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ന��ചി�മി� േചാദ���
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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�ി

വ�ാവസായിക മാലിന� നി�മാ��നം

*331. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, പി.സി. േജാ�ജ്
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�്, വ�വസായ �ാപന�� �റ� വി�� മാലിന���െട അളവ്
സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡിെ� നിബ�നക��്
വിേധയമായി�ാേണാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത മാലിന���െട അളവ് നിയ�ണ വിേധയമാ��തിന് വ�വസായ
വ��് ��ൈകെ���് നട�� പ�തിക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാ�ഡ്
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) വിശാല െകാ�ിയിെല ഏ�� ഇടയാറിേല�ം അ�ല�കളിേല�ം പാരി�ിതിക
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�ണനിലവാരം െമ�െ����തിന് വ�വസായ വ��് ��ൈകെ���്
നട�ാ�ിയ പ�തി�െട വിശദാംശ�� ന��േമാ?

സഹകരണ �ാപന�� േനരി�� �തിസ�ി

*332. �ീ.എം. ഹംസ
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ� വിപണിയി� ഇടെപ��തിെ� ഭാഗമായി സഹകരണ �ാപന���്
സം�ാന സഹകരണ ബാ�് ന�കിയ വാ� തിരി� ന�കാ�തിെ� േപരി�
സം�ാന സഹകരണ ബാ�് േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വിപണി ഇടെപടലിന് പണം ലഭ�മാകാെത ക�സ�മ�െഫഡ് േപാ��
സഹകരണ �ാപന�� േനരി�� �തിസ�ി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) സഹകരണ �ാപന���് �ട��ം വിപണി ഇടെപടലി�ം േലാ�
സംഖ�ക�െട തിരി�ടവി�ം പണം ലഭ�മാ��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�് വിശദമാ�േമാ?

പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് അ�ഹമായ സംവരണം

*333. �ീ.െക.രാധാ���
,, എ.െക.ബാല�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന� നട�� നിയമന�ളി� പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് അ�ഹമായ
സംവരണം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് ഉറ�വ���തിന് നിലവി� എെ��ി�ം
സംവിധാനം ഉേ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന് അ�ഹമായ സംവരണം ലഭ�മായി�ി�ാെയ� േദശീയ
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പ�ികജാതി ക�ീഷെ� വിലയി��� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ��ി�ം പരിേശാധനക�  നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സ��ാ�, അ��സ��ാ�, സ�കാര�േമഖലയിലട�ം പ�ികവ�� വിഭാഗ�ിന്
സംവരണം ഉറ�ാ��തിന് എ� നടപടി സ�ീകരി�ാ�  ഉേ�ശി��െവ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�ത �സരണ േമഖല ശ�ിെ����തിന് നടപടിക�

*334. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, �ി.എ�. �താപ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�ത �സരണ േമഖല ശ�ിെ����തിന് എെ��ാം ക��
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��ത് ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ;
വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) ഇതിനായി ഏെത�ാം സബ് േ�ഷ�ക�െട�ം അ�ബ� ൈല�ക�െട�ം
നി��ാണമാണ് ���ിയാ�ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ?

നി��ിതിേക�ം ഏകജാലകമാ�ാ� പ�തി

*335. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, വ��ല കഹാ�
,, െക.�രളീധര�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സാധാരണ ജന���് ഭവന നി��ാണ�മായി ബ�െ�� ആവശ����്
ഉത�� വിധം നി��ിതിേക�െ� ഏകജാലക േക�മാ�ി
�പെ���ാ�േ�ശി��േ�ാ ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ് ; വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇതി�െട എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ജന���് ലഭി��ത്  ;
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വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്  ;  വിശദാംശ��
വ��മാ�ാേമാ ?

പവ��ിഡ് േകാ��േറഷ�

*336. �ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പവ��ിഡ് േകാ��േറഷ�  േകരള�ിന് ൈല�ക�  അ�വദി��ത്
സംബ�ി�് തട��� ഉ�തായി ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ഇ��ലം വട�� േകരള�ി� ൈവദ�തി നിയ�ണം േവ�ിവ��േ�ാ;

(സി) ഈ നടപടിെ�തിെര േക� റ�േല�റി ക�ീഷെന സമീപി�വാ� കാലതാമസം
വ�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ എ�െകാെ��് വിശദീകരി�ാേമാ?

ൈവദ�തി സ൪�ാ൪�്

*337. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, ���ര ര�ാകര�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി�് സ൪�ാ൪�് ഈടാ�ണെമ�് ആവശ�െ��് േബാ൪ഡ് റ�േല�റി
ക�ീഷന് അേപ� ന�ിയി�േ�ാ,  ഉെ��ി�  �ണി�ിന് എ� �ക
സ൪�ാ൪�ായി ഈടാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ ഗവ�െമ�് അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  ഒ� �ണി�് ൈവദ�തി�െട
നിര�് എ�യായി��, ഇേ�ാ� എ� �ക ഈടാ���്?

സം�ാന -േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന�� േച��� വിപണി വി�ലീകരണം
കാര�ം
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*338. �ീ.പാേലാട് രവി
,, വ��ല കഹാ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപന��  േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന��മായി േച��് വിപണി വി�ലീകരി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല����ം �വ��ന രീതി�ം എെ�ാെ� ആെണ��
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ;

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

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��ം വിശദാംശ��
എെ��ാമാെണ�ം വ��മാ�േമാ?

ഓേരാ നിേയാജക മ�ല�ി�ം ഒ� ഐ.�ി. പാ��്

*339. �ീ.സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ിെല െമേ�ാ നഗര��െട അസൗകര���  പരിഗണി�് ഓേരാ
നിേയാജക മ�ല�ി�ം ഒ� ഐ.�ി.  പാ��് ആരംഭി��തിന് നടപടിക�
ഉ�ാ�േമാ; എ�ി� വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഐ.�ി.  വ�വസായം േകരള�ി�  ��തലായി ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�്
വ�� പ�തിക� വിശദമാ�ാേമാ?

മലബാ� േമഖലയിെല ൈവദ�തി ����

*340. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
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സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലബാ� േമഖലയിെല േവാ�േ�ജ് �ാമം പരിഹരി�� കാര��ി� എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�ം ���ിന് എ�േ�ാളം
പരിഹാര��ാ�ാനായി�െ��ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത േമഖലയി��ാ�� ൈവദ�തി തകരാ� പരിഹരി� കി�ാ� വളെരേയെറ
കാലതാമസ��ാ��തായ പരാതിക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) ��ത േമഖലയിെല ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ിെല ����
സമ�മായി പഠി�് പരിഹാര നി�േ�ശ��  സമ��ി�ാ�  സാേ�തിക
വിദ��െട സമിതിെയ നിേയാഗി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ഭ��സം�രണ മിഷ�

*341. �ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി��ാ�െട േന�ത��ിന് ഭ��സം�രണ മിഷ�  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ��ത പ�തി വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്  ;

വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) എെ��ാം േക�സഹായ�ളാണ് ��ത പ�തി�് േവ�ി ലഭ�മാ�ിയെത�്
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി��്;
വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ?

െറയി�േവ വികസന പ�തിക�

*342. �ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
,, ബി.സത��
,, വി.െച�ാമരാ��
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാന�് െറയി�േവ േമഖലയി�  നട�ാേ�� പ�തിക�
കെ���തി�ം ആവി�രി��തി�ം നിലവി�� സംവിധാന��
എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െറയി�േവ സം�ാന�് �ഖ�ാപി�� പ�തിക�െട �േരാഗതി
വിലയി���തി�ം യഥാസമയം ഇടെപ��തി�ം നിലവി�� സംവിധാനം
എ�േ�ാളം പര�ാ�മാണ് ?

സഹകരണ േമഖല�െട സാ�ഹ� ബാധ�തകൾ

*343. �ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം.ച��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സഹകരണേമഖല�് അതിെ� സാ�ഹ�ബാ��തക�
നിറേവ��തി� സാ��മാ��േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ� നയസമീപന��ം നി�േ�ശ��ം �ലം
സഹകരണ��ാനം വഴി സ�ഹ�ി� ലഭി�െകാ�ിരി�� ആ��ല���
തടയെ���തായ ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  �ിതലവാ�ാസംഘ��
നട�ിവ�ി�� ഏെത�ാം �വ��ന�� ഇേ�ാ� തടയെ��ി��്;

(സി) സം�ാന�ിെ� �േത�ക സാഹചര�ം പരിഗണി�ാെത�� റിസ�വ്
ബാ�ിെ��ം നബാ�ഡിെ��ം നിലപാ�ക�െ�തിെര എ� നടപടി
സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��;

(ഡി) സ�കാര�േമഖലെയ സഹായി�� കാ��ാ�� അധികാരിക�െട നിലപാടിെ�
ഫലമാണ് ഇ�ര�ി� സഹകരണേമഖലയി��ടി സ�ഹ�ി� ലഭ�മാ�ാ�
കഴി�� സഹായ��  ലഭ�മാ��തി� സാധി�ാെത വ��െത�
പരാതിയി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

പാസ�� വാഹന�ൾ , െ�യി�കൾ എ�ിവയിെല അനധി�തസാധന കട�്

*344. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.അ�ത�
,, െബ�ി െബഹനാ�
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,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാസ��  വാഹന�ളി�ം െ�യി�കളി�ം അനധി�തമായി സാധന��
കട��� തടയാ�  എെ��ാം ക��പരിപാടികളാണ് ആ��ണം
െച�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സാധന��  കട��വ�െ�തിെര നിയമനടപടി സ�ീകരി�വാ�  വ��ി�
എെ��ാം സംവിധാനം നിലവി�െ�� വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഇതിെനതിെര ക�ശനനടപടിെയ��ാ�  വ��ിെന ശ�ിെ���� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ�� വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി േമഖലെയ തക��യി� നി�ം ര�ി��തിന് നടപടി

*345. �ീ.സി.���
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എസ്.ശർ�
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈക�റി േമഖലെയ തക��യി�  നി�ം ര�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�െമ�് ഈ സ��ാ�  �ഖ�ാപന��  നട�ിെയ�ി�ം ��ത
പര�രാഗത വ�വസായ��െട �േരാഗതി�ായി യാെതാ�ം െച�ി� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലയി� ആഭ��ര ഉപേയാഗം വ��ി�ി�ാ� കഴി�� നിലയി�
ഉ���� നി��ി��തി�� എെ��ി�ം ആേലാചനക� നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ സംഘ�ളിെല െതരെ����� ഭരണ സമിതിക�െട പിരി�വിടൽ

*346. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, േകാടിേയരി ബാല���
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ സംഘ�ളിെല െതരെ����� ഭരണ സമിതികെള പിരി�വി�്
അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ികെള നിേയാഗി�െകാ�ിരി���ം, കാലാവധി കഴി�
സഹകരണ സംഘ�ളി�  യഥാസമയം െതര���് നട�ാതിരി���ം
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ സംഘ�ളി�  ജനാധിപത� ഭരണം ഇ�ാതാ�� ഇ�രം
നടപടിക� നിയ�ി�ാേമാ;

(സി) പിരി�വിടെ�� ഭരണസമിതി�് വീ�ം അധികാരം തിരി�ന�കാ� ഏെത�ി�ം
സംഘ�ിെ� കാര��ി�  ബ�.െെേഹ�ാടതി വിധി
��ാവി�ക��ായി�േ�ാ;  ഏെത�ാം സംഘ��െട കാര��ി�
ഇ�ര�ി� സംഭവി�ി�െ��് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) അ�ിനിേ��ീവ് ക�ി�ിേയാ,  അ�ിനിേ��േറാ ഭരണം നട�ിവ��
സംഘ�� എ�യാണ്;

(ഇ) ഇ�ര�ിൽ സംഘം ഭരണസമിതിക�  പിരി�വി� സഹകരണ
ഉേദ�ാഗ��ാ�െ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

വാ�ഷിക പ�തിക�െട സമയബ�ിതമായ അവേലാകനം

*347. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
,, ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വിവിധ വ��ക�  നട�ാേ�� വാ�ഷിക പ�തിക�െട വിവിധ ഘ���
സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ി ഫല�ദമായി പണം
െചലവഴി��േ�ാെയ�് അവേലാകനം നട�ാ�േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� വിവിധ വ��ക��ം, െപാ�േമഖലാ �ാപന���ം പ�തി
നട�ി�ിനായി അ�വദി�� �കക� ഏത് വിധ�ി� െചലവഴി��െവ�
പരിേശാധി��തിന് എ� സംവിധാനമാ�് നിലവി��ത്;

(സി) പ�തി നട�ി�ിനായി അ�വദി�� �ക ശരിയായ രീതിയി� യഥാസമയം
വിനിേയാഗി�ാെത ബാ�കളി�ം മ�ം നിേ�പി�� �വണത തട��തിന്
എെ��ി�ം സംവിധാന�� ഉേ�ാ;

(ഡി) ഇ�കാരം എ�് �കയാണ് ബാ�കളി�ം മ�ം െക�ി�ിട��െത�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?
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��തി വാതക ൈപ�് ൈല� പ�തി

T *348.�ീ.സി.ദിവാകര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ��തി വാതക ൈപ�് ൈല�  പ�തി ഉേപ�ി�ാ��
തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ�െകാ�ാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത ൈപ� ൈലനി� േവ�ി ഇ�വെര ഏെത�ി�ം േജാലിക�
���ിയാ�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി� ��ത പ�തി�ായി �ലേമെ���േപാ�ം
���ിയാ�ാ� കഴി�ി�ിെ�� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ,

(സി) െഗയി�(ഇ��)  േകരള�ിെല ��ത പ�തി ഉേപ�ി��തായി �ചന
ന�കിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  ഈ പ�തി ���ിയാ��തിന് എ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�തി �സരണ ന�ം

*349. �ീ.എ.എ.അസീസ്
,, േകാ�� ��േമാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ�ി�  ശരാശരി എ� �ണി�് �സരണ
ന�ം ഉ�ാ��തായി�ാണ് കണ�ാ�ിയി��ത്;

(ബി) �സരണ ന�ം �റ��തിന് വ��് സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

േക�ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി - ൈവദ�തി േമഖല�െട സ�കാര�വ��രണം

*350. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.�േരഷ് ���്
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക�ൈവദ�തി നിയമ േഭദഗതി സം�ാനെ� ൈവദ�തി േമഖലെയ ഏെത�ാം
തര�ി� േദാഷകരമായി ബാധി�ി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈവദ�തി േമഖലെയ ശിഥിലമാ�ി സ�കാര�വ��രി��തിന്
സാഹചര�െമാ���ം ൈവദ�തി നിയമേഭദഗതി�െട ഉേ�ശമായി��െവ�
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി ഉ�പാദന-�സരണ-വിതരണ രംഗെ� േക�സ��ാരിെ�
എെ��ാം നിലപാ�കേളാടാണ് വിേയാജി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �തിയ നിയമേഭദഗതി നി�േ�ശം സംബ�ി�് േക�ം സം�ാനേ�ാട്
അഭി�ായം ആരാ�ി�േ�ാ;  സം�ാന സ��ാ�  ന�കിയ മ�പടി
െവളിെ���ാേമാ?

ൈവദ�തി വിഹിതം സംബ�ി�് േക� റ�േല�റി ക�ീഷന് ��ി�� േക�ിെ� �ിതി

*351. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.െക.ജയച��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിന് അ�ഹി�� ൈവദ�തി വിഹിതം നിേഷധി��ത് സംബ�ി�്
േക� റ�േല�റി ക�ീഷന് ��ി�� േക�ിെ� നിലവിെല
�ിതിെയ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ േക�് മന���ം നീ�ിെ�ാ�േപാ��തി�� നീ�ം നട��തായ
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) റ�േല�റി ക�ീഷന് ��ി�� േക�് തീ��ാ�ി സം�ാന�ിന�ഹമായ
ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ�ത് ൈവദ�തി �തിസ�ി�് കാരണമാ��തായി
ക���േ�ാ ;

(ഡി) ഈ േക�് ഉട� തീ��ാ�ി സം�ാന�ിന�ഹമായ ൈവദ�തി ലഭ�മാ�ാ�
നടപടി സ�ീകരി��തി�  അധികാരിക�െട ഭാഗ� വീ�ക�  ഉ�ായതായ
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ?

നി�തി െവ�ി� സംബ�ി� െപാ�െചലവ് അവേലാകന സമിതി�െട റിേ�ാ��്

*352. �ീ.പി.�ി.എ. റഹീം
,, എളമരം കരീം
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,, എ.എം. ആരിഫ്
,, സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �തിവ�ഷം  6,000  �ത�  7,000  േകാടി �പ�െട വെര
നി�തിെവ�ി� നട��തായി സം�ാന സ��ാ�  നിയമി� െപാ�െചലവ്
അവേലാകന സമിതി�െട റിേ�ാ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇത് ഏെത�ാം േമഖലയിലാണ് നട��െത�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) എ�ി� ഇ�ര�ി� നി�തിെവ�ി� നട��� തട��തി�� സംവിധാനം
പരാജയെ��െവ� ആേ�പം ��യി�  െപ�ി�േ�ാ;  ഇതിെ� കാരണം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇൗ കെ��ലിെന �ട��് എ� �തിയ നടപടിയാണ് ഇ�ാര��ി�
സ�ീകരി�െത� വ��മാ�േമാ?

�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി� േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം

*353. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പി.എ.മാധവ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ളി�  േകാ�ബാ�ിംഗ് സംവിധാനം
ഏ�െ����തി�� പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ��
എെ��ാം;

(സി) സഹകരണ സംഘ��െട �വ��ന േമഖല�ം ഇടപാ�കാ�െട സൗകര��ം
കണ�ിെല��് േകാ�ബാ�ിംഗിന് അ�േയാജ�മായ സംവിധാനം
െതര െ����തിന് സംഘ���� സ�ാത��ം പ�തിയി�
ഉ�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി സഹകരണ രജി�ാ�െട അ�മതി നി�ബ�മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��
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*354. �ീ.എളമരം കരീം
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� സ��ാരിെ� കാല�് അ�വദി�െ�� ഒ�പത്
െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട �വ��ന �േരാഗതി സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; ഓേരാ�ിെന സംബ�ി�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സംര�ി��തി� സ��ാരിെ� ഭാഗ�നി��
അവഗണന ഈ �ാപന�െള �തിസ�ിയിലാ��െവ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സംര�ി��തി� സ��ാ� വ��� വീ�ക�
ഈ ഒ�പത് �പന�ളട�ം തക�� േനരി��തിന് കാരണമാ�െമ�
ആേ�പേ�ാട് നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ക�ി

*355. �ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, സി.മ��ി
,, സി.േമായി� ��ി
,, െക.എം.ഷാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി ക�ി ല�കരി��തിെ� ഭാഗമായി കഴി�
പ�് വ�ഷ�ിനിെട �തിയ പ�തിക��� േ�ാജ�ക�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� അത് സംബ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇവയി�  ഏെതാെ� േ�ാജ�ക�  യാഥാ���മാ�ാ�  സാധി� എ�തിെ�
വിശദവിവരം ന�കാേമാ;

(സി) ഈ വ�ഷം നവംബ�  മാസ�ി�  സം�ാന�ിെ� ൈവദ�ത ക�ി
എ�യായി��;  ഈ കാല�് ഉപേയാഗി� ൈവദ�തി�െട അ�പാതം
,ജലൈവദ�ത,  താപനിലയ��, ആണവനിലയ��, പാര�േര�തര
േ�ാത�ക� എ�ിവയി� നി��തിെ� ലഭ�ത എ�ിവ വ��മാ�േമാ?

ഭവനരഹിത��് ഭവനം നി��ി� ന��� പ�തി
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*356. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എ.െക.ബാല�
,, ��ഷ� കട��ി
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) രാജ�െ� ��വ�  ഭവനരഹിത��ം അഭയെമാ��ണെമ� ��ീം േകാടതി
നി�േ�ശം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാനെ� ഭവനരഹിത�െട ഏെത�ി�ം തര�ി�� സ�േ� സ��ാ�
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഭവനരഹിതരായ ആദിവാസിക�  അട�ം ��വ�  ഭവനരഹിത��ം ഭവന
നി��ാണം നട��തിന് മ� വ��ക�െട �ടി ഏേകാപനേ�ാെട എെ��ി�ം
പ�തിക� ആവി�രി�ി�േ�ാ ; ഇതിനായി കണ�ാ�െ�� ആെക െചലെവ�;

വിവിധ �ീ�കളി� എ� �ക വകയി��െ��ി��്; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

കരിമണൽ ഖനനം

*357. �ീ.എം.എ.േബബി
,, സാ� േപാ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ത� സമയ�് ഇടെപ��തിെല വീ�,  കരിമണ�
ഖനന�ിന് സ�കാര�േമഖല�് അ�മതി ലഭി��തിന് കാരണമാെയ�
ആേ�പ�ി� സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സ�കാര�േമഖലയി�  ലഭി� ഖനനാ�മതി തട��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) കരിമണൽ ഖനന�ി� െപാ�േമഖലയി� എെ��ി�ം �തിയ പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�ഖ�ാപിത പ�തിക�െട ���ീകരണം

*358. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.എം. ഹംസ
,, സി.െക സദാശിവ�
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�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടെമ��് പരിധിയി�  നി�െകാ�ം ലഭ�മാകാ�
സാ��ത�� വ�മാനം െകാ�ം �ഖ�ാപിത പ�തിക�  സാ��ിക
വ�ഷ�ി� ���ീകരി�ാ� സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;

(ബി) �ഖ�ാപി� പ�തിക�  സാ��ിക �തിസ�ി കാരണം െവ�ി��േ��
സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

പ�ികവ�� േകാളനികളിെല ��ജല�ാമം

*359. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, എ�. ഷം��ീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) പ�ികവ�� േകാളനികളിെല ��ജല�ാമം പരിഹരി�ാ�  നട�ിലാ��
പ�തികെള സംബ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(ബി) േകാളനി പരിസര�ളിെല അ�വിക� മലിനമാകാതിരി�ാ�ം െച�തടയണക�
നി��ി�് േവന��ാല ജലദൗ�ലഭ��ിന് പരിഹാര��ാ�ാ���
പ�തികെളെ��ി�ം പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) നിലവി�  എ� പ�ികവ�� േകാളനികളി�  ��ജല വിതരണ പ�തിക�
�വ��ന �മമായി�െ��തിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ?

��െ�രിയാ� അണെ��ി� ജലനിര�യ�����ലം ആദിവാസിക��്
സംഭവി�ാ�� �രവ�

*360. �ീ.െക.െക.ജയച��
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എസ്.രാേജ��
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) ��െ�രിയാ� അണെ��ിെ� ജലനിര�് ഉയ��� ��ീംേകാടതി തീ�മാനം
നട�ിലാ�േ�ാ�  അണെ��് പരിസര�് താമസി�� ആദിവാസി
സ�ഹ�ിന് എ� സംഭവി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ?  വിശദാംശം
വ��മാ�േമാ?

(ബി) അണെ��ി�  ജലനിര�യ�����ലം ആദിവാസിക��് സംഭവി�ാ��
�രവ� തട��തിന് വ��് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) അണെ��ി�  ജലനിര�് ഉയ��േ�ാ��ാ�� അപകട�െള�റി�്
ആദിവാസിക�െട ആശ�യക��തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േേ�ാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
08-12-2014

�േ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)].

"T" ഇ�േ��് മാ�ിവ� േചാദ�െ� �ചി�ി��.
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