എ.റനി. കജക്ഷാര്ജക
  ,,  കജക്ഷാസഫക വേക്ഷാഴെകന
  ,,  ലകേ. ശനിവേദക്ഷാസന നക്ഷായര്

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) സറിംസക്ഷാനതക പരനിസനിതനി സസൗഹൃദവേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര വേനികേസനതനിനക പദ്ധതനി
രൂപനീകേരനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;  വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) എലന്തല്ലക്ഷാറിം  ലെകദ്യങ്ങളക്ഷാണക  ഇതുവേഴെനി  ലകേവേരനികക്ഷാനുകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നലതനറിം
വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(സനി) ആലരല്ലക്ഷാമക്ഷാണക പദ്ധതനി നടതനിപ്പുമക്ഷായനി സഹകേരനിക്കുന്നലതന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഡനി) പദ്ധതനി  നനിര്വഹണതനിനക  ഭരണതലെതനില  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  നടപടനികേള്
എടുതനിട്ടുലണനറിം വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലഹകറഞക ഇകകക്ഷാടൂറനിസറിം പദ്ധതനി
8264 ശനീ. എ.ലകേ. ശശനീന്ദ്രന

,,    കതക്ഷാമസക ചക്ഷാണനി
 

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) ലഹകറഞക ഇകകക്ഷാടൂറനിസറിം പദ്ധതനിയുലട നടതനിപനിലന്റെ പുകരക്ഷാഗതനി ലവേളനിലപടു
തക്ഷാകമക്ഷാ;

(ബനി) ലഹകറഞക  ഇകകക്ഷാടൂറനിസറിം  പദ്ധതനിയുലട  ഒനറിം  രണറിം  ഘടങ്ങള്
ഏലതക്ഷാലകയക്ഷാലണന്നക വേനിശദനീകേരനികക്ഷാകമക്ഷാ;

(സനി) കമലപറഞ്ഞ  പദ്ധതനികേള്  നടപനിലെക്ഷാക്കുന്നതനിനക  മുകന്നക്ഷാടനിയക്ഷായനി
ആരറിംഭനികകണനിയനിരുന്ന  മലെകയക്ഷാര  ലഹകവേയുലട  നനിര്മ്മക്ഷാണപ്രവേര്തനങ്ങള്
ഏതുവേലരയക്ഷായനിലയന്നക ലവേളനിലപടുതക്ഷാകമക്ഷാ;

(ഡനി) മലെകയക്ഷാര ലഹകവേ നടപനിലെക്ഷാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭക്ഷാഗമക്ഷായനി  "ലചല്ലഞനി"  പക്ഷാലെതനിലന്റെ
പുന:രുദ്ധക്ഷാരണ നടപടനി ഏതുവേലരയക്ഷാലയന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഇ) മലെകയക്ഷാര  കമഖലെകേലള  ലെകദ്യമനിടക  ലഹകറഞക  ഇകകക്ഷാടൂറനിസറിം  പദ്ധതനി
നടപനിലെക്ഷായക്ഷാല  സര്കക്ഷാരനിനക  ടൂറനിസറിം  വേകുപനികന്റെതക്ഷായനി  അധനികേ  വേരുമക്ഷാനറിം
ലെഭനിയ്ക്കുലമന്ന കേക്ഷാരദ്യറിം ശദ്ധയനിലലപടനിട്ടുകണക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടൂറനിസ്റ്റക വേനിസ ഓണ് അലലറവേല പദ്ധതനി

8265 ശനീ. കറക്ഷാഷനി അഗസ്റ്റനിന
,, എറിം.വേനി. കശയക്ഷാറിംസക കുമക്ഷാര്
കഡക്ഷാ. എന. ജയരക്ഷാജക
ശനീ. പനി.സനി. കജക്ഷാര്ജക

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായ കകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) തനിരുവേനന്തപുരറിം,  ലകേക്ഷാചനി  വേനിമക്ഷാനതക്ഷാവേളങ്ങളനില  നടപക്ഷാകനിയ  ടൂറനിസ്റ്റക  വേനിസ
ഓണ് അലലറവേല പദ്ധതനിയനില നനിലെവേനില ഉള്ലപടനിട്ടുള്ള വേനികദശ രക്ഷാജദ്യങ്ങള്
ഏലതല്ലക്ഷാമക്ഷാലണന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടപനില  വേരുതനിയ  കശഷറിം   പദ്ധതനിയനില  ഉള്ലപടനിട്ടുള്ള
രക്ഷാജദ്യങ്ങളനില  നനിന്നക  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേളുലട  എണതനില  വേര്ദ്ധനവേക
വേന്നനിട്ടുകണക്ഷാ; വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) വേനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില നനിനള്ള വേരുമക്ഷാനതനിലന്റെ കേക്ഷാരദ്യതനില ഇതര ഏഷദ്യന
രക്ഷാജദ്യങ്ങലള  അകപകനിചക  യൂകറക്ഷാപദ്യന  രക്ഷാജദ്യങ്ങളുലട  പങക    എത്ര
ശതമക്ഷാനമക്ഷാലണന്നക
 വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഉതരവേക്ഷാദനിതസ വേനികനക്ഷാദ സഞക്ഷാരറിം    '  വേദ്യക്ഷാവേസക്ഷായനികേ കേക്ഷാഴെക ചപക്ഷാടക   '

8266 ശനീ. എറിം.വേനി. കശയക്ഷാറിംസക കുമക്ഷാര്
 കഡക്ഷാ. എന. ജയരക്ഷാജക
ശനീ. പനി.സനി. കജക്ഷാര്ജക
,,   കറക്ഷാഷനി അഗസ്റ്റനിന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) ഉതരവേക്ഷാദനിതസ വേനികനക്ഷാദ സഞക്ഷാരറിം  'വേദ്യവേസക്ഷായനികേ കേക്ഷാഴ്ചപക്ഷാടക  '  എന്ന കപരനില
നടതനിയ  ആദദ്യ  കകേക്ഷാണ്ഫറനസക  എത്രകതക്ഷാളറിം  വേനിജയകേരമക്ഷായനിരുനലവേന്നക
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത  കകേക്ഷാണ്ഫറനസക  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേളുലട  ആവേശദ്യങ്ങള്
കസവേനദക്ഷാതക്ഷാകള്കക  മനസനിലെക്ഷാക്കുന്നതനിനക  എത്രകതക്ഷാളറിം
സഹക്ഷായകേരമക്ഷായനിരുനലവേന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(സനി) സറിംസക്ഷാനലത ഗക്ഷാമനീണ കമഖലെയനിലുള്ള ടൂറനിസതനിലന്റെ അനന്ത സക്ഷാധദ്യതകേള്
കേണകനിലലെടുതക  തകര്ദ്ദേശ  സസയറിംഭരണ  സക്ഷാപനങ്ങളുലടയുറിം  കേമ്മട്യൂണനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകേളുലടയുറിം  പങക്ഷാളനിതറിം  ഉറപക്ഷാകനിയുള്ള  പ്രവേര്തനങ്ങള്  ആസൂത്രണറിം
ലചയക്ഷാന നടപടനി സസനീകേരനിക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര സക്ഷാപനങ്ങളുലട ആധുനനികേവേലകരണതനിനുറിം 
ശക്തനിലപടുതലെനിനുറിം പദ്ധതനി

8267 ശനീ. കതറമ്പനില രക്ഷാമകേ കൃഷ്ണന
 ,,   ലകേ. മുരളനീധരന
 ,,   ഷക്ഷാഫനി പറമ്പനില
 ,,   ലഹബനി ഈഡന 

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര  സക്ഷാപനങ്ങളുലട  ആധുനനികേവേലകരണതനിനുറിം
ശക്തനിലപടുതലെനിനുറിം പദ്ധതനി രൂപനീകേരനിചനിട്ടുകണക്ഷാ ;  വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ബനി) എലന്തല്ലക്ഷാറിം  ലെകദ്യങ്ങളക്ഷാണക   ഇതുവേഴെനി  ലകേവേരനികക്ഷാനുകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നലതനറിം
വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാലമനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) ആലരല്ലക്ഷാമക്ഷാണക പദ്ധതനി നടതനിപ്പുമക്ഷായനി സഹകേരനിക്കുന്നലതന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

 (ഡനി) പദ്ധതനി  നനിര്വഹണതനിനക  ഭരണതലെതനില  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  നടപടനികേള്
എടുതനിട്ടുലണനറിം വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് എലന്തല്ലക്ഷാലമനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില പശക്ഷാതലെ സസൗകേരദ്യറിം ഒരുക്കുന്നതനിനുറിം 
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുറിം പദ്ധതനികേള്

8268 ശനീ. പക്ഷാകലെക്ഷാടക രവേനി
  ,,  എ. പനി. അബ്ദുള്ളക്കുടനി
  ,,  അനവേര് സക്ഷാദതക
  ,,  പനി.എ. മക്ഷാധവേന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) സറിംസക്ഷാനലത  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  പശക്ഷാതലെ  സസൗകേരദ്യറിം
ഒരുക്കുന്നതനിനുറിം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുറിം എലന്തല്ലക്ഷാറിം  പദ്ധതനികേളക്ഷാണക  നടപനിലെക്ഷാകനി
വേരുന്നലതന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;  

(ബനി) എലന്തല്ലക്ഷാറിം  അടനിസക്ഷാന  സസൗകേരദ്യങ്ങളക്ഷാണക  ഇവേനിടങ്ങളനില  പദ്ധതനിയനുസരനിചക
നടപക്ഷാകക്ഷാനുകര്ദ്ദേശനിക്കുന്നലതനറിം  വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള്  എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) പദ്ധതനികേള്കക്ഷായനി എത്ര കകേക്ഷാടനി രൂപ വേകേയനിരുതനിയനിട്ടുലണന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;  

(ഡനി) പദ്ധതനി  നടതനിപനിനക്ഷായനി  ഭരണതലെതനില  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  സജനീകേരണങ്ങള്
ഒരുകനിയനിട്ടുലണന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര വേകുപനിലന്റെ പ്രവേര്തന മനികേവേക
8269 ശനീ. സനി. പനി. മുഹമ്മദക

 ''   കതറമ്പനില രക്ഷാമകൃഷ്ണന
 ''   ലകേ. മുരളനീധരന
 ''   റനി. എന. പ്രതക്ഷാപന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര  വേകുപനിലന്റെ  പ്രവേര്തന  മനികേവേക  കേണകനിലലെടുതക  ഈ
സര്കക്ഷാരനിലന്റെ കേക്ഷാലെതക അവേക്ഷാര്ഡുകേള് ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;

(ബനി) ഉലണങനില അവേയുലട വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് ലവേളനിലപടുത്തുകമക്ഷാ;

(സനി) യു.എന.ഒ.  യുമക്ഷായനി  ബനലപട  ഏലതങനിലുറിം  ഏജനസനികേളുലട  അവേക്ഷാര്ഡക
വേനികനക്ഷാദ  സഞക്ഷാര  വേകുപനിനക  ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;  ഉലണങനില  അവേയുലട
വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് ലവേളനിലപടുത്തുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടൂറനിസറിം വേകുപനിനു കേനീഴെനിലുള്ള വേനി  .  ഐ  .  പനി  .   വേക്ഷാഹനങ്ങള്

T8270 ശനീ. ലകേ. കുഞ്ഞമ്മതക മക്ഷാസ്റ്റര്

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) മുഖദ്യമനനിയുലടയുറിം  മനനിമക്ഷാരുലടയുറിം  ആവേശദ്യതനിനുകവേണനി  എത്ര
വേക്ഷാഹനങ്ങളുലണനറിം  ഓകരക്ഷാന്നനിലന്റെയുറിം  രജനികസ്ട്രേഷന  നമ്പര്  ഏതക്ഷാലണനറിം
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ; 

(ബനി) മനനിമക്ഷാരുലടയുറിം  വേനി.വേനി.ഐ.പനി,  വേനി.ഐ.പനി  കേളുലടയുറിം  ആവേശദ്യതനിനുകവേണനി
ടൂറനിസറിം  വേകുപനിലന്റെ  കേനീഴെനില  ഓകരക്ഷാ  ജനില്ലയനിലുറിം  എത്ര  വേക്ഷാഹനങ്ങളുലണനറിം
അവേയുലട  ഓകരക്ഷാന്നനിലന്റെയുറിം  രജനികസ്ട്രേഷന  നമ്പര്  ഏലതക്ഷാലകയക്ഷാലണനറിം
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) മനനിമക്ഷാരുലടയുറിം  ടൂറനിസറിം  വേകുപനിലന്റെയുറിം  വേക്ഷാഹനങ്ങള്കക  ഇനഷസറനസക
പരനിരകയുകണക്ഷാലയന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ; 

(ഡനി) ഈ വേക്ഷാഹനങ്ങള്കക കവേഗപരനിധനി ബക്ഷാധകേമക്ഷാകണക്ഷാ എന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ഇ) ഇതരറിം  വേക്ഷാഹനങ്ങലള  രജനികസ്ട്രേഷന  നമ്പര്  പ്രദര്ശനിപനികന്നതനില  നനിനറിം
ഒഴെനിവേക്ഷാകനിലകക്ഷാണക  കമക്ഷാകടക്ഷാര്വേക്ഷാഹന  നനിയമതനില  എലന്തങനിലുറിം  കഭദഗതനി
ലകേക്ഷാണവേന്നനിട്ടുകണക്ഷാലയന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഈ സര്കക്ഷാരനിലന്റെ കേക്ഷാലെതക സറിംസക്ഷാനറിം സന്ദര്ശനിച വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേള്

8271 ശനീ. ലകേ. ശനിവേദക്ഷാസന നക്ഷായര്
,, എറിം.എ വേക്ഷാഹനീദക
,, സനി.പനി. മുഹമ്മദക
,, കതറമ്പനില രക്ഷാമകൃഷ്ണന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) ഈ  സര്കക്ഷാരനിലന്റെ  കേക്ഷാലെതക  എത്ര  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേള്  സറിംസക്ഷാനറിം
സന്ദര്ശനിചനിട്ടുലണനറിം അതനില ആഭദ്യന്തര വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേള് എത്രലയനറിം
വേനികദശ വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേള് എത്രലയനറിം വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) ഈ  കേക്ഷാലെയളവേനില  സറിംസക്ഷാനറിം  സന്ദര്ശനിച  വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേളുലട
എണതനില വേര്ദ്ധനവേക ഉണക്ഷായനിട്ടുകണക്ഷാ; വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള് ലവേളനിലപടുത്തുകമക്ഷാ;

(സനി) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേളുലട  എണറിം  വേര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുറിം  അവേലര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുറിം  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  നടപടനികേളക്ഷാണക  ഭരണതലെതനില
എടുതനിട്ടുള്ളലതന്നക വേനിശദമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ;

(ഡനി) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരനികേളുലട വേര്ദ്ധനവേക അനുസരനിചക  സറിംസക്ഷാനതനിലന്റെ വേരുമക്ഷാനറിം
എത്ര  വേര്ദ്ധനിചനിട്ടുലണനറിം  വേനിശദക്ഷാറിംശങ്ങള്  എലന്തല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം
വേദ്യക്തമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

അനദ്യസറിംസക്ഷാന ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുറിം വേനികദശടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുറിം ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ഷായനി നടപടനി
8272 ശനീ. എറിം. ഹറിംസ

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായ കകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) അനദ്യസറിംസക്ഷാന  ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുറിം  വേനികദശടൂറനിസ്റ്റുകേലളയുറിം
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ഷായനി  ഈ

സര്കക്ഷാര്     എലന്തല്ലക്ഷാറിം   നടപടനികേള്   സസനീകേരനിച്ചുലവേനറിം   അതനിനക്ഷായനി
എത്ര  തുകേ

ലചലെവേഴെനിച്ചുലവേനറിം  വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ; 1.7.2011  മുതല 31.3.2014 വേലര  എത്ര
തുകേ

ലചലെവേഴെനിച്ചുലവേന്നതനിലന്റെ വേനിശദക്ഷാറിംശറിം ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ബനി) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര  സക്ഷാപനങ്ങളുലട  ആധുനനികേവേലകരണതനിനക്ഷായനി  ഈ
സര്കക്ഷാര്  അധനികേക്ഷാരതനിലവേന്നകശഷറിം  എലന്തല്ലക്ഷാറിം  നടപടനികേള്
സസനീകേരനിച്ചുലവേന്നതനിലന്റെ വേനിശദക്ഷാറിംശറിം ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) സറിംസക്ഷാനതക  1.7.2011  മുതല  31.3.2014  വേലര  സന്ദര്ശനിച  ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട
കേണകക കശഖരനിചനിട്ടുകണക്ഷാ;  അതനില ആഭദ്യന്തര വേനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട കേണകക
പ്രകതദ്യകേറിം പ്രകതദ്യകേറിം നലകേക്ഷാകമക്ഷാ ;

(ഡനി) സറിംസക്ഷാനലത  ടൂറനിസ്റ്റക   സസൗഹൃദ  സറിംസക്ഷാനമക്ഷാകനി  മക്ഷാറ്റുന്നതനിനക്ഷായനി  ഈ
സര്കക്ഷാര് സസനീകേരനിച നടപടനികേളുലട വേനിശദക്ഷാറിംശറിം ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടൂറനിസറിം വേനികേസനതനിനക്ഷായനി കേലപറ മണ്ഡലെതനില നടപനിലെക്ഷാകനിയ പദ്ധതനികേള്
8273 ശനീ. എറിം.വേനി. ശയക്ഷാറിംസക  കുമക്ഷാര്

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ ) 2012-13,  2013-14  വേര്ഷങ്ങളനില  ടൂറനിസറിം  വേനികേസനതനിനക്ഷായനി  കേലപറ
മണ്ഡലെതനില നടപനിലെക്ഷാകനിയ പദ്ധതനികേള് എലന്തല്ലക്ഷാലമന്നക വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(ബനി) ഓകരക്ഷാ  പദ്ധതനിക്കുറിം  അനുവേദനിച  തുകേയുറിം  ലചലെവേഴെനിച  തുകേയുറിം  എഎ്രതലയന്നക
വേദ്യക്തമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ ;

(സനി) ഇതനില  പൂര്തനിയക്ഷാകക്ഷാത  പ്രവൃതനികേളുലട  ഇനറിം  തനിരനിച്ചുള്ള  വേനിശദക്ഷാറിംശറിം
ലെഭദ്യമക്ഷാക്കുകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേക്ഷായറിംകുളറിം ജകലെക്ഷാതവേറിം

8274 ശനീ.  സനി.ലകേ. സദക്ഷാശനിവേന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി-പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ ) പ്രസനിദ്ധമക്ഷായ  കേക്ഷായറിംകുളറിം  ജകലെക്ഷാതവേതനിനക  സര്കക്ഷാര്  നലകുന്ന  ഗക്ഷാന്റെക
വേര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനക്ഷാവേശദ്യമക്ഷായ നടപടനി സനീകേരനിക്കുകമക്ഷാ;

(ബനി) ജകലെക്ഷാതവേറിം നടക്കുന്ന കേക്ഷായല തനീരതനിലന്റെ കേനിഴെകക  ഭക്ഷാഗത്തുള്ള ചതുപക  ഭൂമനി
കേരഭൂമനിയക്ഷാകനി  ഉയര്തനി  പക്ഷാര്കനിറിംഗനിനക്ഷായുള്ള  സറിംവേനിധക്ഷാനങ്ങള്
ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസനീകേരനിക്കുകമക്ഷാ? 



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര വേകുപക വേഴെനി തനിരുവേനന്തപുരറിം ജനില്ലയനില നടപക്ഷാകനിയ പദ്ധതനികേള്

8275 ശനീ. വേനി. ശശനി

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

(എ) വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാര  വേകുപക  കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നക  വേര്ഷകക്ഷാലെറിം  തനിരുവേനന്തപുരറിം
ജനില്ലയനില നടപക്ഷാകനിയ പദ്ധതനികേള് ഏലതല്ലക്ഷാറിം; 

(ബനി) ഓകരക്ഷാ  പദ്ധതനിയുറിം  നടപക്ഷാക്കുന്ന  സലെങ്ങളുറിം  അവേ  ഓകരക്ഷാന്നനിനുറിം
വേകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേലയത്രലയനറിം ലവേളനിലപടുത്തുകമക്ഷാ; 

(സനി) ഓകരക്ഷാ പദ്ധതനിയുലടയുറിം പുകരക്ഷാഗതനി വേനിലെയനിരുതക്ഷാകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേരുനക്ഷാഗപള്ളനി മണ്ഡലെതനില ടൂറനിസറിം വേകുപ്പുവേഴെനി നടപനിലെക്ഷാകനിയ പദ്ധതനികേള് 

8276 ശനീ. സനി. ദനിവേക്ഷാകേരന

തക്ഷാലഴെ കേക്ഷാണുന്ന കചക്ഷാദദ്യതനിനക
പടനികേജക്ഷാതനി - പനികന്നക്ഷാകസമുദക്ഷായകകമവറിം വേനികനക്ഷാദസഞക്ഷാരവറിം വേകുപ്പുമനനി

സദയറിം മറുപടനി നലകുകമക്ഷാ:

ഈ  സര്കക്ഷാര്  അധനികേക്ഷാരകമറകശഷറിം  കേരുനക്ഷാഗപള്ളനി  മണ്ഡലെതനില  ടൂറനിസറിം
വേകുപ്പുവേഴെനി  നടപനിലെക്ഷാകനിയ  പദ്ധതനികേള്  ഏലതല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം  അവേയക
ഓകരക്ഷാന്നനിനുറിം  എന്തക  തുകേ  ലചലെവേഴെനിച്ചുലവേനറിം  വേദ്യക്തമക്ഷാകക്ഷാകമക്ഷാ;  ഇനനിയുറിം
പൂര്തനീകേരനികക്ഷാത  പ്രവൃതനികേള്  ഏലതല്ലക്ഷാമക്ഷാലണനറിം  അവേ  എന്നകതയക
പൂര്തനീകേരനികക്ഷാന കേഴെനിയുലമനറിം അറനിയനികക്ഷാകമക്ഷാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കബേകല് ബേബീചക പപാര്കനിനക സമബീപപം പുതനിയ പപാര്കക

8277 ശബീ. ലകേ. കുഞനിരപാമന്  (ഉദുമ)

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) കേപാസര്കരപാഡക  ജനില്ലയനില്  നനിലെവനിലുള്ള  കബേകല് ബേബീചക  പപാര്കനിനക  സമബീപപം
പുതനിയ പപാര്കക സുനപാമനി ഫണക ഉപകയപാരനിചക നനിര്മനിചനിട്ടുകണപാ ;

(ബേനി) എത്ര  രൂപയപാണക  നനിര്മപാണതനിനക  ലചലെവപായനിട്ടുള്ളതക  ;  പ്രസ്തുത  പപാര്കക
പൂര്തനിയപാകനി  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്കപായനി  തുറന്നക  ലകേപാടുതനിട്ടുകണപാ  ;   ഇലല്ലങനില്
കേപാരണപം എനപാലണന്നക വനിശദമപാകപാകമപാ  ;

(സനി) പ്രസ്തുത  പപാര്കനിലന്റെ  നനിര്മപാണപം  പൂര്തനിയപാക്കുന്നതനിനക  ഇനനി  എത്ര  തുകേ
കവണനിവരപം;  ആയതക ടൂറനിസപം വകുപക അനുവദനിചനിട്ടുകണപാ  ;  വനിശദപാപംശങ്ങള്
അറനിയനികപാകമപാ ;

(ഡനി) പണനി  പൂര്തനിയപാകനി  ഈ  പുതനിയ  പപാര്കക  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്കപായനി  എന്നക  തുറന്നക
ലകേപാടുകപാനപാവലമന്നക അറനിയനികപാകമപാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കബേകല് ബേബീചക പപാര്കനിലലെ ലകേ  .  ടനി  .  ഡനി  .  സനി  .  കക കകേപാകടജുകേള്

8278 ശബീ. ലകേ. കുഞനിരപാമന് (ഉദുമ)

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) കേപാസര്കരപാഡക  ജനില്ലയനില്  കബേകല്  ബേബീചക  പപാര്കനില്  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.കക
കകേപാകടജുകേള്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക  എത്ര  ഏകര്  സ്ഥലെപം  നല്കേനിയനിട്ടുണക;
വനിശദപാപംശങ്ങള് അറനിയനികപാകമപാ;

(ബേനി) പ്രസ്തുത  സ്ഥലെപം  പ്രകയപാജനലപടുതനി  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  എത്ര  കകേപാകടജുകേള്
നനിര്മനികപാനപാണക  തബീരമപാനനിചനിട്ടുള്ളലതനപം  ഇതനില്  എത്ര  എണപം
പൂര്തനിയപായനിട്ടുലണനപം വനിശദമപാകപാകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കബേകല് ബേബീചക പപാര്കനില് ടൂറനിസ പം എയ്ഡക കപപാസക
8279 ശബീ. ലകേ. കുഞനിരപാമന്(ഉദുമ)

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ ) കേപാസര്കരപാഡക ജനില്ലയനില് കബേകല് ബേബീചക പപാര്കനില് ടൂറനിസപം എയ്ഡക കപപാസക
പണനി കേഴെനിപനിചനിട്ടുകണപാ; വനിശപാദപാപംശങ്ങള് അറനിയനികപാകമപാ;

(ബേനി) പണനി  പൂര്തനിയപാകനി  മൂന്നക  വര്ഷപം  കേഴെനിഞനിട്ടുപം  ടൂറനിസപം  എയ്ഡക  കപപാസക
പ്രവര്തനിക്കുന്നനില്ലപാലയന്ന കേപാരദ്യപം ശദ്ധയനില്ലപടനിട്ടുകണപാ;

(സനി) എങനില്  പ്രസസ്തുത  എയ്ഡക  കപപാസക   പ്രപാവര്തനികേമപാകപാനുള്ള  നടപടനി
സസബീകേരനിക്കുകമപാ; വനിശദപാപംശങ്ങള് അറനിയനികപാകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

റപാണബീപുരപം ഇകകപാ  -  ടൂറനിസപം പദ്ധതനി
8280 ശബീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) കേപാസര്കരപാഡക  ജനില്ലയനിലലെ  റപാണബീപുരപം  ഇകകപാ-ടൂറനിസപം  പദ്ധതനി  പ്രവര്തനപം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണപാ;

(ബേനി) എങനില്  പദ്ധതനി  പ്രവര്തനപം  ഇകപപാള്  ഏതക  ഘടതനിലെപാലണന്നക
വദ്യക്തമപാകപാകമപാ; ഇലല്ലങനില് അതനിനുള്ള കേപാരണപം വനിശദമപാക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആലെപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് വനികനപാദ സഞപാരവകുപക നടപനിലെപാകനിയ പ്രവദ്യതനികേള്
8281 ശബീ. ആര്. രപാകജഷക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ ) ഇഇൗ  സര്കപാര്  അധനികേപാരകമറ്റകശഷപം  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില്
വനികനപാദസഞപാരവകുപക  നടപനിലെപാകനിയ  പ്രവദ്യതനികേളുലട  വനിശദപാപംശങ്ങള്
മണ്ഡലെപാടനിസ്ഥപാനതനില് ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബേനി) മപാകവലെനികര ലവടനികകപാടക ചപാല് നവബീകേരണവമപായനി ബേന്ധലപടക എപം.എല്. എ.
നല്കേനിയ വനിശദമപായ ലപ്രപാകപപാസല് ലെഭദ്യമപായനിട്ടുകണപാ; ഇതനിലന്റെ ഫയല് നമ്പര്
ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ; 

(സനി) 2014-15  വര്ഷതനില്  മപാകവലെനികര  മണ്ഡലെതനില്  നടപനിലെപാക്കുവപാനുള്ള
പദ്ധതനികേളുലട വനിശദപാപംശങ്ങള് ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

നനിളയുലട ടൂറനിസപം സപാധദ്യതകേലള സപംബേന്ധനിചക മപാസര് പപാന്
8282 ശബീ. എപം. ഹപംസ

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാക സമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ഒറ്റപപാലെപം മണ്ഡലെതനില് നനിളയുലട ടൂറനിസപം സപാധദ്യതകേലള സപംബേന്ധനിച മപാസര്
പപാന്  തയപാറപാക്കുന്നതനിനപായനി  ഏതു  ഏജന്സനിലയയപാണക
ചുമതലെലപടുതനിയലതന്നക വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(ബേനി) പ്രസ്തുത  ലചലെവകേള്കപായനി  എത്ര  രൂപയുലട  ഭരണപാനുമതനിയപാണക
നല്കേനിയലതന്നക വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(സനി) ഇകപാരദ്യതനില് എലനല്ലപാപം നടപടനികേള് സസബീകേരനിച്ചുലവന്നക വനിശദമപാക്കുകമപാ;

(ഡനി) മപാസര് പപാന് തയപാറപാകനികയപാ എനള്ളതനിലന്റെ വനിശദപാപംശപം ലെഭദ്യമപാകപാകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

''വണകഡ ടൂറനിസപം പപാകകജക ''
8283 ശബീ. കജപാസക ലതറ്റയനില്

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) കേപാലെടനി,  മലെയപാറ്റൂര് തുടങ്ങനിയ പഞപായത്തുകേലളയുപം മണപപാട്ടുചനിറ,  പപാകന്റെഷന്,
ഏഴെപാറ്റുമുഖപം,  അതനിരപനിള്ളനി,  മഹപാരണനികതപാടപം,  കകേപാടനപാടക  തുടങ്ങനിയ
പ്രകദശങ്ങലളയുപം ഉള്ലകപാള്ളനിചക  ലകേപാണക  "വണ കഡ ടുറനിസപം പപാകകജക''  നക
രൂപപം ലകേപാടുക്കുവപാന് നടപടനി സസബീകേരനിക്കുകമപാ;

(ബേനി) പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനികലെക്കുള്ള  കേപാലെടനി-മലെയപാറ്റൂര്  കറപാഡക,  മഞപ്ര-നടുവടപം,
മലെയപാറ്റൂര്,  ഏഴെപാറ്റുമുഖപം,  അതനിരപനിള്ളനി തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനിലലെ കറപാഡുകേളുലട
വനികേസനതനിനപായനി ടുറനിസപം വകുപക നടപടനി സസനികേരനിക്കുകമപാ;

(സനി) ഏഴെപാറ്റുമുഖകതയുപം  തുമ്പൂര്മുഴെനികയയുപം  തമനില്  ബേന്ധനിപനിക്കുന്ന
തൂക്കുപപാലെതനിലന്റെയുപം  മഹപാരണനികതപാടതനിലന്റെയുപം,  ഏഴെപാറ്റുമുഖപം  പ്രകൃതനി
ഗപാമതനിലന്റെയുപം  നനിര്മപാണതനിനുപം  നവബീകേരണതനിനുപം  നടപടനി
സസബീകേരനിക്കുകമപാ;

(ഡനി) മഹപാരണനികതപാടലത  എകകപാ  ടൂറനിസപം  ലസന്റെറപാകനി  വനികേസനിപനിക്കുവപാന്
എലനല്ലപാപം നടപടനികേളപാണക സസബീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നക വനിശദമപാകപാകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനികനപാദസ ഞപാര വകുപനിലന്റെ കേബീഴെനില് ടൂറനിസപം കകേപാഴ്സുകേള്

8284 ശബീ. ലകേ. അജനിതക

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) വനികനപാദസഞപാരവകുപനിലന്റെ  കേബീഴെനില്  ടൂറനിസപം  സപംബേന്ധമപായനി  നടതലപടുന്ന
കകേപാഴ്സുകേള്  ഏലതപാലകലയനപം  ഇതക  ഏലതപാലക  സ്ഥപാപനങ്ങളപാണക
നടത്തുന്നലതനപം  പ്രസ്തുത  കകേപാഴ്സുകേള്കക  സര്വ്വകേലെപാശപാലെകേള്  അപംരബീകേപാരപം
നല്കേനിയനിട്ടുകണപാലയനപം വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ ;

(ബേനി) സപംസ്ഥപാനതക  നടതലപടുന്ന  ടൂറനിസപം  കകേപാഴ്സുകേള്  പപാസപായവര്കക
വനികനപാദസഞപാര  വകുപനില്  നനിയമനപം  നല്കേപാറുകണപാ;  എങനില്  ഏലതപാലക
തസനികേകേളനിലെപാണക നനിയമനപം നല്കുന്നലതന്നക വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ ;

(സനി) ടൂറനിസപം  വകുപനിലലെ  ഡയറക്ടര്കക  തപാലഴെയുള്ള  തസനികേകേളുപം  പ്രസ്തുത
തസനികേകേള്കക  ആവശദ്യമപായ  അടനിസ്ഥപാനകയപാരദ്യതകേളുപം  ഏലനപാലകലയന്നക
ലവളനിലപടുത്തുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ടൂറനിസപം കകേപാഴെ കസുകേള്

8285 ശബീമതനി പനി. അയനിഷപാ കപപാറ്റനി

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ ) സപംസ്ഥപാനതക  ടൂറനിസപം  കകേപാഴ്സുകേള്  നടത്തുന്ന  സര്കപാര്  സ്ഥപാപനങ്ങള്
ഏലതല്ലപാമപാലണന്നക  വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;  കകേപാഴ് സുകേളുലട  വനിശദപാപംശങ്ങള്
ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബേനി ) ടൂറനിസപം  കകേപാഴെ കസുകേളുലട  നനിലെവപാരപം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുപം  സനിലെബേസക
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുമപായനി  എലനല്ലപാപം  നടപടനികേള്  സസബീകേരനിക്കുലമന്നക
വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഡനി  .  ടനി  .  പനി  .  സനി  .   ലസക്രടറനിമപാരലട വനിദദ്യപാഭദ്യപാസ കയപാരദ്യത
8286 ശബീ. പനി. തനികലെപാതമന് 

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ജനില്ലപാ ടൂറനിസപം പ്രകമപാഷന് കേഇൗണസനില് ലസക്രടറനിമപാരപായനി വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില്
കസവനമനുഷനിക്കുന്നവരലട  വനിദദ്യപാഭദ്യപാസ  കയപാരദ്യത  എനപാലണന്നക
വദ്യക്തമപാക്കുകമപാ;

(ബേനി) ഇവരനില്   എത്ര  കപര്  ടൂറനിസപം  ഡനികപപാമകയപാ  ഡനിഗനികയപാ
പപാസപായനിട്ടുള്ളവരപാലണന പറയപാകമപാ;

(സനി) വനികനപാദസഞപാരകമഖലെയുലട  വനിവനിധ  സപാധദ്യതകേള്  പഠനിക്കുകേയുപം  പ്രസ്തുത
കമഖലെയനില്  ലമചലപട  വനിദദ്യപാഭദ്യപാസ  കയപാരദ്യതകേള്  കനടുകേയുപം  ലചയ്തവലര
ഡനി.ടനി.പനി.സനി.  ലസക്രടറനിമപാരപായനി  നനിയമനികപാതതക  എന്തുലകേപാണപാലണന
പറയപാകമപാ;  ഇപ്രകേപാരപം  വനിദദ്യപാഭദ്യപാസ  കയപാരദ്യതയനില്ലപാതവലര  ഇതരപം
പദവനികേളനില്  നനിയമനിക്കുന്നതുലകേപാണപാണക  ടൂറനിസപം  കമഖലെയനില്  ആവശദ്യമപായ
പുകരപാരതനി  കനടപാതലതന്നക കബേപാധദ്യലപടനിട്ടുകണപാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലെഫക രപാര്ഡുമപാലര സ്ഥനിരലപടുതപാന് നടപടനി

8287 ശബീ. സനി. കൃഷ്ണന്

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ) ടൂറനിസപം  വകുപനിനക  കേബീഴെനില്  കജപാലെനി  ലചയ്യുന്ന  ലലെഫക  രപാര്ഡുമപാലര
സ്ഥനിരലപടുതപാന് നടപടനികേള് സസബീകേരനിക്കുകമപാ ;

(ബേനി) ലലെഫക  രപാര്ഡുകേള്കക  ഇന്ഷസറന്സക  പരനിരക്ഷേ  ഉറപപാകപാന്  നടപടനി
സസബീകേരനിക്കുകമപാ;

(സനി) കജപാലെനി ഭപാരതനിനനുസരനിചക  രപാര്ഡുകേളുലട എണപം വര്ദ്ധപനികപാന് നടപടനികേള്
സസബീകേരനിക്കുകമപാ ;

(ഡനി) ലലെഫക  രപാര്ഡുകേള്കക  ആധുനനികേ  രക്ഷേപാ  ഉപകേരണങ്ങള്  ലെഭദ്യമപാകപാന്
നടപടനികേള് സസബീകേരനിചനിട്ടുകണപാ ;  വനിശദമപാകപാകമപാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഡനി  .  ടനി  .  പനി  .  സനി  .  കേളനില് കജപാലെനി ലചയ്തുവരന്ന തപാല്കപാലെനികേ ജബീവനകപാരലട വനിവരങ്ങള്

8288 ശബീമതനി  പനി. അയനിഷപാ കപപാറ്റനി

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ ) ഡനി.ടനി.പനി.സനി.കേളനില്  കജപാലെനിലചയ്തുവരന്ന  തപാല്കപാലെനികേ  ജബീവനകപാരലട
വനിവരങ്ങള് ജനില്ല തനിരനിചക ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ;

(ബേനി) പ്രസ്തുത  ജബീവനകപാലര  സ്ഥനിരലപടുത്തുന്നതനിനക  തബീരമപാനനിചനിട്ടുകണപാ;
വനിശദപാപംശങ്ങള് ലവളനിലപടുത്തുകമപാ?  



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വനികനപാദസഞപാര വനികേസന വകുപനില് മപാകനജര് കഗഡക   1 

8289 ശബീ.  ഇ. പനി. ജയരപാജന്

തപാലഴെ കേപാണുന്ന കചപാദദ്യങ്ങള്കക
പടനികേജപാതനി-പനികന്നപാകസമുദപായകക്ഷേമവപം വനികനപാദസഞപാരവപം വകുപ്പുമനനി

സദയപം മറുപടനി നല്കുകമപാ:

(എ ) വനികനപാദസഞപാര  വനികേസന  വകുപനില്  മപാകനജര്  കഗഡക  1  തസനികേയനികലെയക
തസനികേ  മപാറ്റപം  മുകഖന  നനിയമനപം  ലെഭനിക്കുന്നതനിനക  ഫബീഡര്  കേപാറ്റരറനിയനിലുള്ള
ജബീവനകപാരലട കയപാരദ്യതയനില്  സപാകങതനികേ പരബീക്ഷേപാകേണകണപാളര് നല്കുന്ന
കയപാരദ്യതപാ  സര്ടനിഫനികറ്റപായ  ഫുഡക  ക്രപാഫക  സര്ടനിഫനികറ്റക  ഇന്  കഹപാടല്
റനിസപ്ഷന്,  ബുകക  കേബീപനിപംരക  ആന്റെക  ലലടപക  ലലററ്റനിപംരക  എന്നനിവ  മതനിയപായ
കയപാരദ്യതയപായനി അപംരബീകേരനിചനിട്ടുകണപാ;

(ബേനി) ഉലണങനില് ഇതു സപംബേന്ധനിച ഉതരവനിലന്റെ പകേര്പക ലെഭദ്യമപാക്കുകമപാ? 

കകേരള നനിയമസഭപാ ലസക്രകടറനിയറ്റക,                                     പനി. ഡനി. ശപാരപംരധരന്,
തനിരവനനപുരപം,      ലസക്രടറനി.
2014 ജൂലലെ    8.

പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധയക  : നനിയമസഭപാ കചപാദദ്യങ്ങളുലട മറുപടനി അവ സഭയനില് ഉന്നയനിക്കുന്നതനിലന്റെ
തകലെദനിവസപം  ലവകുകന്നരപം  5  മണനികക  മുമ്പപായനി  നനിയമസഭപാ  ലസക്രകടറനിയറ്റനില്
ലെഭദ്യമപാകകണതപാണക.  [ചടപം 47(1)].

'T' ഇന്നകതകക  മപാറ്റനിവച കചപാദദ്യലത സൂചനിപനിക്കുന.
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