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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�ി

െപാ�േമഖലാ �ാപന�േളാ�� സമീപനം

*181.�ീ.എം. ഹംസ
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.�േരഷ് ���് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െപാ�േമഖലാ �ാപന�േളാട് േക�-സം�ാന
സ��ാ�ക�െട സമീപനം �ാപന��െട �േരാഗതി�് അ��ലമാേണാ  ;

��ത സമീപനം �ലം ക�� �തിസ�ിയി�െ�ടാ� ഏെത�ി�ം
െപാ�േമഖലാ �ാപന�� സം�ാന�േ�ാ;

(ബി) ന� നിലയി�  �വ��ി�ാ�  കഴി�� �ാപന��  േക�-സം�ാന
സ��ാ�ക�െട നയ�ിെ� ഭാഗമായി തക��യിേല�ം �ട��് സ�കാര�
വ�കരണ�ിേല�ം നയി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ?

നി�തി വ�മാനം
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*182.�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, െജയിംസ് മാത�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വ�ഷം േതാ�ം ആേളാഹരി ഉപേഭാഗം വ��ി��തിെ� േതാത്
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉപേഭാഗം വ��ി��തിന�സരി�് നി�തി വ�മാന�ി� വ��ന��ാ�േമാ
;വ��മാ�േമാ;

(സി) കഴി� നാല് വ�ഷ�ളി�  േമൽ രീതിയിൽ ��വ�ഷ�െള�ാ�  നി�തി
വ�മാന�ിെല വ�ത�ാസ�� വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ഉപേഭാഗ വ��ന��സരി�് വി�ന നി�തി വ��ന ഉ�ാ��േ�ാ  ;

ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) വി�ന നി�തിയിന�ി� വ�ാപാരിക� ഈടാ�� �ക യഥാവിധി ഖജനാവി�
എ�ിേ���േ�ാ;ഇെ��ിൽ കാരണം വ��മാ�േമാ?

ഊ�� �തിസ�ി

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

(എ) സം�ാന�ിെ� ഊ�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് �തിയ ൈഹേ�ാ
ഇല�ി�് പ�തിക� നട�ാ��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജലൈവദ�ത പ�തിക�  ��തായി ആരംഭി��തിന് എെ��ി�ം പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

റി�് ഫ�് പ�തി

*184.�ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
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,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) റി�് ഫ�് പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാം;
(ബി) ഇൗ സ��ാ� അധികാര�ി� വ�േശഷം റി�് ഫ�് പ�തിയി� എെ��ാം

മാ��ൾ വ��ി; വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��ത കാലയളവിൽ റി�് ഫ�് പ�തി �കാരം എ� �പ�െട
ആ��ല��� ന�കിയി��്;  �� സ��ാരിെ� കാല�് എ� �കയാണ്
ഇൗ ഇന�ി� ന�കിയത്; വിശദികരി�േമാ;

(ഡി) പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��് ?

െവ���� ഐ.�ി. േകഡ�

*185.�ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, വ��ല കഹാ�
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െവ���� ഐ.�ി. േകഡ� �ാപി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഉേ�ശ�ല���� എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) ഇ  -  ഗേവണ�സ് പ�തിക�  ആവി�രി�് നട�ാ��തിന് േമ�േനാ�ം
വഹി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് ഇതിൽ ഉ�െ���ിയി��ത്;

(ഡി) ആ�െടെയ�ാം സഹായേ�ാ��ടിയാണ് ഇത് �വ��ി��െത�
വിശദമാ�േമാ?

െസ�� േഫാ� ൈ�ബ� എഡ�േ�ഷ� ഡവല�്െമ�് ആ�് റിസ��് നട�ിയ
പഠനം

*186.�ീ.ഇ.ച�േശഖര�
,, വി.ശശി
,, െക.അജിത്
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:
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(എ) െസ��  േഫാ�  ൈ�ബ�  എഡ�േ�ഷ�  ഡവല�്െമ�് ആ�് റിസ��്
ആദിവാസിക��ിടയി�  �േത�കി�് അ��ാടി േമഖലയി�  നട�ിയ �തിയ
പഠന റിേ�ാ��് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) എ�ിൽ ��ത റിേ�ാ��ിെല �ധാന കെ���ക�  എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) 1982-െല കണ�് �കാരം ആദിവാസിക�െട ൈകവശ��ായി�� �ഷി�മി
അന�ാധീനെ��തായി പഠന റിേ�ാ��ി� കെ��ിയി�േ�ാ വ��മാ�ാേമാ ?

വഴിേയാര ക�വട�ാ�െട സംര�ണം

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

(എ) രാജ�ാ�, മിേ�ാറാം, അ�ണാച� �േദശ്, മ���േദശ്, ജാ�ഖ�് എ�ീ
സം�ാന�ളി�  വഴിേയാര ക�വട�ാ�െട സംര�ണ�ിന് േവ�ി
നിയമനി��ാണം നട�ിയി���േപാെല േകരള�ി�ം നിയമനി��ാണം
നട�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2014 - � ഇ��� പാ�ലെമ�് പാ�ാ�ിയ ദി �ീ�് െവൻെട�് (െ�ാെ��ൻ
ഓഫ് ൈല�ിലി�ഡ് ആൻഡ് െറ�േലഷൻ ഓഫ് �ീ�് െവ�ടിംഗ്) ആ�് എ�
നിയമം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ ; ഉെ��ിൽ ��ത നിയമ�ിെല വ�വ�ക�
േകരള�ി�  നട�ിലാ�ാ�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�െവ�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ�ി�� സാേ�തിക വികസന �വർ�ന�ൾ

*188.�ീ.പി.ഉൈബ��
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഭവന നി��ാണ�ി�� സാേ�തിക െസ�ിെ� �വ��നം വിശദമാ�േമാ;

ഇതിെ� കഴി� അ� വ�ഷകാലെ� സംഭാവനക�  സംബ�ി�
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വിശദവിവരം ന�േമാ;

(ബി) സാേ�തിക വികസന �വർ�ന�ൾ ല��മി� െടേ�ാളജി ഇെ�ാേവഷ�
ഫ�് �പീകരണം ഏ� ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഭവനനി��ാണ രംഗ�് നി��ാണ വ���െട ദൗ�ലഭ��ം അമിത െചല�ം
പരിഗണി�്,  ലഭ�മായ െചല� �റ� നി��ാണ വ���പേയാഗെ���ി,
പരി�ിതി സൗ�ദ ഭവന നി��ിതി�� സാേ�തിക വിദ� വികസി�ി��തിന്
െടേ�ാളജി ഇെ�ാേവഷ� ഫ�് ഉപേയാഗെ���� കാര�ം പരിഗണി�േമാ?

ആദിവാസിക��് �മി ന���തിന് നടപടി

*189.�ീ.രാ� എ�ഹാം
,, എസ്.രാേജ��
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
,, െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��് �മി ന���തിന് ഈ സ��ാ� ജാ�ത കാണി��േ�ാ ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസി വനാവകാശ നിയമം ഉപേയാഗി�് �മി അ�ഹതെ��വ�െ��ാം
ലഭ�മാ��തിന് �ട�  നടപടി സ�ീകരി�ാ�  നിലവി�  തടസം ഉേ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

വിഭവസമാഹരണ സംവിധാനം ഏ�െ���� പ�തി

*190.�ീ.വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര�വികസന�ി�േവ�ി �േത�ക വിഭവസമാഹരണ
സംവിധാനം ഏ�െ���� പ�തി ഏ� ഘ��ിലാണ്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) അടിയ�രാവശ���, ഇട�ാലാവശ���, ദീ�ഘകാല ആവശ���
എ�ിവ�െട അടി�ാന�ി�  ഇൗ രീതിയി�ളള വിഭവസമാഹരണം
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ഉപേയാഗെ���ി ഏെ��� നട�ാേ�� പ�തിക�, േവ�തിരി�
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിക�െട ഫീസിബിലി�ി,  സമയബ�ിതമായി പ�തി നി��ഹണം
നട�ാ� ഏ�െ��േ�� സൗകര���, ഉ�ാ�ാനാ�� േന��� എ�ിവ
വിലയി��ി ഓേരാ പ�തി�ം അ�മതി ന�ാ�ം നി��ഹണം
നിരീ�ി�ാ��ളള സംവിധാനെമ�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

സംേയാജിത െച�് േപാ�്

*191.�ീ.െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, സ�ി േജാസഫ്
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സംേയാജിത െച�് േപാ�ിെ� �വ��നം ആരംഭി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇ�വഴി ൈകവരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്,
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട െച�് േപാ�കളാണ് സംേയാജിത െച�് േപാ�ി�
�വ��ി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) സം�ാന�് എ�ായിട�ം സംേയാജിത െച�് േപാ�് ആരംഭി�� കാര�ം
പരിഗണി�േമാ ; വ��മാ�േമാ?

ൈവദ�തി നിര�ി� സ�ിഡി

*192.�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.സി.ദിവാകര�
,, ജി.എസ്.ജയലാ�
,, വി.ശശി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) ൈവദ�തി നിര�ി��ായി�� സ�ിഡി പി�വലി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  എ�
�ണി�വെര ഉപേയാഗി��വ��് �ണിെ�ാ�ിന് എ� സ�ിഡിയാണ്
ന�കിയി��െത�് വ��മാ�േമാ ;
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(ബി) ��ത സ�ിഡി പി�വലി�ാ��ായ കാരണ��  എ�ാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഫി�ഡ് ചാ��്,  മീ��  വാടക എ�ിവ�് എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിന�സരി� നിര�ം ഡ��ി ചാ��ി�ം മാ�ം
വ��ിയി�േ�ാ; എ�ി� വിശദമാ�േമാ ?

വ�ാജ ൈക�റി ഉ�����

*193.�ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, വി.ശിവ���ി
,, സി.���
,, ടി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അന�സം�ാന�ളി�  നി�� ൈക�റിെയ� േപരി��
വ�ാജ ഉ���� വ�േതാതി� വി�ഴി�െ���ത് സം�ാനെ� ൈക�റി
േമഖലെയ ഏത് തര�ി� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ��ാ�, അ��സ��ാ�  �ാപന�ളിലട�ം വ�ാജ ഉ����
ൈക�റിെയ� േപരി�  വി�ഴി�െ��� എ� ആേ�പ�ി�  നിലപാട്
വ��മാ�േമാ?

ഹരിത യൗവനം പ�തി

*194.�ീ.പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം
,, ൈഹബി ഈഡ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�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;
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(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം; വിശദമാ�േമാ
?

െെറസിംഗ് േകരള പ�തി

*195.�ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, െക.�രളീധര�
,, േതറ�ി� രാമ���
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െെറസിംഗ് േകരള പ�തി�് �ട�ം �റി�ി�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ഇത് വഴി െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� വിഭവേശഷി വികസനം പരമാവധി �േയാജനെ���ി
സംരംഭകത�ം എ� ല��ം െെകവരി��തിന് എെ��ാം കാര��ളാണ്
��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?

െറയി�േവ വികസന�ിന് സം�ാന�ിെ� ആവശ���

*196.�ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക. ദാസ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ�റ െറയി�േവ വികസന�ി�ത�� �ധാന ആവശ���
ഉ�യി��തിന് സം�ാന സ��ാ�  േക�െ� ശരിയായ രീതിയി�
സമീപി�ാ�ത് സം�ാനം അവഗണി�െ���തിന് കാരണമാ�� എ�
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െറയി�േവ ബ�ജ�് അവതരി�ി��തിന് വളെര ��് തെ�
സം�ാന�ിെ� ആവശ���  �ഹപാഠം നട�ി അവതരി�ി��തിന്
സാ��മാ��േ�ാ: ഇെ��ി� എ�െകാ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

8 of 16 Tuesday 10 March 2015 08:51 PM



(സി) സം�ാന�ിെ� െപാ� ആവശ�െമ� നില�് എം.പി.  മാരട���വെര
ഏേകാപി�ി�് ആവശ���  േനടിെയ���തി�� �മ��  നട��തിന്
സാ��മായി�േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാനെ� �ട��യായി േക�ം അവഗണി�� എ�്
വിലയി���േ�ാ ; ഇതിേ��� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?

ൈവദ�േതാ�ാദന�ിനായി ആവി�രി� പ�തിക�

*197.േഡാ.െക.ടി.ജലീ�
�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, ബി.സത��
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�േ�ാ�  അ�വെര
ൈവദ�േതാ�ാദന�ിനായി ആവി�രി� വിവിധ േമഖലയി�� പ�തിക�
ഏെത�ാമായി�� ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിന് എെ�ാെ� �ട�  നടപടിക�
സ�ീകരി�െവ�ം ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ��  എെ�ാെ�യാെണ�ം
വ��മാ�േമാ?

�ഡ�സ് െഹ��് എഡ�േ�ഷ� െ�ാേമാ�� പ�തി

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

(എ) �ഡ�സ് െഹ��് എഡ�േ�ഷ� െ�ാേമാ�� പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല����
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) പ�ികവ�� േകാളനികളി�ം ആദിവാസി വിദ�ാ��ിക��ിടയി�ം ആേരാഗ�
�ചിത� േബാധവ��രണം നട�വാ� എെ��ാം കാര��ളാണ് പ�തിയി�
ഉ�െ���ിരിയി��ത് ;
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(സി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് സഹകരി��ത് ;
(ഡി) പ�തി�െട നട�ി�ിനായി ആെരെയാെ�യാണ് �മതലെ���വാ�

ഉേ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� എെ��ാം ;
(ഇ) പ�തി എ�് �ത� നട�ാ�ാനാണ് ല��മി�ി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ ?

മദ��ി�ം മയ�മ��ി�ം എതിെര േബാധവ��രണം

*199.�ീ.�ി.�. ��വിള
,, സി.എഫ്.േതാമസ്
,, േമാ�സ് േജാസഫ്
,, േതാമസ് ഉ�ിയാട� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �വജന���ിടയി�  മദ��ി�ം മയ�മ��ി�ം എതിെര
വ�ാപക േബാധവ��രണം ന���തിന് സ�ീകരി� വ�� നടപടിക�
എെ��ാെമ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) സാ�ഹ� തി�ക�െ�തിെര �വജന �േ���ിനായി എെ��ാം പ�തിക�
ആവി�രി� നട�ാ�ാെമ�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��െട സംര�ണം.

*200.�ീ.ടി.വി.രാേജഷ്
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.െക.ജയച��
,, സാ� േപാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��ന �േരാഗതി അവേലാകനം
െച�ാ�േ�ാ;

(ബി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �േരാഗതി വിലയി��ി യഥാസമയം ��മായ
നടപടി സ�ീകരി��തി� വീ� സംഭവി�ി�േ�ാ;

(സി) മാേനജ് െമ�് വീ��ലം ലാഭകരമായി �വ��ി�ി�� പല െപാ�േമഖലാ
�ാപന��ം വ� ന��ിലായി�േ�ാ ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ വ�വസായ��െട സംര�ണ�ിനായി അടിയ�രമായി
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ഇടെപടാ� ത�ാറാ�േമാ?

േക� േലാ�റി നിയമം

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

(എ) സം�ാന�് േലാ�റി മാഫിയക��് നിയ�ണേമ�െ����തിന് േക�
േലാ�റി നിയമം തട�മാ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി�  േക� നിയമ�ി�  മാ�ം വ���തിന് സ��ാ�  എെ��ി�ം
ആവശ��� ഉ�യി�ി�േ�ാ;

(സി) ഇ�ാര��ി� േക�ം നിലപാട് അറിയി�ി�േ�ാ;

(ഡി) ഈയിെട വ� ��ീംേകാടതി വിധി േകരള�ി�  അന�സം�ാന േലാ�റി
�താ�ം തിരി�വരാ�� സാഹചര�ം ��ി�ി�േ�ാ;

(ഇ) േകാടതി വിധിയിേ�� റിവ� ഹ�ജി ന�കാ� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(എഫ്)ഓ�ൈല� േലാ�റി എ�ാ സം�ാന�ളി�ം ആരംഭി�ാ� കഴി�ം വിധ�ി�
േക� സ��ാ� േലാ�റി ച�ം െകാ�വ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ജി) േകരള ഗാം�ിംഗ് ആ�് േഭദഗതി െച�് ഓ�ൈല� േലാ�റി സം�ാന�്
നിേരാധി��േപാെല രാജ��ാെക ഓ�ൈല� േലാ�റി നിേരാധി�ാ� േക�
ച�ം േഭദഗതി െച�ാ� സ���ം െച��േമാ?

സഹകരണ േമഖലയി� ആശ�ാസ് പ�തി

*202.�ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, േതറ�ി� രാമ���
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  ഇേ�ാ�  ആശ�ാസ് പ�തി നിലവി�േ�ാ;  എ�ി�
ഏത് കാലയളവിേല�ാണ് പ�തി നട�ാ��ത്;
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(ബി) ��് നട�ാ�ിയ ആശ�ാസ് പ�തിയി�  നി�് വ�ത��മായി ഏെ��ാം
പ�തികളാണ് ഇേ�ാ� നട�ിലാ��ത് ;

(സി) ആശ�ാസ് പ�തി�െട പരിധിയി�  ഉ�െ���ിയി��ത് ഏെത�ാം
വാ�കളാണ് വിശദമാ�ാേമാ?

െറയി�േവ വികസന�ിന് പ�തിക�

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

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ വികസനം മ�ഗതിയിലാെണ� കാര�ം
��യി�െ��ി�േ�ാ; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാ�  ഏെത�ാം പ�തികളാണ് െറയി�േവ വികസന�മായി
ബ�െ��് സമ��ി�ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� െറയി� േമഖല�െട അടി�ാന വികസന�ിന് ഉത��
എെ��ാം പ�തിക� നട�ാ�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ?

െ�യി�കളിെല േബാഗിക�െട കാല�ഴ��ം അ����ണി�െട അഭാവ�ം

*204.�ീ.പി.െക.ബഷീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, െക.എം.ഷാജി
,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െ�യി�കളിെല േബാഗിക�െട കാല�ഴ��ം,  അ����ണി�െട അഭാവ�ം
അപകട���് കാരണമാ��െ�� റിേ�ാ��ക�  ��യി�െ��ി�േ�ാ;

എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  എെ�ാെ� നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�ിന് അ�വദി�� �തിയ േറ�ക� ത�ിെയ��്,  പഴ�ംെച�
േറ�ക� അയ�ത�� രീതിെ�തിെര എെ�ാെ� നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്
;
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(സി) േബാഗിക�െട അ����ണികൾ� സം�ാന�് സംവിധാന�േ�ാ; ഇെ��ി�
അതിനായി േക��ി� സം�� സ���ം നട�േമാ?

ൈവദ�തി ബി�-ഓ�ൈലൻ സംവിധാനം

*205.�ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, പാേലാട് രവി
,, �ഡി �യിസ്
,, എം.പി.വി�െസ�റ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

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

(ബി) ��ത സംവിധാനം വഴി ഉപേഭാ�ാ���് ലഭി�� സൗകര��ൾ
വിശദമാ�േമാ;

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

(ഡി) ഈ സംവിധാനം നട�ാ��തിന് സ�ീകരി�ി�� നടപടി വിശദമാ�േമാ?

സം�ാന േലാ�റി�െട സ�ാന ഘടന മാ�ം വ��ൽ

*206.�ീ.ബി.സത��
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, എം.ച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട �േരാഗതി�് അ�േയാജ�മായ തീ�മാന��
യഥാസമയം എ���തിന് സാ��മാ��േ�ാെയ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സ�ാന ഘടനയിൽ മാ�ം വ��ണെമ� അഭി�ായം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

ഇ�ാര��ി� സ�ീകരി� നടപടി�െട വിശദാംശം വ��മാ�േമാ;

(സി) മാ�ം വ��ക വഴി ��ത�  ടി��ക�  വി�ഴി��തി�ം വ�മാനം
വ��ി�ി��തി�ം സാധി�െമ�തി� അഭി�ായം വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സ�ാനഘടനയി�  മാ�ം വ�േ�� കാര��െള�റി�് ഇൗ േമഖലയി��
േ�ഡ് �ണിയ�കളട���വേരാട് ച�� നട��തിന് ത�ാറാ�േമാ?
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നദീ തീരം �ഴി��തി�� അ�മതി

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

(എ) നദീ തീരം �ഴി��തിന് സം�ാന െെമനിംഗ് ആ�് ജിേയാളജി വ��്
അ�മതി ന�ാ�േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം വ�വ�ക��് വിേധയമായി�ാണ് അ�മതി ന��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) നദീ തീര�ളി�  നി�ം മണെല���തിന് എെ��ാം നിയ�ണ�ളാണ്
ഏ�െ���ിയി�ളളെത�് െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) കാലഹരണെ�� ഒ� ഉ�രവിെ� മറവി�, അനധി�തമായി നദീ തീര��
�ഴി��തിന് അ�മതി ന��താ�ളള വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ, എ�ിൽ
ഇത് തട��തി�ളള നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ?

ഖാദിേമഖല�െട നവീകരണ�ം െെവവി��വ��രണം

*208.�ീ.െക.���ത് മാ��
,, സി.���
,, സാ� േപാ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം
ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ഖാദിേമഖല�െട നിലവിെല അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഖാദിേമഖല െെവവി��വ��രി��തി�ം നവീകരി��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�െമ� വാ�ാനം നിറേവ�ിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ഖാദിേമഖലയി�  ഉ����  ആവശ��ിന�സരി�് ഉ�ാദി�ി��തിന്
സാ��മാ��േ�ാ; ഇെ��ി� ഇതിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഖാദിേമഖലയി� അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത ��ത േമഖലയി�
എെ��ാം �തിസ�ിക� ��ി��െവ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
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(ഇ) ഖാദിേമഖലയിെല ഏെത�ാം �ാപന��െട�ം സംരംഭ��െട�ം �വ��നം
നില�േപായി��്; അവ �ന��ീവി�ി�ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

നിേ�പ താ�പര� സംര�ണ നിയമം

*209.�ീ.അ�വ� സാദ�്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, ആ� . െസ�വരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് നിേ�പ താ�പര� സംര�ണ നിയമം നട�ിലാ�ാ�
എെ��ാം നടപടിക� എ��ി��്;

(ബി) നിേ�പ താ�ര� സംര�ണ�ിന് എെ��ാം കാര��ളാണ് നിയമ�ി�
ഉ�െ���ിയി��െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ��ത നിയമം ലംഘി��വ�െ�തിെര എെ��ാം ശി�കളാണ്
വ�വ�െച�ി��ത്;

(ഡി) നിയമം നട�ിലാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� എ��ി�െ��ം
അറിയി�ാേമാ?

ൈവദ�തി ഉ�പാദന പ�തിക�

*210.�ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, എ. �ദീ��മാ�
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് സമയബ�ിതമായി ���ിയാ�ാ� കഴിയാെത നീ�േപാ��
ൈവദ�ത പ�തികൾ ഏെതാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) ഈ പ�തിക�  ഓേരാ�ം നട�ിലാ��തിന് നിലവി�  എ�് തട�മാണ്
ഉ�െത�ം ഇത് പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െവ�ം
വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഈ പ�തിക� നട�ാ��തിന് മേ�െത�ി�ം വ��കളി� നി�് എെ��ി�ം
തട�വാദ�� ഉ�യി�െ��ി�േ�ാ;

15 of 16 Tuesday 10 March 2015 08:51 PM



(ഡി) എ�ി� ഇത് പരിഹരി�് പ�തി നട�ി�ിന് ആവശ�മായ എ�് നടപടിയാണ്
സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
10-03-2015

�േ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)].
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