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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�ി

പ�തി �വ��ന�ളി� ���ം അഴിമതി�ം

*331. �ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.��ഷ� കട��ി
,, പി.�ീരാമ���
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ മ�ാലയ���് കീഴി�  പ�തി �വ��ന�ളി�  ���ം
അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം നട��താ�ം ഇ��ലം സാ��ിക ന�ം
സംഭവി��താ�ം ഉ� അേ�പ�ളിൽ അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ;

(ബി) മരാമ�്, പ�ായ�്, �റിസം വ��കളി� നി��ാണ, െമയി�ന�സ് ���ിക��്
െചലവഴി�� �ക�് അ�സരി�് �ണം ലഭ�മാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി��തിന്
ധനവ��ിന് നിലവി� സംവിധാന��േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ��ത സംവിധാനം ഫല�ദമായി �വ��ി��െ��് ഉറ�്
വ��ിയി�േ�ാ?

�� ബജ�കളി� �ഖ�ാപി� പ�തിക�െട നട�ി�്

*332. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, എം.എ.േബബി
,, സാ� േപാ�
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�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �� ബജ�കളി� ഈ സ��ാ� �ഖ�ാപി� പ�തിക� നട�ിലാ��തി� എ�േ�ാളം
സാ��മായി�െ��് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ബജ�കളി�  �ഖ�ാപി� പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിന് സം�ാന�ിെ�
സാ��ിക �ിതി തട�മായി�േ�ാ; എ�ി� അതി�� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ബജ�ി�  ഏ��ം ജേനാപകാര�ദെമ�് വിേശഷി�ി� ഏെതാെ� പ�തിക�
നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാെത േപായി�െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) ജന�േളാ�� �തിബ�തെയ� േപരി� �ഖ�ാപി� പ�തികളി� െചറിയ ശതമാനം
േപാ�ം നട�ിലാ�ാതിരി�� എ� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

േസാളാ� പാ��്

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി-�െട േന�ത��ി�  േസാളാ�  പാ��് �ാപി��തിന്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇതി�െട എ� െമഗാവാ�് ൈവദ�തി ഉ�പാദി�ി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�ാവശ�മായ �ക എ�കാരം സമാഹരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖലയി�െട�� ന�ം

*334. �ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.സി.ദിവാകര�
,, െക.രാ�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വിതരണ �ംഖലയി�െട�� ന�ം �റ��തി� എെ��ി�ം
പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ാ�ി വ��േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഏെത�ാം പ�തികളാണ്
നട�ാ�ി വ��ത് എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഈ പ�തികൾ വിജയകരമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ  ;  എ�ിൽ ഈ പ�തികൾ
വ�ാപകമാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��െ�� െവളിെ���േമാ ?

2 of 13 Sunday 05 July 2015 08:48 PM



�� കേലാ�വ�ളി� പെ���� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് സാ��ിക സഹായം

*335. �ീ.െക.�രളീധര�
,, ഐ.സി.ബാല���
,, െക.അ�ത�
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ��  കേലാ�വ�ളി�  പെ���� പ�ികവ�� വിദ�ാ��ിക��് സാ��ിക
സഹായം ന���തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� ��ത പ�തി�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) സാ��ിക സഹായം ലഭി��തി�� മാനദ��� വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) ഏത് വ�ഷം �തലാണ് പ�തി നട�ാ�ാ�േ�ശി��ത് ; വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ?

േക�-സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�� േച��� വിപണി വി�ലീകരണം

*336. �ീ.പാേലാട് രവി
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, എ.�ി.േജാ�ജ് : 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�ശല����ം �വ��ന രീതി�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

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

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

ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�െള സംര�ി��തിന് നടപടി

*337. �ീ.വി.ശിവ���ി
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, സി.��� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) �ലധനമി�ാ��ം അസം�ത വ���െട വിലവ��ന�ം പവ��ം േമഖലയി� നി��
മ�ര�ം ൈക�റി സഹകരണ സംഘ��െട തക���് കാരണമാ��തായി
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;
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(ബി) ൈക�റി േമഖലെയ �തിസ�ിയി�  നി� കരകയ��തിന് ആ��ണ ക�ീഷ�
എെ��ി�ം നി�േ�ശ�� �േ�ാ� വ�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര���  നട�ിലാ��തി�ം ൈക�റി സഹകരണ സംഘ�െള തക��യി�
നി�് സംര�ി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ
?

ശ� മലിനീകരണ നിയ�ണം

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

(എ) ശ� മലിനീകരണ നിയ�ണം നട�ാ��� സംബ�ി�് ഹരിത �ിബ�ണലി� നി�്
നി�േ�ശം ലഭി�ി�േ�ാ ; എ�ി� അ� സംബ�ി� വിശദ വിവരം െവളിെ���േമാ ;

(ബി) ഇ�ാര��ി� േനരെ� ൈഹേ�ാടതി�െട നി�േ�ശ�െളെ��ി�ം ഉ�ായി�േ�ാ  ;

എ�ി� അെത�ായി�� എ�് വ��മാ�േമാ ;

(സി) വ�ത�� േമഖലകളി� അ�വദനീയമായതി� ��ത� ശ� മലിനീകരണ��ാ��ിെ��്
ഉറ�ാ�ാ� എെ�ാെ� നടപടികളാണ് ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ ?

�റ� െചലവി� െെവദ�തി

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

(എ) കാ�്,  തിരമാല,  �ര��കാശം �ട�ിയവയി�  നി�ം �റ� െചലവി�  െെവദ�തി
ഉ�ാദി�ി�ാ�� പഠന�� െെവദ�ത േബാ�ഡ് നട�ിയി�േ�ാ  ;  എ�ി� എ�ാണ്
പഠനം നട�ിയത്;ഇതിനായി േക�-സം�ാന സ��ാ�കളി�  നി�ം എെ��ാം
സഹായ�� ലഭി�ി�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) കാ�്,  തിരമാല,  �ര��കാശം എ�ിവയി�  നി�ം ഒ� െമഗാവാ�് െെവദ�തി
ഉ�ാദി�ി��തിന് േവ�ി വ�� െചലവ് എ� വീതമാെണ�ാണ് പഠന�ി�െട
ക��ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഇൗ പ�തിക� വ�ാപകമായി നട�ാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടിക� എെ��ാമാെണ�്
വിശദമാ�േമാ?
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ചി�ി െസക�രി�ി �ക�് പലിശ

*340. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, എ.െക.ബാല�
,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ചി�ി െസക�രി�ി �ക�് പലിശ ലഭി�ാ�� �ലം െക.എസ്.എഫ്.ഇ.�് ഉ�ാ�� ന�ം
കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) സാധാരണ�ാ��ം �ാമീണ��മട�ം സാ�ഹ� ബാ��ത�െട ഭാഗമായി േലാ�ം മ�ം
ന���തിന് ഇ� �ലം �റ��ാ�െമ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) െക.എസ്.എഫ്.ഇ.  �െട ചി�ി െസക�രി�ി �ക ഗാര�ി ന�കി ഏെത�ി�ം
�ാപന�ിന് േലാ� ലഭ�മാ�ക��ാേയാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) ചി�ി�െട െസക�രി�ി �ക�് പലിശ ലഭ�മാ��തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം വ��മാ�േമാ ?

ഭ�� സം�രണ മിഷ� പ�തി

*341. �ീ.ആ� . െസ�വരാജ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
,, എ.പി.അ����ി
,, പി.എ.മാധവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കി���െട േന�ത��ി� 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 ?

സി എ. ജി. റിേ�ാ��ിെല പരാമർശ�ൾ

T *342.�ീ.െക. ദാസ�
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ്
�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം
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നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െസ��റിമാ�െട�ം വ��് േമധാവിക�െട�ം െമാ��ി�� നിയ�ണ�ിന്
വിേധയമായി �ഖ�ാപിത പ�തിക�  യഥാസമയം നട�ിലാ�ാ�ത്
എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) �തിയ �ഖ�ാപന��  നട��തില�ാെത അവ നട�ാ��തിേലാ,  അതിനായി
വ�മാനം കെ���തിേലാ വി�ഖത കാണി� വ��തിെന സി.  എ  .ജി.  തെ�
വിമ�ശി�ിരി��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(സി) 2014 മാ��ി� അവസാനി� വ�ഷെ� സം�ാന സ�ദ് വ�വ�െയ�റി�� സി
എ.  ജി.  റിേ�ാ��ി�  2013-14  െല ബജ�് �സംഗ�ിെല ��തായി �ഖ�ാപി�െ��
പ�തിക�  നട�ിലാ�ിയതിെ� നിജ�ിതിെയ �റി�� പ�ിക�ം പരാമ�ശ�ം
കെ���ക�ം വിശദമാ�ാേമാ  ;  ഇേത �റി�� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ  ;

�ഖ�ാപന�� നട�ിലാ�ാെത േപായതിെ� യഥാ�� കാരണ�� െവളിെ���ാേമാ;

(ഡി) ഈ സ��ാ� അവതരി�ി� ഏെത�ി�ം ബജ�കളിെല �തിയ �ഖ�ാപന�� ���മാ�ം
നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ ?

നി��ാണ േമഖലയിെല മാ��ം

*343. �ീ.െക.െക.ജയച��
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നി��ാണ േമഖലയിെല മാ��ം,  സാ��ിക മാ��ം അട�ം ഏെത�ാം േമഖലകളി�ം
തര�ി�ം �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നി��ാണ േമഖല േനരി�� �തിസ�ിക�  അപ�ഥി��തി�ം പരിഹാരം
കെ���തി�ം ജാ�ത കാണി�ാ�താണ് ഈ േമഖലയി�  �തിസ�ി
��മാ��ത് എ�ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  നിലപാട്
വ��മാ�േമാ ;

(സി) നി��ാണ േമഖല േനരി�� �തിസ�ി പരിഹരി��തിന് എെ��ാം �തിയ നടപടിക�
സ�ീകരി�ാ� ഉേ�ശി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ?

�വജനേ�മ �വ��ന��

*344. �ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, ആ�. രാേജഷ്
,, എം. ഹംസ
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സം�ാനെ� �വജനേ�മ�ിനാ�� �വ��ന�� വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) �വജന��  അഭി�ഖീകരി�� �ധാന ����  എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) �വജന��െട ആവശ���ം അത് പരിഹരി�ാ�  സ�ീകരി� നടപടിക�ം
വ��മാ�ാേമാ ;

(ഡി) ഇ�രം നടപടിക�  �വജന��െട അടി�ാന ����  പരിഹരി��തിന്
പര�ാ�മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ?

സം�ാന േലാ�റി�െട തക��

*345. �ീ.ബി.സത��
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന േലാ�റി�െട തക���തെ� കാരണമാ�� തര�ി� വിവിധ േമഖലകളി�
നി��ാ�� �വ��ന�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) സം�ാന േലാ�റി�െട വിശ�ാസ�ത തക��ാ�  അത് സം�ാനെ� ഏെത�ാം
തര�ി� �തി�ലമായി ബാധി�െമ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാന േലാ�റി�െട വ�ാജടി��ക�  വി�ഴി��, ടി��ക�  �താ����്
ഉപേയാഗെ����  �ട�ി േലാ�റി�െട നിലനി��് തെ� അപകട�ിലാ��
സംഭവ�െള�റി�് അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ?

സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി

*346. �ീ.െജയിംസ് മാത�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി�െട നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ��  സ��ാ�  സ��� െെവദ�തീകരണ പ�തി �ാബല��ിലാ��തിന് നട�ിയ
�വ��ന���് �ട� നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ;

(സി) സം�ാനെ� ഉപേഭാഗമ�സരി�് ഉ�പാദനം വ��ി�ി��തിന്
സാ��മാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��  സ��ാരിെ� കാല�് ആ��ണ�ി�ം ഉൗ�� ഉ�പാദന രംഗ�ം കാണി�
ജാ�ത ഈ സ��ാ�  കാണി�ാ�താണ് െെവദ�തി േമഖലയിെല �തിസ�ി�്
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കാരണമാ��െത� ആേ�പ�ി�േ�� നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ?

വ�വസായ സംരംഭകത� വികസന പ�തി

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

(എ) �വജന േ�മ േബാ�ഡിെ� േന�ത��ി� വ�വസായ സംരംഭകത� വികസന പ�തി�്
�പം ന�കിയി�േ�ാ ;

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശല���� വിശദമാ�േമാ ;

(സി) �വജന�ളി�  സംരംഭകത� കഴിവ് വള��ാ�  എെ��ാം കാര��ളാണ് ��ത
പ�തിയി� ഉ�െ���ിയിരി��ത് ;

(ഡി) ആെര�ാമാണ് പ�തി�മായി സഹകരി��ത് ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(ഇ) പ�തി നട�ി�ിനായി സ�ീകരി� നടപടിക� വിശദമാ�േമാ ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല ����

*348. �ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.എം.എ.േബബി
,, എസ്.രാേജ��
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയിെല �േ�ാഭ�ളി� ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ഉ�ാ�ിയ
ഒ�തീ��് തീ�മാന�� നട�ിലാ�െ��ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ഈ സ��രിെ� കാലയളവി�  ഏെത�ാം ആവശ���  ഉ�യി�് നട�ിയ
സമര�ളി� ഉ�ാ�ിയ തീ�മാന�� നട�ിലാ�ാതി��ി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ ?

േമാഡ� റസിഡ�ഷ�� ��ക�

*349. �ീ.വി.പി.സജീ��
,, ഐ.സി.ബാല���
,, എ.പി.അ����ി
,, വി.ഡി.സതീശ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) േക� സ��ാരിെ� സഹായേ�ാെട �തിയ േമാഡ�  റസിഡ�ഷ��  ��ക�
�ട��തിന് പ�തി �പീകരി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ��ത ��കളി�  പഠി�ി�ാ�േ�ശി�� സിലബസ് ഏതാണ്  ;  വിശദാംശ��
എെ��ാം ;

(സി) സം�ാന�് എവിെടെയാ�യാണ് ഇ�രം ��ക� �ട�വാ� ഉേ�ശി��ത് ;
(ഡി) ഏെത�ാം �ാ�കളാണ് ��ത ��കളി� �ട�ാ� ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�േമാ

?

സഹകരണ സംഘ��െട വികസനം

*350. �ീ.സി.പി.�ഹ�ദ്
,, െബ�ി െബഹനാ�
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ സംഘ��െട ആ�നികവ�കരണ�ി�ം െ�ാഫഷണലിസ�ി�ം ഊ��
ന�കി എെ��ാം ക�� പ�തികളാണ് ആവി�രി�ി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിക�െട വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ഏെത�ാം ഏജ�സിക�െട സഹകരണമാണ് ഈ േമഖലയി�
ഉപേയാഗെ���ാ�േ�ശി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) ഇതിനായി എെ��ാം �ാരംഭ നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്; വിശദമാ�േമാ?

��ക� ഇടി� നിര��

*351. �ീമതി.ജമീലാ �കാശം
�ീ.മാത� �ി.േതാമസ്
,, േജാസ് െത�യി�
,, സി.െക.നാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െക�ിടനി��ാണ�ി�ം മ�ം മെ����തി�� നിബ�നയി�  ന�കിയ ഇളവിെ�
മറവി� ��ക� ഇടി� നിര��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ഇ��ലം േറായ��ി ഇന�ി� ഉ�ാ�� ന�ം കണ�ാ�ിയി�േ�ാ ;

(സി) വ�ാപകമായി ��് ഇടി�നിര����ലം ഉ�ാ�� ��ജല�ാമ�ം മ� പാരി�ിതിക
����ം തട��തിനായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ ?

പ�തി െചല�ക��ായി വകയി��ിയ �ക കെ��ൽ
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*352. �ീ.എ.എം. ആരിഫ്
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, എ. �ദീ��മാ�
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാല് വ�ഷ�ളി�  പ�തി െചല�ക��ായി വകയി��ിയ �കക�
കെ���തിന് സാ��മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�തി െചല�ക��ായി �ഖ�ാപി� �കക�  കെ��ാ�  സാധി�ാ�തിെ�
ഫലമായി കഴി� നാല് വ�ഷ�ളി�  ഓേരാ വ�ഷ�ം �ഖ�ാപിത പ�തിക�
���മാ�ം നട�ിലാ�ാതിരി�കേയാ െവ�ി���കേയാ ഉ�ായി�േ�ാ;

(സി) �ഖ�ാപിത പ�തിക��് വിഭവ സമാഹരണം കെ��ാ�  ഓേരാ വ�ഷ�ം
സാധി�ാതിരി�േ�ാ�ം വീ�ം �ഖ�ാപന�� നട��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ?

സഹകരണ േമഖലെയ ശ�ിെ���ാ� നടപടി

*353. �ീ.െക.െക.നാരായണ�
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േകരള�ി� സഹകരണ േമഖല നാേശാ�ഖമാ��ത് ��യി�െ��ി�േ�ാ; സ�ചിത
രാ�ീയ ല���േളാെട േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�  ൈകെ�ാ�� നടപടിക�
�ിതിഗതിക� ��തരമാ�കയാെണ� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ബി) സഹകരണ േമഖല ശ�ിെ���ി സാ�ഹ� �േരാഗതി�് ഉപ��മാ��
നടപടിക��് ത�ാറാ�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല പ�തി വിഹിതം

*354. �ീ.എം.ച��
,, െക.���ത് മാ��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയി� േക� സം�ാന സ��ാ�ക� അ�വദി�� പ�തിക���
പണം വക മാ�ി െചലവഴി�� സാഹചര�ം ഉ�ാ��േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയി�  നട�ാേ�� പ�തിക��ായി അ�വദി�� പണം പ�തി
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നട�ിലാ��തി� വ�� വീ� കാരണം ലാ�ാ�� �ിതിവിേശഷം ഉ�ാ��േ�ാ  ;

വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി) ആദിവാസിക��് അ�വദി�� പ�തിക�െട �ക േപാ�ം അതത് ആവശ����ായി
സമയബ�ിതമായി ഉപേയാഗി��തിന് സാധ�മാകാെത വ��ത്
എ�െകാ�ാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ ?

െറയി�േവ വികസനം

*355. �ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, എം. ഹംസ
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� െറയി�േവ�െട പാതയിര�ി�ി��, െെവദ�തീകരണ പ�തിക�
എ�ിവ�െട നിലവിെല അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��ത ���ിക� ഏ�വ�ഷം �തലാണ് ആരംഭി�െത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സം�ാന�ിെ� ഭാഗ� നി�� അലംഭാവം കാരണം പാതയിര�ി�ി��  ���ി
���ീകരി��തിന് കാലതാമസം േനരി�� എ� ആേ�പം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാനെ� െറയി�േവ െെലനിെ� േശഷി�െട എ� ശതമാനമാണ് ഇേ�ാഴെ�
ഗതാഗതനിരെ��് വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ) �ഗമമായ ഗതാഗത�ിന് �തിയ തീവ�ിക� അ�വദി�െ��ി�േ�ാ;  അ�വദി�ാ�
ഇ�െ� അവ�യി� �ഗമമായി സ��ീസ് നട�ാ� സാധ�മാ�േമാ;  വിശദാംശം
വ��മാ�ാേമാ?

െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന��െട കാര��മത

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

(എ) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന�� ��ത� കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��
നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�െട �വ��ന േമഖലക� വി�ലമായ �േദശ�ളി� �തിയ െസ��
ഓഫീ�ക� ആരംഭി��തിന് നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ;

(സി) െക.എസ്.ഇ.ബി.യിെല മ���, ൈല�മാ�, ഓവ�സിയ�  ത�ികകളി�  യഥാസമയം
െ�ാേമാഷ� നട�ി നിയമനം ത�രിതെ����തിന് നടപടിക� ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�
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വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ആദിവാസിക�െട ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശ��ം ആേരാഗ� ����ം

*357. �ീ.എ. �ദീ��മാ�
,, എ.െക.ബാല�
,, െക.രാധാ���
,, സി.െക സദാശിവ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസിക��് ഭരണഘടനാപരമായി ലഭ�മാേക� അവകാശ��  സംര�ി�
ന���തി� ഈ സ��ാരിെ� �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആദിവാസി േമഖലയി�  ഗ�ഭിണിക��ം ��ിക��ം ഉ�ാ�� ആേരാഗ�����
പരിഹരി��തിന് സ��ാ� ന�കിയ ഉറ�് പാലി��തിന് സാ��മായി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) പക��വ�ാധിക�ം േപാഷകാഹാര�റ�ം �ലം ആദിവാസി േമഖലയി�  �രിത��ം
മരണ��ം �ട�േ�ാ�ം അധി�ത�െട ഭാഗ�നി�ം �ിയാ�ക നടപടിക�
സ�ീകരി��ിെ�� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ആദിവാസി േമഖലയിെല യാ��ം �ര��ം

*358. �ീ.െക.എം.ഷാജി
,, വി.എം.ഉ�� മാ��
,, സി.േമായി� ��ി
,, എ�. ഷം��ീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയിെല യാ�ാ��ം പരിഹരി��തി�ം �ര�ിതയാ�
ഉറ�വ���തി�ം എെ�ാെ� പ�തികളാണ് നട�ാ�ിയി��െത�് വ��മാ�േമാ
;

(ബി) വനവിഭവ േശഖരണ�ിനിടയി�ം വിപണന േക��ളിേല�� യാ��ിടയി�ം
ഉ�ാ�� അപകട��ം ജീവഹാനി�ം ഒഴിവാ�ാ�  ഏ�െ���ിയി�� ��ക�ത�
നടപടിക� പര�ാ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�േമാ ;

(സി) ��തിേ�ാഭ സാ��തക�  ����ി��് െസ�ി�െമ�കളി�  �ര�െയാ��ാ�
ആവശ�മായ നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

വിഭവ സമാഹരണ പ�തി

*359. �ീ.എം.ഉ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
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,, പി.െക.ബഷീ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി �േത�ക വിഭവ സമാഹരണ പ�തി
ആവി�രി�ാ�  ഉേ�ശി��േ�ാ  ;  എ�ിൽ പ�തി ഏത് ഘ��ിലാെണ�്
വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പ�തിയി�െട സമാഹരി�� പണ�പേയാഗി�� പ�തിക�െട ഫീസിബിലി�ി,
സമയബ�ിത നി��ഹണം, ൈകവരി�ാനാ�� േന�ം എ�ിവ ഉറ�വ���തി��
സംവിധാനം �ടി ഇേതാെടാ�ം പരിഗണി�േമാ ?

ഇ-�ഷറി സംവിധാനം

*360. �ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, പി.സി വി�നാഥ്
,, വ��ല കഹാ�
,, സി.പി.�ഹ�ദ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഇ-�ഷറി സംവിധാനം നട�ാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) എെ��ാം ഉേ�ശ�ല���ളാണ് ��ത സംവിധാനം വഴി ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) ആെരെയ�ാമാണ് ��ത സംവിധാന�മായി സംേയാജി�ി�ിരി��ത്;
(ഡി) ��ത സംവിധാനം നട�ാ��തിന് എെ��ാം ആ�നിക സ�ീകരണ�ളാണ്

ഒ��ിയി��ത്?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
05-07-2015

�േ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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