
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പ��ാം സേ�ളനം

2014 ഡിസംബ� 9, െചാ�

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ഊ�� വ��മ�ി
സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി
ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി
വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി
പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

വി�ന നി�തി അട�ാെത ഓ�ൈല� േഷാ�ിംഗ് ൈസ�ക�

*181.�ീ.െക.���ത് മാ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
,, െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.എ.എം. ആരിഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വി�നനി�തി അട�ാെത ഓ�ൈല� േഷാ�ിംഗ് ൈസ�ക� സം�ാന�്
വ�ാപകമായ േതാതി�  സാധന��  വി�ന നട�ി വ��തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഏെത�ാം ഓ�ൈല�  േഷാ�ിംഗ്  (ഇ-േകാേമ�്)  ൈസ�ക�  സം�ാന�്
വി�ന നട�ി വ��െ��് അേന�ഷി�ി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഇ-േകാേമ�് ൈസ�കളി�െട�ളള വി�ന�് നി�തി ഏ�െ����തി�
കാലവിളംബം േനരി��ത് എ�െകാ�ാണ്;  ഇ��ലം ഉ�ായ നി�തി ന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ;

(ഡി) നി�തി ഈടാ��ത് സംബ�ി�് പഠി�ാ� നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാ��
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വാ�ി തീ�മാനം ൈകെ�ാളളാതിരി��ത് എ�െകാ�ാണ്?

പാര�ര��ം പാര�േര�തര�മായ ഊ��േ�ാത�കെള സംബ�ി� താരതമ� പഠനം

*182.�ീ.െക.എം.ഷാജി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, എം.ഉ��
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി ഉ�പാദനെ�ലവിെ� കാര��ി�  പര�രാഗത�ം,
പാര�േര�തര�മായ ജലം,  കാ�്,  സൗേരാ��ം,  തിരമാല,  ക��രി,  ഡീസ�
എ�ീ ഊ��േ�ാത�കെള സംബ�ി�് െക.എസ്.ഇ.ബി.,  എന�ജി
മാേന�െമ�് െസ��, അന��് �ട�ിയ ഏെത�ി�ം ഏജ�സിക�
എെ��ി�ം താരതമ�പഠന�� നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത പഠനഫല��  വിശദീകരി�െകാ�� റിേ�ാ��കേളെത�ി�ം
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) ഉെ��ി� അതിെല �ധാന കെ���ക� വിശദമാ�േമാ;  അതി��കാരം
ഉ�പാദനെ�ലവ് �റ�� േ�ാത�് ഏതാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ഹൗസിംഗ് േകാളനികളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം �ാ�് നിർ�ാണ�ം

*183.�ീ.�ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �ലഭ�ത �റവായതിനാ�  ഭാവിയി�  ഉ�ാകാ�� പാ��ിട
സൗകര� അപര�ാ�ത പരിഹരി��തിന് ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡ് വഴി ��ത�
�ാ�ക� നി��ി��തിന് പ�തി ത�ാറാ�േമാ;

(ബി) നിലവി� വിവിധ നഗര �േദശ�ളി� �ിതി െച�� ഹൗസിംഗ് േബാ�ഡിെ�
ഹൗസിംഗ് േകാളനികളി� ��ത� അടി�ാന സൗകര�ം വ��ി�ി��തി�ം
ഈ േകാളനികളി�� ഉപേയാഗി�ി�ി�ാ� �ല�ളി�  ��ത�  �ാ�ക�
നി��ി��തി�ം നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?
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എ�.എ�.ജി. പ�തി

*184.�ീ.േതാമസ് ചാ�ി
,, എ. െക. ശശീ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ െഗയി�  ഇ���െട എ�.എ�.ജി.  പ�തി�
േവ�ി േശഖരി�  1300  േകാടി �പ�െട െെപ�ക�  ക�നി മ�
സം�ാന�ളിേല� മാ�ാ� �മി� വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഉെ��ി�  ഇ�കാരണം എ�.എ�.ജി.  പ�തി നട�ിലാ��തി�
േകരള�ി�� ��ഗണന ന�െ���� തടയാ�  എെ�ാെ�
െച�ാ�േ�ശി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) േകരളം േദശീയ വാതക �ംഖലയി�  നി�് ഒഴിവാ�െ��� ഘ�ം
വരാതിരി�ാ�  എെ�ാെ� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�
െവളിെ���ാേമാ?

ഇ-ഡി�ി�് പ�ിക് േപാ���

*185.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, പാേലാട് രവി
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-ഡി�ി�് പ�ിക് േപാ��� സംവിധാന�ിന് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ�ാെ�യാണ് ;
(സി) സ��ാ�  േസവന��  ഓ�െെലനി�െട ലഭി�ാ�  എെ��ാം

സംവിധാനമാണ് ഇതി� ഒ��ിയിരി��ത് ;
(ഡി) ��ത സംവിധാനം വഴി എെ��ാം േസവന�ളാണ് ലഭി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ

*186.�ീ.എളമരം കരീം
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി
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,, സാ� േപാ�
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വ��ി�െകാ�ിരി�കയായി�� െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളി�  ചിലത് േക�െപാ�േമഖലാ �ാപന��  ഏെ���്
നട��തിന് ഉ�ാ�ിയ ധാരണക�  അ�സരി�് അവെയ�ാം
�വ��ി��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് േക�െപാ�േമഖലാ�ാപന�മായി േച��് �വ��ി��തിന്
ഏെ���െ�� �ാപന�േളെത�ാമാണ് എ�ം ഇതി�  �ഗമമായി
�വ��ി��� ഏെത�ാമാണ് എ�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�� െക�ിട�ം യേ�ാപകരണ��ം
ഏെ���െവ�ി�ം ആവശ�മായ നിലയി�� വികസന പ�തിക� ഇ�ാ�ത്
കാരണം മി� �ാപന��ം വ�  തക�� േനരി�കയാെണ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ഇ�ാര��ി� �ട�നടപടിക� സ�ീകരി��തി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാെയ�ം
എ�ി� എ� െച�െവ�ം വ��മാ�േമാ?

മ�ര പരീ�ക��ായി �വജനേബാ�ഡിെ� േന�ത��ി� സൗജന� േകാ�ിംഗ്

*187.�ീ.വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വജനേബാ�ഡിെ� േന�ത��ി�  ഉേദ�ാഗാ��ിക��് മ�ര
പരീ�ക��ായി സൗജന� േകാ�ിംഗ് �ാ�ക� ന��� പ�തി�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ� ഉേ�ശി��ത്;
(സി) ഏെതാെ� പരീ�ക��ാണ് േകാ�ിംഗ് ന���ത്;
(ഡി) ��ത പ�തിെയ�റി�് ഉേദ�ാഗാ��ിക�െട ഇടയി�  �ചാരം ന���

കാര�ം പരിഗണി�േമാ?
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ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ�

*188.�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.െക.ജയച��
,, സി.െക സദാശിവ�
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ൈവദ�തി റ�േല�റി ക�ീഷ�  ഉ�ര�ക�മായി ബ�െ��്
ഇല�ിസി�ി അ�േല�് �ിബ�ണ� �റെ��വി� ഉ�രവ് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) �ിബ�ണ�  ഉ�രവ് അ�സരി�് ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��  ��ത�  �ക
ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് ന�േക� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േമാ; ഉ�ാ�� വ��ന
സംബ�ി�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ?

ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�ിെല വ�വ�ക�െട ലംഘനം

*189.�ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ആഭ��ര കടം  2011-�  നി�ം എ� വ��ി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നി�തി പിരിവി�  വീ� വ��ിയി�േ�ാ ഇത് വഴി ധന ഉ�രവാദി�
നിയമ�ിെല വ�വ�ക� പാലി�ാ� കഴിയാെത വ�ി�േ�ാ;

(സി) ��ത നിയമ�ിെല വ�വ�ക�  ലംഘി�െ���� �ല��ാ��
ഭവിഷ��ക� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

ബ�തല ഓ�ൈല� വിപണനം

*190.�ീ.എ�. ഷം��ീ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
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,, വി.എം.ഉ�� മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ബ�തല ഓ�ൈല�  വിപണനം നിയമവിേധയമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ഇതിെന വ�വസായമായി അംഗീകരി��തിന് ആവശ�മായ നിയമനി��ാണം
പരിഗണനയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ��ത നിയമ�ി� ഉ�െ���ാ� ഉേ�ശി�� �ധാന വ�വ�ക�
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഓ� ൈല� വിപണന�ി� നി�ം വി�ന നി�തി ഈടാ��� സംബ�ി�്
��ത നിയമ�ി�  എെ��ി�ം വ�വ� ഉ�െ���ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

പ�ിക് റി�് ഫ�്

*191.�ീ.എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ�
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  പ�ിക് റി�് ഫ�് നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ിക് റി�് ഫ�് നട�ിലാ��ത് വഴി എെ��ാം ല���ളാണ്
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം ആ��ല���ം സഹായ��മാണ്
ന�കിയി�ളളത്;

(ഡി) ഏെത�ാം തല�ി�ളള സഹകരണ സംഘ��ം ബാ�ക�മാണ് പ�തി
നട�ാ�ിയത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ക�സ�മ�െഫഡ്, നീതി, ന�, �ിേവണി േ�ാ�കൾ

*192.�ീ.ബി.സത��
േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
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�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡ്,  നീതി,  ന�,  �ിേവണി േ�ാ�ക�െട ഇേ�ാഴെ� അവ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇ�രം �ാപന�ളി� ഏറിയ പ�ം അട���ലിെ� വ�ിലാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇതിനിടയാ�ിയ സാഹചര�ം എ�ായി��െവ�ം അത്
പരിഹരി��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇ�രം �ാപന��  കാര��മമായി �വ��ി�ാ�ത് �ലം സ�കാര�
ക�വട�ാ�  ഉപേഭാ�ാ�െള �ഷണം െച�കയാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; ക�വട�ാ� അധികലാഭം െകാ��തി�� സാഹചര�ം
ഒ���തി�� നീ�മാണ് ഇതിെ� പി�ി��െത� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ; നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േഗാ�േജ�ാതി പ�തി

*193.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) േഗാ� േജ�ാതി പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�മായി ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് സഹകരി��െത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) പ�ികവ�� �വാ���് െതാഴി� െെന�ണ��ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി ക�ീഷ� ��തായി അംഗീകരി� റ�േലഷ�ക�

*194.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.�േരഷ് ���്
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,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�ക�  നി�യി��ത് സംബ�ി�് ഇല�ിസി�ി റ�േല�റി
ക�ീഷ�  ��തായി എെ��ി�ം റ�േലഷ�ക�  അംഗീകരി�തായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ��ത റ�േലഷ�ക�  ൈവദ�തി നിര�കളി�  എ� മാ�ം
വ��െമ�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത റ�േലഷ�ക�  എേ�ാ�  �ാബല��ി�  വ��ാനാണ്
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�േമാ;

(ഡി) എ�ാ വ�ഷ�ം താരിഫ് വ��ി�ി�� നിലയി� ത�ാറാ�ിയ റ�േലഷനി�
സ��ാ�  ഏെത�ി�ം തര�ി�  ഇടെപടാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

വ�ാവസായിക േമഖലയി� േക� നിേ�പ േതാത്

*195.�ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, എ. �ദീ��മാ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് വ�ാവസായിക േമഖലയി� േക� നിേ�പ േതാത്
എ�യായി��െവ�ം ഇത് സം�ാന�ിന് അ�ഹമായ
വിധ�ിലായി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ�വസായ േമഖലയി�  േക� നിേ�പ�ി�  �റവ്
വ��തിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) നിലവി� സം�ാന�� േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;  അവയി�
�തിസ�ി േനരി��വ ഏെതാെ�യാണ്?

െച�കിട വ�വസായ േമഖലയിൽ �തന സാേ�തിക വിദ��െട ഉപേയാഗം

*196.�ീ.ജി.�ധാകര�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
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,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �തന സാേ�തിക വിദ��െട അഭാവം െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട
ഉ�മന�ി� തട�ം ��ി��താ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) വ�വസായ േമഖലയിെല മ�ര രംഗ�് വിജയി�ാ�ത�� രീതിയി� �തന
സാേ�തിക വിദ� െച�കിട വ�വസായ േമഖലയി�  ഉപേയാഗെ����തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) െച�കിട വ�വസായ േമഖല�െട അഭി��ി�ായി സ��ാ�  നയ�ി�
എെ��ി�ം മാ�ം വ���തിന് ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

െക.എഫ്.സി.�െട േന�ത��ി� സ�യം സംരംഭക വികസന മിഷ�

*197.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, െക.�രളീധര�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െക.എഫ്.സി.�െട േന�ത��ി� സ�യം സംരംഭക വികസന
മിഷ� �പീകരി�ി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��ന�െളെ��ാമാണ്;
(സി) ഏെത�ാം േമഖലകളി��വ��ാണ് ��ത മിഷ�  സാ��ിക സഹായം

ന���ത്;
(ഡി) ജന�ളി� സംരംഭക ശീലം വള��വാ� എെ��ാം ക�� പരിപാടികളാണ്

മിഷ� ൈകെ�ാ�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

സാ��ിക �തിസ�ി�് കാരണ�ൾ

*198.�ീ.സാ� േപാ�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എ.െക.ബാല�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) െചല� നിയ�ി��തി�ം വ�മാനം വ��ി�ി��തി��� ഉ�തതല
ക�ി�ി�െട നി�േ�ശ��  സ��ാ�  അവഗണി�ത് സം�ാന�്
സാ��ിക �തിസ�ി ��മാ�ിെയ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിന് ബാ��തയാ�� അധിക െചല�ക� ഒഴിവാ�ണെമ�് സമിതി
നി�േ�ശി�ി��ായി�േ�ാ; എ�ഡഡ് േമഖലയി� �സ് � ��ക�ം ബാ�ക�ം
അ�വദി��േപാ�� നടപടിക�  സാ��ിക �തിസ�ി ��മാ�ാൻ
കാരണമായി�േ�ാ;

(സി) സം�ാന�ിന് സാ��ിക ബാ��തക�  ഉ�ാ�� തീ�മാന��
എ��േ�ാൾ ധനകാര� വ��ിെ� അറിേവാ�ം അ�മതിേയാ�ം
�ടിയാകണെമ� ച�ം പാലി�െ���േ�ാ;

(ഡി) വ�മാനം വ��ി�ി��തിെ� ഭാഗമായി,  സം�ാന�് പിരിെ���ാ�
ബാ�ിയായ �ക ��വ�ം പിരിെ���ാ�  നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

പിരിെ���ാ� അവേശഷി�� െമാ�ം �ക എ�െയ�് വ��മാ�േമാ ?

ആദിവാസി ഊ�കളിൽ അടി�ാന സൗകര���െട വികസന�ിനായി പ�തി

*199.�ീ.േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സർ�ാർ അധികാര�ി�  വ�തി�േശഷം ആദിവാസി ഊ�കളിെല
അടി�ാന സൗകര���െട വികസന�ിനായി നട�ാ�ിയ പ�തിക�െട
വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക��ായി ഇ�വെര െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഇ�കാരം ആദിവാസിേമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര���െട
വികസന�ിനായി ���ിക�  ഏെ��� െച��തിന് നി�േ�ശി�െ���
ഏജ�സികെള തിരെ����ത് ഏ� മാനദ���െട
അടി�ാന�ിലാണ്; വ��മാ�േമാ?
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ൈവദ�തി നിര�് വ��നവ്

*200.�ീ.േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  നവംബ�  മാസെ� െെവദ�ത നിര�ി��ായ വ��നവ് എ�െയ�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അടി�ടി��ാ�� ചാ��് വ��നവ് ഒഴിവാ��തിന് വ��് ജലെെവദ�ത
േ�ാത�കള�ാെത മ�് ഊ�� േ�ാത�ക�  കെ��ി െെവദ�തി
ഉ�പാദി�ി��തിന് �മം നട��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

നിേ�പക �ര�ാ ഫ�് േബാ൪ഡ്

*201.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, പാേലാട് രവി
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേ�പക �ര�ാ ഫ�് േബാ൪ഡ് �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് േബാ൪ഡിെ� �വ൪�ന��  വഴി
ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) സഹകരണ സംഘ�ളിെല നിേ�പ���് �ര�ിതത�ം ഉറ�ാ�ാ൯
എെ��ാം കാര��ളാണ് േബാ൪ഡിെ� �വ൪�ന�ളി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഏെത�ാം തരം സഹകരണ സംഘ�ിെല നിേ�പ���ാണ് �ര�ിതത�ം
ഉറ�് വ���ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

ഗവ. �ീഡ൪മാ�െട നിയമനം

*202.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, എ.െക.ബാല�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, പി.�ീരാമ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് ഗവ.  �ീഡ൪മാെര നിയമി��തിന് സ�ീകരി��
മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഗവ.  �ീഡ൪മാ�െട എ�ം ��തലാെണ�ം ഇവ�െട �കടനം
വിലയി��ണെമ��ളള ൈഹേ�ാടതി നി൪േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  അഡ�േ��് ജനറലിെ� അഭി�ായം അറിയി�ി�േ�ാ;  എ�ി�
അതിെ� വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഈ സ൪�ാരിെ� കാല�് േക�കളിൽ സ൪�ാ൪ താ�ര��ി� വി��മായ
സമീപനം ഗവ.  �ീഡ൪മാ൪ സ�ീകരി�� �ിതി��ായി�േ�ാ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടി സ�ീകരി� എ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��

*203.�ീ.പി.എ.മാധവ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� �വ��ന��
എെ��ാമാണ് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇതിെ� �വ��ന���് എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ്
ലഭി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(സി) സം�ാന�ിെ� എ�ാ േമഖലയി��� മലിനീകരണ നിയ�ണ�ി�
േബാ�ഡ് എ�െനെയ�ാമാണ് ഇടെപ�വ��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) േബാ�ഡിെന ശാ�ീകരി�ാ�  എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ്
ആവി�രി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

കാ�ാടി�ാടം �ാപി��തി� പ�തി

*204.�ീ.വ��ല കഹാ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് കാ�ാടി�ാടം �ാപി��തി� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ� സംബ�ി�് സാ��താപഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എ� െമഗാവാ�് െെവദ�തിയാണ് ഉ�പാദി�ി�വാ�
ല��മി�ി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(ഇ) പ�തി നട�ി�ിനായി ഏെത�ാം �ല�ളാണ് അ�േയാജ�മായി
കെ��ിയി��ത്; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

െച�് േപാ�കളിെല നി�തി െവ�ി�്

*205.െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ്
,, െക.രാധാ���
,, എസ്.രാേജ��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െച�് േപാ�കളി�  �ടി�� നി�തി െവ�ി�് തട��തി�  ഉേദ�ാഗ��
അനാ� കാ��തായ ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന�് േകാഴി�ട�ി�െട വ�  നി�തി േചാ�� സംഭവി��തായി
കെ��ിയി�േ�ാ ;

(സി) ഈ വ�ഷം ഒേ�ാബ�  വെര അന�സം�ാന� നി�ം േകാഴി
എ�ി��തി�� നി�തി വരവി�  വ�  �റ��ായതായി
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) െച�് േപാ�് അധി�ത�െട കാര��മതയി�ാ� �ലം ഇ�ര�ി�
േകാഴി�ട�ി�െട എ� വ�മാന ന�ം സംഭവി�� എ�്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ?

ഹരിത യൗവനം പ�തി

*206.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, പി.സി വി�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
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�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡ് ഭ�� �ര�യി� �വാ�െള പ�ാളികളാ�ി ഹരിത
യൗവനം പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ� ല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാണ്?

�ലധന പര�ാ�ത ൈകവരി��തിനായി സഹകരണ ബാ�ക��് അ�വദി� പണം

*207.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എം. ഹംസ
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റിസ�വ് ബാ�് മാനദ� �കാരം �ലധന പര�ാ�ത ൈകവരി��തിന്
2012-13  വ�ഷം ജി�ാ സഹകരണ ബാ�ക��്  125.50  േകാടി �പ�ം
സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന് 70 േകാടി �പ�ം അ�വദി�് ഉ�രവായത്
നാളി�വെര �ാപന���് െകാ��ാ� സാ��മായി�േ�ാ;

(ബി) ഇെ��ി� ആയതി�� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) സ��ാ� ഉ�രവിെന�ട��് സം�ാന സഹകരണ ബാ�് ഈ പണം ജി�ാ
ബാ�ക��് അഡ�ാ�സായി െകാ��� �ലം സം�ാന സഹകരണ ബാ�ിന്
പലിശയിന�ി� വ� ന�ം പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�േമാ?

സബ�ബ� െറയി� പ�തി

*208.�ീ.���ര ര�ാകര�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) സബ�ബ�  െറയി�  പ�തി�െട അട��  �കയിെല േക�  -  സം�ാന
വിഹിതം എ� വീതമാണ്;

(ബി) പ�തിയിൽ ആദ�ഘ�മായി എ� കിേലാമീ�ർ ആണ് ഉ�െ���ിയത്;
(സി) എ� കാല�ി��ി�  പ�തി നട�ാ�ാ�  കഴി�െമ�ാണ്

�തീ�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െെവദ�തിബി� ഓ�െെലനായി അട��തി�� സംവിധാനം

*209.�ീ.�ി.എ�. �താപ�
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െെവദ�തി ബി�  ഓ�െെലനായി അട��തി�� സംവിധാനം
ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി ഉപേഭാ�ാ���
ലഭി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ഇ�മായി സഹകരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��തസംവിധാനം നട�ാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

�തിമാസ റവന� ക�ി

*210.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, സി.രവീ�നാഥ്
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിലവി� സം�ാനെ� �തിമാസ റവന� ക�ി പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) ബ�ജ�ി� �തീ�ി�ി��തി�ം ഉയ�� േതാതി� റവന� ക�ി വ��ി�െമ�
അഭി�ായം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) റവന� ക�ി വ��ി�ാ��ായ കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഡി) �മാതീതമായി വ��ി�� ക�ി വികസന �വ��ന�െളയട�ം ഏെത�ാം
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രീതിയി� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

(ഇ) െപാ�വിപണിയി�  നി�ം കടെമ��� പണം എെ��ാം കാര����്
സാധാരണയായി ഉപേയാഗി� �െട�് നി��ഷി�ി��ത്  ;  ൈദനംദിന
െചലവിന് കടെമ�� �ക വിനിേയാഗി�ി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
30-11-2014

�േത�ക ���്: നിയമസഭാ േചാദ���െട മ�പടി അവ സഭയി� ഉ�യി��തി�െറ
തേലദിവസം ൈവ�േ�രം 5 മണി�് ��ായി ലഭ�മാേ��താണ്
[ച�ം 47(1)].
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