
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സേ�ളനം

2015 �ൈല 7, െ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�ി

ൈവദ�തി ഉ��ാദന�ിന് �തിയ പ�തിക�

*181. �ീ.സ�ി േജാസഫ്
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) �തിയ ൈവദ�േതാ��ാദന പ�തിക��് ഭരണാ�മതി ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ
;

(ബി) ��ത പ�തിക�  �കാരം എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ��ാദി�ി�ാനാണ്
ല��മി�ി��ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

നീതി , ന� േ�ാ�ക�

*182. �ീ.പി.തിേലാ�മ�
,, വി.എസ്.�നി� �മാ�
�ീമതി.ഗീതാ േഗാപി
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക�സ�മ�െഫഡിെ� കീഴി�  എ� നീതി െമഡി��  േ�ാ�ക�  �വ��ി���്;
��ത േ�ാ�ക� ആരംഭി��തി�ളള നിബ�നക� വ��മാ�േമാ ;

1 of 14 Sunday 28 June 2015 07:09 PM



(ബി) നീതി െമഡി��  േ�ാ�കളി�  എ� ശതമാനം വെര വില�റവി�  മ��ക�
ലഭി���് ;

(സി) നീതി െമഡി��  േ�ാ�ക�  അട����തിന് തീ�മാനി�ി�േ�ാ  ;  ഇതിനകം എ�
േ�ാ�ക� അട����തിന് േനാ�ീസ് ന�കിെയ�് അറിയി�ാേമാ ?

(ഡി)

ആദിവാസി ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം

*183. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ��ഷ� കട��ി
,, െക.വി.വിജയദാസ്
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി��തിന് അടി�ാന സൗകര��ിെ��ം മ�ം
അഭാവ�ി�  സാധി�ാ� �േദശ�െള�റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആദിവാസി ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി��തിന് �ധാനമാ�ം േവ�െത�ാണ�ം
അത് ലഭ�മാ�ാ� സാ��മാകാ�ത് എ�് കാരണ�ാലാെണ�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ
;

(സി) ആദിവാസി േമഖലയി�  വിദ�ാഭ�ാസം ന���തിന് െചലവഴി�� �ക
ഫല�ദമാ��െ��് ക���േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ആദിവാസി ��ിക��് പാേഠ�തര വിഷയ�ളി�ം വായനയി�  �ടി�ം അറിവ്
ലഭ�മാ��തിന് നിലവി�� സംവിധാന�� എ�േ�ാളം പര�ാ�മാണ് ?

ധാ�മണ� സ��്

*184. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, എം.എ.േബബി
,, രാ� എ�ഹാം
,, പി.െക.��ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ധാ�മണ�  സ��് ഉപേയാഗെ���ിയിെ��ി�  ഏെത�ാം
തര�ി� ന�െ�ടാ� സാ��ത�െ��് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ധാ�മണ�  അസം�ത വ�വായി ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� �ാപന���്
ആവശ�മായ േതാതി�  ധാ�മണ�  ലഭ�മാ��തിന് സാ��മാ��േ�ാെയ�്
അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) െപാ�േമഖലയി�  ധാ�മണ�  ഉപേയാഗെ���� ��ത�  �ാപന��
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�ാപി�ാ�� സാ��തക� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട പരി�രണം

*185. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ജലൈവദ�ത പ�തിക�െട�ം അ�ബ� നിലയ��െട�ം പരി�രണ/അഴി�പണിക�
നട�� കാര��ി�  അ�വ��ി�� മാനദ���  എെ�ാെ�യാെണ�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാനെ� പ�തികളി� ഏതിെല�ി�ം ഇേ�ാ� അ�രം പണിക� നട��േ�ാ
; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിവര�� െവളിെ���േമാ ;

(സി) ൈവദ�തി നിലയ��െട നി��ാണ/പരി�രണ/  അഴി� പണിക�  നട�ാ�േ�ാ�
ഊ�� ഉ�ാദന�ിെ� പരമാവധി േശഷി,  ജീവന�ാ�െട �ര�,  ��ത�കാല
�വ��നേശഷി എ�ിവ ഉറ�ാ�ാ� സ�ീകരി�� ��ക�ത�ക� വിശദമാ�േമാ  ;

ഇ�ാര��ി�  നിലയ�ളി�  ��ത�  കാലം �വ��ി�ി�� ജീവന�ാ�െട
അ�ഭവാഭി�ായം �ടി കണ�ിെല��േമാ ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�ളിെല �ധാന ത�ികകളിെല നിയമനം

*186. �ീ.എം.ച��
,, വി.ശിവ���ി
,, എസ്.ശർ�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ി� കീഴി�ളള െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട തല��്
െ�ാഫഷണ�കെള�ം കാര��ാ�ി��വെര�മാണ് നിയമി��െത�് ഉറ�്
വ��ാ�േ�ാ ;

(ബി) നിയമനം നട��തിന് ഇേ�ാ� സ�ീകരി�� മാനദ��� എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) വിജില�സ് അേന�ഷണം േനരി��വ�ം വിജില�സി� നി�ം �തി�ലമായി അഭി�ായം
ഉ�ായവ�ം �ധാന ത�ികകളി�  നിയമനം േന��തായ വാ��കളി�  നിലപാട്
വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) �ധാന ത�ികകളി� നിയമിതരാ��വ� കള�ിത�ം ��ാേരാപിത�ം അെ��് ഉറ�്
വ��ാ�േ�ാ  ;  നിയമവി��മായി നിയമി�െ��വ�െ��ി�  അ�ര�ാെര
മാ�ിനി��ാ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?
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�ീ� െെ�ബ�ണലിെ� ഇടെപട�ക�

T *187.�ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എം.ഷാജി
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മണ�, മ�്,  പാറ എ�ീ നി��ാണ വ���  േശഖരി��തി�്
നിയ�ണേമ�െ���ിെ�ാ�� �ീ� െെ�ബ�ണലിെ� ഇടെപട�ക� സം�ാനെ�
നി��ാണ േമഖലയി��ാ�� ���െള�റി�് പരിശാധി�ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) നി��ാണ േമഖല �ംഭി�ാതിരി�ാ� സ�ീകരി�ി�� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ; പകരം
ഉപേയാഗി�ാ�� നി��ാണ വ���െട കാര��ിെല നയം വ��മാ�ാേമാ?

പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�ാദനം

*188. �ീ.എളമരം കരീം
,, െക.�േരഷ് ���്
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�ാദന േമഖലയി�� സാ��ത എ�േ�ാളം
ഉപേയാഗെ����തിന് സാധി�ി�െ��് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) സം�ാന�് പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�ാദന േ�ാത�് എ�േ�ാള�െ��്
എെ��ി�ം പഠനം നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) ൈവദ�തി �തിസ�ി �ലം നിയ�ണ�� െകാ�വേര�ിവ�േ�ാ�ം ��െന നിര�്
വ��ന വ�േ�� സാഹചര�ം ഉ�ാ�േ�ാ�ം ഇ�രം ഉൗ�� ഉ�ാദന സാ��ത
പരമാവധി ഉപേയാഗെ���ാ�ത്എ�െകാ�ാണ്?

ആദിവാസിക��ിടയി� ആേരാഗ� േബാധവ��രണം

*189. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െക.ശിവദാസ� നായ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ആദിവാസിക��ിടയി�  ആേരാഗ� േബാധവ��രണം നട��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ആേരാഗ� േബാധവ��രണ�ിനായി �േമാ��മാെര നിയമി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി�  ��ത �േമാ��മാ��് എെ��ാം പരിശീലന�ളാണ് ന���െത�്
വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത �േമാ��മാെര െതരെ���� രീതി വ��മാ�േമാ ?

സംേയാജിത െച�്േപാ�്

*190. �ീ.െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െക.�രളീധര� : 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�ാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) ഏെത�ാം വ��ക�െട െച�് േപാ�കളാണ് സംേയാജിത െച�് േപാ�ി�

�വ��ി��ത് ;
(ഡി) എ�ായിട�ം സംേയാജിത െച�്േപാ�് ആരംഭി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ  ;

വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന ധന ഉ�രവാദി� നിയമം

*191. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�കാരം ഉേ�ശി�ി�� ല����
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഇൗ ല����  േനടാനായി�േ�ാ  ;  ഇെ��ി�  അതി�� കാരണ��
എെ�ാെ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(സി) ഇ� പരിഹരി��തിന് എെ��ാം മാ���� അവലംബി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് എ�്
വ��മാ�േമാ ?
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േക�ീക ൃത േകാ� െസ��ം േഡ�ാ െസ��ം

*192. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, േതറ�ി� രാമ���
,, പാേലാട് രവി
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട േക�ീക ൃത േകാ�  െസ��ം േഡ�ാ െസ��ം �വ��ന
സ�മായി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് ഇത് വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) ഇതിനായി എെ��ാം േക� സഹായ�ളാണ് ലഭി��ത് ;
(ഡി) ഉപേഭാ�ാ���ായി എെ��ാം സൗകര��ളാണ് ഇതി� ഒ��ിയിരി��ത് ?

ഭ�� സം�രണ വ�വസായം

*193. �ീ.സി.മ��ി
,, െക.എം.ഷാജി
,, പി.െക.ബഷീ�
,, സി.േമായി� ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇൗ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ� േശഷം ഭ�� സം�രണ വ�വസായം
വ�ാപകമാ�ാ� സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) സം�ാന�ിെ� തനത് വിഭവ�ളായ നാളിേകരം,  ച�,  മാ�,  കിഴ�വ����
എ�ിവ �ല�വ��ിത ഉ���ളാ�ി വിപണനം നട�� െച�കിട വ�വസായ
സംരംഭ���് ന��� സഹായ��ം ആ��ല���ം എെ�ാെ�യാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) ഇൗ േമഖല�് സാേ�തിക സഹായം ന���തിന് ഏ�െ���ിയി�ളള സംവിധാനം
സംബ�ി�് വിശദമാ�േമാ ?

േസാളാ� എന�ജി േകാ��േറഷ� ഓഫ് ഇ���െട സൗേരാ�� പ�തി

*194. �ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േസാളാ�  എന�ജി േകാ��േറഷ�  ഓഫ് ഇ�� സം�ാന�് സൗേരാ�� പ�തി
നട�ാ�ാ�  തീ�മാനി�ി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  എ� െമഗാവാ�ിെ� പ�തിയാണ്
നട�ാ��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�ായി എ� ഏ��  �ലം വി�െകാ�േ��തായി��്;  പ�തി�െട
െമാ�ം െചലവ് എ�െയ�റിയി�േമാ;

(സി) ��ത പ�തിയി�െട ഉ�ാദി�ി�� ൈവദ�തി ൈവദ�തേബാ�ഡ് വാ��തി��
കരാ� ഒ� വ�ി�േ�ാ; ആയതിെ� താരിഫ് നിര�് എ�യാെണ�് അറിയി�േമാ?

േലാ�റി േമഖല�െട സംര�ണം

*195. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, എ. �ദീ��മാ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട ടി��ക�  ��പേയാഗെ����ി� എ�്
ഉറ�വ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) സം�ാന േലാ�റി ടി��ക�  ഉപേയാഗി�് സം�ാന�ിെ� വിവിധ ഭാഗ�ളി�
ഗാം�ിംഗ് നട��തായ വാ��കെള�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന േലാ�റി േമഖല തക���തിന് അന�സം�ാന േലാ�റി മാഫിയകളട�ം
�മ�� നട��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) അന�സം�ാന േലാ�റിക� സം�ാന�് വി�ന നട��തി�� �മ�� ഇേ�ാ�ം
�ട��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(ഇ) അന�സം�ാന േലാ�റിക�  സം�ാന�് വി�ന നട�� സാഹചര���ായാ�
അത് സം�ാന േലാ�റിെയ ഏെത�ാം തര�ി�  �തി�ലമായി ബാധി�െമ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ�ാ� ക�� പ�തി

*196. �ീ.െക.ശിവദാസ� നായ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െക.�രളീധര�
,, എം.എ. വാഹീദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള ലാഭ�ിലാ�ാ�  ക��
പ�തി�് �പം ന�കിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല����ം �വ��നരീതി�ം വ��മാ�േമാ;

(സി) െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട �വ��നം കാര��മമാ��തി�ം
ഉ��ാദന�ിന�സരി�് െതാഴിലാളിക��് ആ��ല���  ന���തി�ം
എെ��ാമാണ് ��ത പ�തിയി� വിഭാവനം െച�ിരി��ത്;

(ഡി) ഇതിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

ഹാ��്

*197. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, എസ്.ശർ�
,, െജയിംസ് മാത�
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഹാ��് �പീകരണ�ിെ� ഉേ�ശ�ല����  �ാവ��ികമാ���് എ�് ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാനെ� െെ�മറി സഹകരണ സംഘ�ളി�  വ�േതാതി�  �ണി�ര��
െക�ി�ിട�േ�ാ�ം അവ വി�ഴി�ാ�  കാണി��തിേന�ാ�  താ�ര�ം
അന�സം�ാന�ളി�  നി�ം �ണി�ര��  വാ��തി�  കാണി��തായ
ആേ�പം സംബ�ി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാനെ� െെ�മറി സഹകരണ സംഘ���് സഹായകരമായ രീതിയി�
ഹാ��ിെ� �വ��നം കാര��മമാ��തിന് �തിയതായി എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാ�
ഉേ�ശി�� എ� വ��മാ�േമാ ?

അനധിക ൃത ക�ാറിക�

*198. �ീ.ജി.എസ്.ജയലാ�
,, സി.ദിവാകര�
,, വി.ശശി
,, ഇ.െക.വിജയ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ൈലസ�സി�ാെത കരി�� ക�ാറിക� �വ��ി��േ�ാ ; ഉെ��ി� എ�െയ�ം ;
അനധിക ൃത ക�ാറിക�െ�തിെര എ� നടപടിയാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പാറെപാ�ി�ലിന് ആവശ�മായ േ�ാടക വ���  ൈകവശം വ��തി�ം
ഉപേയാഗി��തി�ം നിബ�നക�  പാലി��േ�ാ എ�് പരിേശാധി�ാ�
എെ��ി�ം സംവിധാന�� നിലവി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ ?
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നിേ�പ താ�പര� സംര�ണ നിയമം

*199. �ീ.എം.എ. വാഹീദ്
,, സ�ി േജാസഫ്
,, �ഡി �യിസ്
,, പി.എ.മാധവ� : 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�പര� 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;

കാ�ി�നി�� ൈവദ�േതാ�ാദാനം

*200. �ീ. എ� .എ.െന�ി��്
,, �ി.എ.അഹ�ദ് കബീ�
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) കാ�ി�നി�� ൈവദ�േതാ�ാദന�ിെ� കാര��ി�  സം�ാന�ിെ� വിഭവേശഷി
എ�യാെണ�� സംബ�ി�് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) അയ� സം�ാനമായ തമിഴ് നാടിെന അേപ�ി�് നാം ഇ�ാര��ി� വളെര പി�ിൽ
ആയതിെ� കാരണ�ൾ പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��െട�ം  ,  െപാ� ജന��െട�ം �ടി പ�ാളി���
പ�തിക� ആവി�രി�് ��ത രംഗെ� പിേ�ാ�ാവ��് പരിഹാരം കാ�േമാ ?

�ന�ജനി പ�തി

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

(എ) �വജനേ�മ േബാ�ഡിെ� േന�ത��ി�  �ന�ജനി പ�തി�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശല���� വിശദമാ�േമാ;

(സി) സ��ാ�  ആ�പ�ിക�െട അടി�ാന സൗകര���  െമ�െ����തി�ം
ആ�പ�ികളിെല േകടായ ഉപകരണ��െട അ����ണി െച��തി�ം എെ��ാം
കാര��ളാണ് ��ത പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ആെര�ാമാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്; വിശദാംശ�� ന��േമാ?

വ�ാവസായിക േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര�വികസനം

*202. �ീ.ബി.സത��
,, എളമരം കരീം
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�ാവസായിക േമഖലയി� ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര�ം ഒ��ിെ�ാ���തിന്
സാ��മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �ാ���് വിേ�ജിലട�ം വ�� �തന ആശയ�� �ാവ��ികമാ��തി� േവ�ി
അടി�ാന സൗകര�െമാ���തിന് സാ��മാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) അടി�ാന സൗകര�െമാ���തി��ാ�� വീ� വ�ാവസായിക േമഖല�്
തിരി�ടിയാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;  ഇ�ാര��ി�� നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) അടി�ാന സൗകര���  ഒ��ാ�തിെ� േപരി�  ഇ�േഫാസിസ് േപാ�ളള
�ാപന�� െഎ.ടി.  വികസന�ിന് എ�� �മി തിരി�് ന�കിയ �ിതിവിേശഷം
ഉ�ായി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ?

ഹരിത യൗ�നം പ�തി

*203. �ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, ഷാഫി പറ�ി�
,, വി.�ി.ബ�റാം : 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 യൗ�നം
പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

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

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സികളാണ് ��ത പ�തി�മായി സഹകരി��ത്;
(ഡി) ��ത പ�തി നട�ി�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാം ; വിശദമാ�േമാ?
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െച�കിട ൈവദ�തി ഉ�ാദന സംരംഭ��

*204. �ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എ.െക.ബാല�
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.വി.അ�� ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ന�് െച�കിട ൈവദ�തി ഉ�ാദന സംരംഭ�� ഒ���തി� മതിയായ ജാ�ത
കാണി��േ�ാ; ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െച�കിട ൈവദ�തി ഉ�ാദന േമഖലയി� �� സ��ാ�ക� ആവി�രി� പ�തികളിേ��
�ട� നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) െച�കിട ൈവദ�തി ഉ�ാദന േമഖലയിെല അനാ� ൈവദ�തി േമഖലയി� �തിസ�ി
��ി��െവ� ആേ�പ�ി�േമ� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ?

െപാ�െചല�ക�െട �ണനിലവാരം

*205. �ീ.ജി.�ധാകര�
,, എം.എ.േബബി
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, എ. �ദീ��മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�െചല�ക�െട �ണനിലവാര�ം നിേ�പ �േയാജന�ം പരിേശാധി��തിന്
എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) െപാ�െചല�ക�െട �ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� എെ��ാം നി�േ�ശ��
എവിെട നിെ��ാം ഉ�ായി��് ;

(സി) ��ത നി�േ�ശ�� പാലി��തി�� നിലപാട്എ�ാെണ�ം അതിേ�� എെ��ി�ം
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�ം അറിയി�േമാ?

നബാ�ഡ് വാ�

*206. �ീ.പാേലാട് രവി
,, അ�വ� സാദ�്
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, �ഡി �യിസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സാ��ിക വ�ഷം നബാ�ഡ് സം�ാന�ിന് വാ� അ�വദി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) എ�ി� എ� �കയാണ് വാ�യായി ന���ത് ; വിശദാംശ�� ന��േമാ ;

(സി) കഴി� സാ��ിക വ�ഷേ��ാ�  എ� ശതമാനം ��ത�  �കയാണ്
അ�വദി�ി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം േമഖലകളി�  വിനിേയാഗി�വാനാണ് ��ത വാ� അ�വദി�െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

ഭവന നി��ാണ പ�തികൾ

*207. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, എ.െക.ബാല�
,, െക. ദാസ�
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ഏെത�ാം ഭവന നി��ാണ പ�തികളാണ് �ാബല��ി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇവ ഓേരാ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� അവ� വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) വിവിധ ഭവന നി��ാണ പ�തികളിെല �ണേഭാ�ാ���് ഗ��� ലഭ�മാ��തിെല
വീ� �ല��ാ�� ധനന��ം �ര�ഭവ��ം വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) അ�ി�റ�ാ�  �രയി�ാെത�ം ഭവന നി��ാണ പ�തിയി�  ഉ�െ��് ഗ���
ലഭി�ാെത�ം മ�ം ഇവ�  അ�ഭവി�� �രിത��  ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  ഇത്
പരിഹരി��തിന് എ�് നടപടി സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഇ) ഭവനരഹിതരായവ�െ��ാം വീട് നി��ി� ന��െമ� �ഖ�ാപനം നട�ിലാ�ാ�തിെ�
കാരണം െവളി���ാേമാ ?

ൈവദ�തി േഭദഗതി ബി�

*208. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
,, േറാഷി അഗ�ി�
േഡാ.എ�. ജയരാജ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) രാജ��് നട�ാ�� ൈവദ�തി േഭദഗതി ബി� സം�ാനെ� ൈവദ�തി വിതരണെ�
എ�കാരം ബാധി�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) നി��ി� ബി�ി� ഉ�െ���ിയിരി�� ഇ�� മീഡിയറി �ാപന��െട �വ��നം
സം�ാന�് എ�കാരമായിരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇ��ലം ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ��  േനരിടാ�� �തിസ�ിക�  എെ��ാെമ�്
െവളിെ���േമാ?
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തക�� േനരി�� െപാ�േമഖലാ�ാപന��

*209. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വ�വസായ വ��ിെ� കീഴി�ളള െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട കണ�ക�
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) കഴി� �� വ�ഷമായി െപാ�േമഖലാ�ാപന��  വ�  ന�ം േനരി��തായ
വാ��കളി� ഗൗരവതരമായ വിലയി���ക� നട�ിയി�േ�ാ ;

(സി) എ�ി� െപാ�േമഖലാ�ാപന�� ഇ�ര�ി� തക�� േനരി��തിന് ഇടയാ�ിയ
സാഹചര��� എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ�ാപന��െട വള���ം നിലനി�ി�ം സഹായകരമായ നിലപാട്
സ�ീകരി�േമാ ;

(ഇ) ��സ��ാരിെ� കാല�് ലാഭ�ി�  �വ��ി�വ� ഏെത�ാം െപാ�േമഖലാ
�ാപന�ളാണ് ഇേ�ാ� ന��ിലായിരി��െത�് െവളിെ���ാേമാ ?

സി & എ.ജി. റിേ�ാ��്

*210. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, പി.�ീരാമ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2014  മാ��്  31  ന് അവസാനി� സാ��ിക വ�ഷം സി  &  എ.ജി.  റിേ�ാ��ി�
ധനനട�ി�ിെല പരാമ�ശ�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ൈദനംദിന െചലവ് നട��തിന് കടെമ��� പണെ� ആ�യി��തിെന�റി�്
സി & എ.ജി. �െട വിലയി���ക� എ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സി  &  എ.ജി.  നി�േ�ശ��  നട�ിലായി�ിെ�� തര�ി�� എെ��ി�ം
ധനമാേനെ��ിെ� വീ� ഈ റിേ�ാ��ി�ം ആവ��ി�� �ിതി��ായി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
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null

�േ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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