
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതി��ാം സേ�ളനം

2015 മാ��്  10, െ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�ി

നവജാതശി���െട മരണം

*31. �ീ.േജാസ് െത�യി�
,, മാത� �ി.േതാമസ്
�ീമതി.ജമീല �കാശം
�ീ.സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) നവജാതശി���െട മരണം �ടെര ഉ�ായിെകാ�ിരി�� അ��ാടിയി�
കാര���  േനരി�് നിരീ�ി�ാ�ം �തിവിധി നടപടിക�  നിർേ�ശി�ാ�മായി
എസ്.എം . വിജയാന�് ഐ .എ .എസ് െ� േന�ത��ി� േക� ഗവ�െമ�്
ഒ� ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ആ ക�ി�ി�െട ഇേ�ാഴെ� �ിതി എെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി� എസ്.എം . വിജയാന�് ഐ .എ .എസ് േക� സ��ാരിേനാ
സം�ാന സ��ാരിേനാ എെ��ി�ം റിേ�ാ��് ന�ിയി�േ�ാ;എ�ി� അത്
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സംബ�ി� വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

ഭാഗ��റി�് േസവന നി�തി

*32. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, വി.ശിവ���ി
,, സാ� േപാ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭാഗ��റി�് േസവന നി�തി ഏ�െ����ത് സം�ാന േലാ�റിെയ
എ�േ�ാളം �തി�ലമായി ബാധി�െമ� കാര�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) േസവന നി�തി ഏ�െ����� �ലം ടി��് വി�നയി� �റ��ാ�െമ� ഈ
േമഖലയി�  �വ��ി��വ�  �കടി�ി� ആശ�ക�  സ��ാ�
വിലയി��ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) േലാ�റി ടി��് വി�ന �റ��ത് കാ�ണ� േപാ�� പ�തിക��് �ക
ന���തി� �റവ് ഉ�ാ�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) േലാ�റി�് േസവന നി�തി ഏ�െ���ിയത് പി�വലി�ാ� എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�േമാ ?

വ�വസായേമഖലകളി� ��� െഡവല�െമ�്

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

(എ) െച�കിട ഇട�രം വ�വസായ േമഖലകളി�  ���  െഡവല�െമ�് പ�തി
വിഭാവനം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���െളെ��ാമാണ്; വ��മാ�േമാ;

(സി) ��ത പ�തി�് േക��ിെ� അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ;  വിശദാംശ��
ന�കാേമാ?

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

(എ) സൗേരാ�� ഉപേയാഗം വ�ാപകമാ��തിന് സ�ീകരി�ി�ളള നടപടിക�
എെ�ാെ�യാണ്;

(ബി) സൗേരാ�� ഉപേയാഗം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് �ണേഭാ�ാ���്
എെ�ാെ� ആ��ല��ളാണ് ന�കി വ��ത്;

(സി) സ��ാ� �ാപന�ളി� സൗേരാ�� �ാ�ക� �ാപി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

��ൈവ�് എ�.എ�.ജി. െട�മിന�

*35. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എസ്.ശർ�
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��ൈവ�് എ�.എ�.ജി. െട�മിന� നി��ാണഘ��ി� ഉേ�ശി� തര�ി�
�വ��ന�മമാ�ാ� സാധി��േ�ാ;വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇെ��ി� അതിെ� കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) എ�.എ�.ജി.  െട�മിന�  െകാ�് സം�ാന�ിന് ലഭ�മാേക�ത്
�േയാജനെ���ാ�  േവ� അടി�ാന സൗകര���  ഒ���തിന്
സാധ�മായി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ഫാ�ിെ� �ന��ാരണം

*36. �ീ.െക. ദാസ�
,, എളമരം കരീം
,, എം. ഹംസ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഫാ�ിെ� �ന��ാരണ�ി�ം നിലനി�പി�ം ആവശ�മായ തര�ി�
പാേ�ജ് അ�വദി��തി�  േക�സ��ാരിെ� സമീപനം എ�ാെണ�്
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വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഫാ�ിന് �ന��ാരണ പ�തിക� അ�വദി��തിന് സം�ാന സ��ാ�
എെ��ി�ം െച� തീ�േ��തായി�േ�ാ;  എ�ി�  അത് എ�ാെണ�ം,
ആയ� നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഫാ�് �ന��ാരണ�ിന് �ധാനമ�ിെയ സമീപി� എം.പി.മാ��് ന�കെ��
വാ�ാന��  എെ�ാെ�യാെണ�ം,  ഇവ നട�ിലാ�ിേയാ എ�ം
വ��മാ�ാേമാ?

ധനകാര� മാേന�െമ�് രംഗ�് വ��ിയ പരി�രണ��

*37. �ീ.എം.ഉ��
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, െക.എം.ഷാജി
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ധനകാര� മാേന�െമ�് രംഗ�്
വ��ിയ പരി�രണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ��ലം പ�തി �വ��ന�ളി�  ൈകവരി� േന���
എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം ���ിയാ�ാ� സാധി� �ധാന
പ�തിക�െട�ം ആവി�രി�് നട�ാ�ിയ �ധാന പ�തിക�െട�ം വിശദ
വിവരം ന�കാേമാ?

ബി.�.ബി. വ�വസായ സംഗമം

*38. �ീ.�ഡി �യിസ്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, പാേലാട് രവി
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ബി.�.ബി. വ�വസായ സംഗമം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാണ്;
(സി) എെ��ാം വിഷയ�ളാണ് ��ത സംഗമ�ി� ച�� െച�െ��ി��ത്;
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(ഡി) സംഗമ�ി�  ച�� െച� വിഷയ�ളി�  എെ��ാം �ട�  നടപടികളാണ്
എ��ാ� ഉേ�ശി��ത്?

െെവദ�തി ക�േ�ാ� ��ക�െട �വ��നം

*39. �ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.വി.എസ്.�നി� �മാ�
,, െക.അജിത്
,, ഇ.ച�േശഖര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെവദ�തി ക�േ�ാ�  ��ക�െട �വ��നം നി��ലാ�ാ�
തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(ബി) െെവദ�തി തകരാ� പരിഹരി��തി�� സംവിധാന�െള ഏേകാപി�ി���
സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;  എ�ിൽ ��ത പഠന�ിെ�
വിശദാംശ�� െവളിെ���േമാ;

(സി) �ബി�  കാ�  മാേനെ��് സി�ം ഇേ�ാ�  �വ��ി��േ�ാ;  ഇെ��ി�
എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ക�േ�ാ�  ��കളി�  എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വിശദമാ�േമാ?

ഇെ�ാേവഷ� ഫ�് ഉപേയാഗി�് ഏെ���ി�ളള പ�തിക�

*40. �ീ.െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, പി.ഉൈബ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഉൗ��േമഖലയി�  ഇെ�ാേവഷ�  ഫ�് ഉപേയാഗി�് െെവദ�തിേബാ�ഡ്
ഏെ���ി�ളള പ�തികെള സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉപേയാഗ�ന�മായ സി.എഫ്.എ�, െമ��റി ലാ�്, ��ബ് െെല�ക� എ�ിവ
�ര�ിതമായി സം�രി��തിന് െെവദ�തി േബാ�ഡിെ� കീഴി�  �ാ�്
�ാപി�ി�േ�ാ; എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(സി) ഉപേയാഗേയാഗ�മ�ാ� ഇല�ിക്,  ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��, െെവദ�തി

5 of 16 Sunday 01 March 2015 08:07 PM



െസ��ക�  �േഖന േശഖരി��തി�ം,  പരി�ിതി സൗ�ദമായി
സം�രി��തി��ളള �ിര സംവിധാനം ഏ�െ���േമാ?

െ�യിനപകട�� സംബ�ി� ക�ീഷ�ക�

*41. േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, െക.�േരഷ് ���്
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െ�യിനപകട��  സംഭവി�േ�ാ�  നിേയാഗി�െ���
ക�ീഷ�ക�െട നി�േ�ശ�� നട�ാ�ാ��ം �ര� ഉറ�ാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ാ��ം അപകട��  �ട��തിന് കാരണമാ��തായ
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�് നട� െ�യിനപകട�ളി�  അേന�ഷണം നട�ിയ
ക�ീഷ�ക�െട �ധാന നി�േ�ശ�� എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇ�ര�ി�� കെ���ക�ം നി�േ�ശ��ം പാലി�െ�ടാ�ത് വീ�ം
അപകട���് കാരണമായതായി വിലയി��െ��ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

ആദിവാസി േമഖലയി� ക�വ�� ആേരാഗ�����ം ശി�മരണ��ം

*42. �ീ.എ.െക.ബാല�
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, എസ്.രാേജ��
,, ജി.�ധാകര� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയി� ക�വ�� േപാഷകാഹാര �റ�ം �� ശി�മരണ��ം,
നിലവി�ം പരിഹരി��തിന് സാ��മാ��ി� എ�ം,  ഇ�രം ��തരമായ
ആേരാഗ����� ഈ േമഖലയി� നിലനി��താ��� പഠന റിേ�ാ��കളി�
സ��ാ� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക��് ആേരാഗ�രംഗ�് സംര�ണം ന��െമ�് ന�കിയ ഉറ�്
പാലി�െ��ി�േ�ാ ; ഇെ��ിൽ കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(സി) ആദിവാസി സ�ഹേ�ാട് കാണി�� അവഗണന കാരണമാണ് ഇ�ര�ി�
�രിത�� ആവ��ി�െ���െത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി) ആദിവാസി ജനവിഭാഗ��  േനരി�� �രിത�ൾ പരിഹരി��തിനായി
എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്?

െ�ാഫഷണ� വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സഹകരണേമഖല�െട പ�ാളി�ം

*43. �ീ.േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െ�ാഫഷണ�  വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സഹകരണ േമഖല എ�കാരമാണ്
�വ��ി�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത രംഗ�് എെ��ാം വികസന പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഏെത�ാം �ാപന�ളാണ് ഇ�കാരം �ട�ാ�േ�ശി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിക��ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�ാേമാ?

െെവദ�തി ഉ�ാദന പ�തി

*44. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ��തി� ��് ആവി�രി�െ�� െെവദ�തി
ഉ�ാദന പ�തിക�െട �ട� ���ിക� െച��തി� അനാ� കാ�ിയതായ
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സമയബ�ിതമായി പ�തികൾ ���ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�േമാ;
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(സി) ഇൗ പ�തികളി�െട എ� െെവദ�തി ഉ�ാദനമാണ് ല��മി�ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇൗ പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് �ട�  നടപടി സ�ികരി�ി��െവ�ി�
െെവദ�തി േമഖലയി�  നിലനി�� �തിസ�ി�് എ�േ�ാളം
പരിഹാരമാ�മായി�� എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) ഉൗ��ലഭ�ത ഉയ��ാ�  ആവി�രി�െ��ി�ളള എ�ാ പ�തിക�ം
നട�ിലാ�ിയാ�ം േകരളം ഭാവിയി�  െെവദ�ത ക�ി േനരി�െമ�റിയാേമാ;

എ�ി� ആവി�രി�െ�� െെവദ�ത പ�തിക�െട ���ീകരണ�ി��െ�െട
നടപടി സ�ീകരി�വാൻ ത�ാറാ�േേമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം

*45. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, െക.�രളീധര�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നിേത�ാപേയാഗ സാധന�� വില �റ�് ന�കാനായി സഹകരണ േമഖലെയ
�േയാജനെ���ിയത് എ�കാരമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിനായി സഹകരണ സംഘ��ം ക�സ�മ�െഫ�ം നട�ിയി��
�വ��ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��  വില �റ�് ന���തിനായി ഏെത�ാം
തര�ി�� േ�ാ�ക� ആരംഭി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) നിേത�ാപേയാഗ സാധന��െട വില�യ�ം പിടി�നി��ാ�  സഹകരണ
േമഖല�െട �വ��ന�� എ�മാ�ം സഹായി�ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ിെല �സരണന�ം

*46. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈവദ�തി വിതരണ സംവിധാന�ി�  ഓവ�  െഹഡ് ഓ��ൈല�,
അ���ൗ�് േകബി�  ഇവയി�  ഏതാണ് ��ത�  കാര��മ�ം
�സരണന�ം �റ���െമ� കാര��ി�  താരതമ�പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവി� �സരണന�ം എ� ശതമാനമാെണ�് െവളിെ���ാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ി�ം പ�ണ�ി�  ���മാേയാ ഭാഗികമാേയാ
അ���ൗ�് േകബി� വിതരണ �ംഖല �ാപി�ി�േ�ാ;  എ�ിൽ അതിെ�
കാര��മത പരിേശാധി�് എ�ാ പ�ണ�ളി�ം അ�രം സംവിധാനം
ഏ�െ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

നി��ാണ േമഖലയിെല �തിസ�ി

*47. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, െക.രാധാ���
,, ബി.സത��
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ സാമ�ിക�െട ദൗ�ലഭ��ം അമിത വില�ം നി��ാണ വ�വസായ
േമഖലയി� �തിസ�ി�് കാരണമാ��തായി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  ഇതിനിടയാ�� കാര���  എെ�ാെ�യാെണ�് അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട നയ��െട�ം നിലപാ�ക�െട�ം ഫലമായി
ഇ�ര�ി�  അമിത വില�ം ദൗ�ലഭ��ം ഉ�ാ��തിന് കാരണമാ��
എ�തി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഖനന ച���ം പരി�ിതി ആഘാത�ം

T *48.�ീ.െക.അജിത്
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പരി�ിതി�് എ� മാ���ാ�ം എ�റിയാ�� പഠനം നട�ിയ േശഷേമ
പാറ�ം മ�ം മ� െച�കിട ധാ���ം ഖനനം െച�ാ� എ� ��ീം
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േകാടതി�െട�ം േക� ഗവ�െമ�ിെ��ം ഉ�ര�ക� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) 2015 ജ�വരി  9  -� ��് ഖനനാ�മതി േനടിയവ�െട�ം ����വ�െട�ം
കാര��ി� പഠനം നടേ��തിെ��് േകരള�ിെ� �തിയ ഖനന ച��ി�
േരഖെ���ിയി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;

(സി) ഖനന ച��ിെല ഈ �തിയ നി�േ�ശ��  �ലം പരി�ിതി പഠനം
നട�ാെത�� ഖനനം ഉ�ാ�� പരി�ിതി ആഘാത�െള എ�െന
േനരി��തിനാണ് തീ�മാനി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയി� നട�ാ�� പ�തികൾ

*49. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, െക.���ത് മാ��
,, െക.രാധാ��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയി� കഴി� നാ� വ�ഷ�ളി� �ഖ�ാപി� പ�തികളി�
നട�ിലാ�ിയി�ി�ാ�വ വിലയി��ിയി�േ�ാ;  വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

അവ ���മാ�ം നട�ിലാ�ാ�േ�ശ�േ�ാ;

(ബി) ആദിവാസിക��് നിയമപരമായി ലഭ�മാേ�� അവകാശ��
ലഭ�മാ��തിന് ഈ സ��ാരിന് സാ��മായി�േ�ാ :

ൈവദ�തി ഉ�ാദന േമഖലയിെല �തിയ പ�തികൾ

*50. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എം.ച��
,, ടി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േശഷം ൈവദ�തി ഉ�ാദന േമഖലയി�
�ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക�  സമയബ�ിതമായി ���ീകരി�ാ�
സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി�െട �ാപിതേശഷി വ��നയാണ് അധികമായി
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ല��മി�ത്  ;  അതിനായി ഏെത�ാം േമഖലയി�  ഏെത�ാം പ�തിക�
ആവി�രി� ;

(സി) ല��ം ൈകവരി� പ�തിക�  ഏെത�ാം  ;  ��തായി ആവി�രി�്
���ിയാ�ിയ പ�തികളി�െട എ� െമഗാവാ�ിെ� �ാപിതേശഷി
വ��ന��ായി ;

(ഡി) ഉേ�ശി� ല��ം ���ിയായിെ��ി� അതി�� കാരണം എ�ായി��െവ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഈ സർ�ാർ ല��മി� ഏെത�ാം ൈവദ�ത പ�തിക� ഇതിനകം ക�ീഷ�
െച�ക��ായി ?

കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�്

*51. �ീ.െക.അ�ത�
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് ഫ�് സൗജന� ചികി�ാ പ�തി �കാരം എെ��ാം
ല���� ൈകവരി�ാ� കഴി�ി��് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ഏെത�ാം േരാഗ���� ചികി�ാ സഹായമാണ്
ന�കിവ��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം തരം ആ�പ�ികെളയാണ് ��ത പ�തി �കാര�� ലി�ററി�
ഉ�െ���ിയി��ത് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ചികി�ാ ധനസഹായം യഥാസമയം േരാഗിക��് ലഭി�ാ�  എെ��ാം
�മീകരണ�� ഒ��ിയി��് ; വിശദമാ�േമാ ;

(ഇ) ��ത പ�തി വി�ലീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്  ;
വിശദമാ�േമാ ?

െെക�ാ�് പ�തി

*52. �ീ.എ.പി.അ����ി
,, ഐ.സി.ബാല���
,, വി.പി.സജീ��
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,, പാേലാട് രവി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േ�മ�ിനായി െെക�ാ�് എ� പ�തി�് �പം
ന�കിയി�േ�ാ;

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

(സി) അനാഥരായ ആദിവാസി��ികെള സംര�ി�വാ� എെ��ാം നടപടികളാണ്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തിയ�സരി�് എെ��ാം സഹായ�ളാണ് ന���െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ശ�ള പരി�രണം

T *53.�ീ.േതാമസ് ഉ�ിയാട�
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, �ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന സ��ാ�  ജീവന�ാ�െട ശ�ള പരി�രണം നട�ിലാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ശ�ള പരി�രണം സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം
നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത

*54. �ീ.ബി.സത��
,, എം.എ.േബബി
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
െ�ാഫ.സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരളെ� കടെ�ണിയി� നി�ം േമാചി�ി�െമ� വാ�ാന�ിെ� അവ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േ�ാ�ളള െമാ�ം കടം എ�യായി��;

12 of 16 Sunday 01 March 2015 08:07 PM



(സി) കഴി� നാ�വ�ഷം െകാ�് സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത എ�യായി
ഉയ��; വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) കടബാ��ത വ��ി�ാനിടയായതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) നി�തി വ�മാന�ി� ഗണ�മായ �റ��ായി�േ�ാ;

(എഫ്)ഇേ�ാഴെ� ധനകാര��തിസ�ിെയ �റി�് ഒ� ധവളപ�ം �റെ��വി�ാ�
ത�ാറാ�േമാ?

വ�വസായ സംരംഭ���ായി �േയാജനെ���� �മി�് �പരിധി നിയമ�ി� ഇളവ്

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

(എ) വ�വസായ സംരംഭ���ായി �േയാജനെ���� �മി�് �പരിധി
നിയമ�ി� ഇളവ് ന���തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഇ�കാരം �പരിധി നിയമ�ി�  ഇളവ് ന���തിന് നി�യി�ി��
മാനദ��� എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇത് സംബ�ി�് സ��ാ�  നയ�പീകരണം നട�ിയി�േ�ാ;  ഇെ��ി�
ആയതിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വ��മാ�േമാ?

വ�ാജ െെക�റി ഉ����

*56. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, വി.ശശി
,, ജി.എസ്.ജയലാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പവ��മി�  െന� �ണി�ര��  അയ�  സം�ാന�ളി�  നി�ം
കട�ിെ�ാ�വ�് വ�ാജ െെക�റി ഉ���ളായി സം�ാന�്
വി�ഴി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) വ�ാജ െെക�റി ഉ���� ക�പിടി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന��
നിലവി�െ��് വ��മാ�േമാ;
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(സി) െെക�റി എ�േഫാ�്െമ�് വിഭാഗം �വ��ി��േ�ാ;  ഇൗ വിഭാഗ�ിെ�
�മതലക� എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) വിപണിയി�  പരിേശാധന നട�ി വ�ാജെന കെ���തിന് എെ��ി�ം
സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ,; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി

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

(എ) ജനനി ജ�ര�ാ പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ ;

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

(സി) പ�ികവ���ാരായ ഗ�ഭിണിക��ം �ല��� അ�മാ��ം
േപാഷകാഹാര�ിന് എെ��ാം ധനസഹായ��  ന�കാനാണ്
പ�തിയി�െട ല��മി��െത� വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) പ�തി�മായി ഏെത�ാം വ��കളാണ് സഹകരി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

വംശനാശ ഭീഷണി േനരി�� �ഗ��ം പ�ിക�ം

*58. �ീ.െക.രാ�
,, പി.തിേലാ�മ�
,, ഇ.െക.വിജയ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �ഗശാലകളി�നി�ം കഴി� ��് വർഷ�ി��ിൽ ഏെത�ാം ഇനം �ഗ��ം
പ�ിക�ം നശി� േപായി എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഇവ�് പകരമായി �ഗ�െള�ം പ�ികെള�ം �ഗശാലകളി�
െകാ�വ�ി�േ�ാ  ;  ഇ�വേര�ം പകരം െകാ�വരാ�  കഴിയാതിരി��വ
ഏെത�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ ;
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(സി) വംശനാശ ഭീഷണി േനരി��വെയ സംര�ി��തിന് എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��െ��് വിശദമാ�േമാ ?

െറയി�േവ േമഖലയിെല പ�തികൾ

*59. േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.എ.െക.ബാല�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ േമഖലയി�  �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  സം�ാന�് ധാരാളം
െതാഴിലവസര��  ��ി�ാ�  സാ��ത��ായി�� പ�തിക�
ഏെതാെ�യായി��െവ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) �ഖ�ാപിത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് സാധി�ാതി��തിെ� കാരണം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ:വിശദമാ�ാെമാ :

(സി) �ൻ സ��ാ�  2010  �  ഏെ���് ന�കിയ പാല�ാെ� �മിയി�  േകാ�്
ഫാ�റി �ാപി�ാ�� നടപടിയി� �േരാഗതി ഉ�ായി�േ�ാ ;

(ഡി) േനമ�് െറയി�േവ�െട �ല�് നട�ിലാ�െമ�് �ഖ�ാപനം നട�ിയ
േകാ�് പീരിേയാഡിക് ഓവ� േഹാളിംഗ് േക��ിെ� �വ��നം നട�ാ�
സാധി�ാതി��തിെ� കാരണ�� വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഇ) ഇ�രം �ഖ�ാപിത പ�തിക�  നട�ിലാ��തിന് സ��ാ�  സ�ീകരി�
നടപടി�ം  ,  പ�തിക�  നട�ിലാകാ�തിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�ിന്
ഏെത�ാം തര�ി�� ന��� സംഭവി�െ��ം വ��മാ�േമാ ;

(എഫ്)സം�ാന�് ഇതിനകം �ഖ�ാപി� െറയി�േവ പ�തികളി�  നട�ി�
വ��ാ�വ ഏെതാെ�യാെണ�ം അവ�െട ഇേ�ാഴെ�
അവ�െയ�ാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

വ�കിട സൗേരാ�� പ�തിക�

*60. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, പാേലാട് രവി
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) വ�കിട സൗേരാ�� പ�തിക� ആരംഭി��തിന് െക.എസ്.ഇ.ബി.  പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഘടക�� എെ�ാെ�യാണ്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;
(സി) പ�തി�� സാ��ിക സഹായം എ�െനയാണ് കെ���ത്;

വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഇത് സംബ�ി�് ധാരണാപ�ം ഒ�ി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� എെ��ാം?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
01-03-2015

�േ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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