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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�ി

േപാഷകാഹാര പ�തി

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

(എ) പ�ികേഗാ� വ���ളിെല അ�മാ��ം �����ം േപാഷകാഹാരം
ന���തി�� പ�തി പ�ിക വ�� വികസന വ��് �പീകരി�വാ�
ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) ഈ പ�തിയി�െട എെത�ാം ല���� ൈകവരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��ത് ;
(സി) ��ത പ�തിയി�െട എെ��ാം ആ��ല���ം േസവന��മാണ്

�ണേഭാ�ാ���് ലഭി��ത് ; ഇതിനായി എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി�െ��്
വിശദമാ�ാേമാ;

സഹകരണ േമഖലയി� പലിശരഹിത �സ�കാല കാ�ഷിക വാ�ാ പ�തി

*32.�ീ.േതറ�ി� രാമ���
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
,, െക.ശിവദാസ� നായ�
,, ടി.എ�. �താപ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം
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വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സഹകരണ േമഖലയി�  �സ�കാല കാ�ഷിക വാ�ക�  �ത�മായി തിരി�ട��
ക�ഷകന് പലിശരഹിത വാ�ാ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;  എ�ി�  ആയതിെ�
ല���� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തിയ�സരി�് ന��� ആ��ല���െട�ം സഹായ��െട�ം
വിശദാംശ�� ന��േമാ;ഏെത�ാം തല�ി�ളള സഹകരണ സംഘ��ം സഹകരണ
ബാ�ക�മാണ് ��ത പ�തി നട�ിലാ�ിയെത�് വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട അവ�

*33.�ീ.സി.െക സദാശിവ�
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െക. ദാസ�
,, രാ� എ�ഹാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ�  അധികാര�ി�  വ�തി� േശഷം െപാ�േമഖലാ �ാപന��െട
�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സ��ാരിെ� പരിേശാധനാ വിഭാഗ�ളട�ം,  െപാ� േേമഖലാ �ാപന��െട
�ിതിെയ�റി�് നട�ിയി�� പരാമ�ശ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(സി) ഈ സ��ാരിെ� കാല�് ബ��രിപ�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന��ം തക��
േനരി��േ�ാ ; എ�ിൽ കാരണ�� വ��മാ�േമാ?

അേഫാ�ഡബി� ഹൗസിംഗ് �ീം

*34.�ീ.പാേലാട് രവി
,, െക.�രളീധര�
,, അ�വ� സാദ�്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് അേഫാ�ഡബി� ഹൗസിംഗ് �ീമിന് �പം ന�കിയി�േ�ാ;

(ബി) എ�ി� ഈ �ീം വഴി എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത്;
(സി) എ�ാവ��ം �മി,  വീട് എ� �ഖ�ാപിത ല��ം സാ�ാ�കരി�ാ�  എെ��ാം

കാര��ളാണ് ഇതി� ഉ�െ���ിയിരി��ത്; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �ീമിെ� �വ��ന���ായി എെ��ാം നടപടിക�  സ�ീകരി�ി�െ��്
വ��മാ�േമാ?
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കാ�ണ� െബനവല�് �ീം .

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

(എ) കാ�ണ� െബനവല�് �ീമിെ� േന��� എെ��ാമാെണ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) മാരക േരാഗ���് �ട� ചികി� ആവശ�മായി വ�� നി��ന േരാഗിക��് അധിക
�ക �േത�കമായി അ�വദി��തിന് നടപടിക�  ഉ�ാ�േമാ;  എ�ി�  വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

ൈവദ�തി സം�ാനേ��് എ�ി�ാ�� പ�തിക�

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

(എ) അ�വദി�െ�� േക� ൈവദ�തി വിഹിതം സ�ീകരി�ാ�� സംവിധാനം ഒ��ാ�
സം�ാന�ിന് സാധി�ി�േ�ാ ;

(ബി) ൈവദ�തി സം�ാനേ��് എ�ി�ാ� നിലവി�� പ�തിക� എെ�ാെ�യാണ്;
(സി) ��തായി ആവി�രി� പ�തിക�  ഏെതാെ�യായി��  ;  അവ�െട നി��ാണ

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ  ;  അവ ഏത് വ�ഷ�ി�  ���ിയാ�ാനായി��
ല��മി�ി��ത് ?

വില�യ�ം പിടി�നി��ാ� സഹകരണ േമഖല�െട �വ��ന��

*37.�ീ.വി.ഡി.സതീശ�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, അ�വ� സാദ�് : 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;
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(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?

െറയി� വികസന�ി�ം ഗതാഗത�ി�ം സ�േ�ക�

*38.�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, േകാടിേയരി ബാല���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� െറയി� വികസന�ി�ം ഗതാഗത�ി�ം ഏെറ �േയാജനകരമാ��
ഏെത�ാം സ�േ�ക� ���ീകരി�ി��് ; വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) ഇ�ര�ി� സ�േ� ���ിയാ�ിയ പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ ;

(സി) ഇ�ാര��ി�  �േയാജനകരമായ പ�തിക�  �ാവ��ികമാ�ാ�  സാധി�ാ�ത്
സം�ാന സ��ാരിെ� അലംഭാവം െകാ��ടിയാെണ� ആേ�പം നിലവി�േ�ാ  ;

നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ ?

ഊ�� ഉപേഭാഗം

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

(എ) സം�ാന�് ഊ�� ഉപേഭാഗം  ,  വിേശഷി�ം േവന��ാല�് �മാതീതമായി
വ��ി��ത് േനരിടാ� ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാന�� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഈ സമയെ� വ��ി� ഉപേഭാഗ�ിെ� കാരണ��  വിശകലനം െച�ി�േ�ാ  ;

എ�ി� വിശദവിവരം ന�ാേമാ ;

(സി) േവന��ാല�ം ഏ��ം തിരേ�റിയ സമയ�ളി�ം തീ��ം ആഡംബരാവശ����്
ൈവദ�തി ഉപേയാഗി��� നിയ�ി�ാ�  എെ�ാെ� നിയ�ണ സംവിധാന��
ഏ�െ���ിയി��് ; വിശദമാ�േമാ ?

േജാബ് െഫയ�

*40.�ീ.ൈഹബി ഈഡ�
,, ഷാഫി പറ�ി�
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,, പി.സി വി�നാഥ്
,, 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�ഡിെ� േന�ത��ി�  േജാബ് െഫയ�  സംഘടി�ി�ി�േ�ാ  ;

വിശദാംശ�� ന�കാേമാ ;

(ബി) േജാബ് െഫയറിെ� ഉേ�ശല���� എെ��ാമായി��െവ�് വ��മാ�ാേമാ ;

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

(ഡി) എെ��ാം ല���ളാണ് േജാബ് െഫയ� വഴി ���ീകരി�ി��ത്  ;  വിശദാംശ��
ലഭ�മാ�േമാ ?

എ�. എ�. ജി . പ�തി�ളള േക�സഹായം

*41.�ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എസ്.ശർ�
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് എ�. എ�. ജി  .  പ�തി�് ലഭിേ�� േക�സഹായം ലഭി��തിന്
സാ��മ�ാ� സാഹചര�ം നിലവി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ ;

(ബി) എ�ി� ഇതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) എ�. എ�. ജി.  പ�തി�് അ�ഹമായ േക�സഹായം ലഭി��തിന് സം�ാന
സ��ാ� സ�ീകരിേ�� നടപടിക� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�േമാ ;

(ഡി) ��ത നടപടി�മ�ളിേലെത�ി�ം പാലി�ാ�  സം�ാന�ിന് സാധ�മാകാ�ത്
പ�തി �വ��ന���് വിഘാതമായി�േ�ാ ;

(ഇ) എ�ി�  അത് എ�ാെണ�ം ആയ� സാ��മാകാ�ത് എ�െകാെ��ം
വ��മാ�േമാ?

നബാ��ം സഹകരണ േമഖല�ം

*42.�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, ജി.�ധാകര�
,, െക.വി.വിജയദാസ്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നബാ�ഡിെ� �വ��നം സഹകരണേമഖല വഴി സ�ഹ�ി�
സഹായെമ�ി��തി� എ�േ�ാളം സഹായകമാ��െ��് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) േക�സ��ാരിെ��ം റിസ�വ് ബാ�ിെ��ം നിലപാ�ക�  നബാ�ഡ് ന�കിവ��
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എെത�ി�ം പ�തിക�  സം�ാനെ� സഹകരണ േമഖലയി�  �ട��ത്
അസാ��മാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  അത് സം�ാനെ��ം സഹകരണ േമഖലെയ�ം ഏത് തര�ി�
�തി�ലമായി ബാധി��െവ�ം ഇത് തരണം െച��തിന് എ�് നടപടി
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

നി�തി വ�മാനം

*43.�ീ.പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
,, പി.ഉൈബ��
,, സി.മ��ി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നട� സാ��ികവ�ഷം �തീ�ിത നി�തി വ�മാനം േനടിെയ��ാനാ�െമ�്
ക���േ�ാ ; ഇെ��ി� അതി�� കാരണ�� വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) നി�തി വ�മാന�ി� എ�േ�ാളം �റ��ാ�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത് ;
(സി) �തീ�ിത വ�മാന�ിെല �റവ് വികസന �വ��ന�െള ബാധി�ാതിരി�ാ�

സ�ീകരി� ��ക�ത� നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

േലാ�റി രംഗെ� ക��പ�തികൾ

*44.�ീ.എം.പി.വി�െസ�റ്
,, വി.ഡി.സതീശ�
,, എ.പി.അ����ി
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േലാ�റി രംഗം കാര��മമാ��തി�ം വി�ലീകരി��തി�ം എെ��ാം
ക��പ�തികളാണ് ആ��ണം െച�ിരി��െത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ��ത പ�തി�മായി ബ�െ�� വിഷയെ��റി�് അേന�ഷി�ാ�  ക�ീഷെന
നിയമി�ി�േ�ാ ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ ;

(സി) ��ത ക�ീഷെ� അേന�ഷണ പരിധിയി�  എെ��ാം വിഷയ�ളാണ്
ഉ�െ���ിയി�ളളെത�് വിശദമാ�േമാ ;

(ഡി) സ��ാരിെ� വ�മാനം വ��ി�ി��തി�ം സാ�ഹ�  -  കാ�ണ� �വ��ന���്
പണം കെ���തി�ം ��ത� േലാ�റിക� ആരംഭി��തി�ളള നടപടി ക�ീഷെ�
അേന�ഷണ പരിധിയി� ഉ�െ���േമാ ; വ��മാ�േമാ;

(ഇ) ��ത ക�ീഷെ� റിേ�ാ��് എ�േ��് ലഭ�മാ�ം ; വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�ാേമാ ?
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ആദിവാസി േമഖലയിെല ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

*45.�ീ.എസ്.രാേജ��
,, െക.രാധാ���
,, ആ�. രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ആദിവാസി േമഖലയിെല ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം ലഭി��തിന് നിലവി�
അ�ഭവെ��� �രിത�� ��യിൽ െപ�ി�േ�ാ ;

(ബി) ആദിവാസി ��ിക��് വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിന് അടി�ാന സൗകര�െമാ��ാ�
വിനിേയാഗി�� �കക�  യഥാവിധി ഉപേയാഗെ���ിയി� എ� ആേ�പം
��യി�െ��ി�േ�ാ ; നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) കിേലാമീ��കേളാളം യാ� െച�് വിദ�ാലയ�ി�  എ�� ��ിക��് �രിപ�ം
�േദശ�ളി�ം ആവശ�മായ േറാ�ക�ം മ�് ഗതാഗത സൗകര���ം ഒ��ിയി�ി� എ�
ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ; നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �ട�പഠനം നട��തിന് സൗകര�ം അപര�ാ�മായതിനാ�  �രിഭാഗം ആദിവാസി
��ിക��ം അ�ഹമായ �ട�പഠനം നട��തിന് സാധ�മാകാ� സാഹചര�മാണ്
നിലവിെല� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ; നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ�െള തക��യി�നി�് ര�ി��തിന് നടപടി

*46.�ീ.െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, എളമരം കരീം
,, സി.���
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) തക�� േനരി�� പര�രാഗത വ�വസായ�െള സംര�ി��തിന് �ിയാ�കമായ
യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��ിെ�� പരാതി ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�
ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായ��  േനരി�� �തിസ�ികെള�റി�് വ��മായി പഠനം
നട�ി പരിഹാര നടപടിക� കെ��ാ�താണ് അവ�െട തക���് കാരണെമ�
പരാതിയി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ��െട തക�� �ലം ഈ േമഖലയി�  �വ��ി��വ��ം
��ംബ���ം ഉ�ായ �രിത�� ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(ഡി) എ�ി� ഇ�ാര��ി� എ�് നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?
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വ�ാവസായിക വികസനം

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

(എ) സം�ാന�് വ�ാവസായിക വികസനം ത�രിതെ���വാ� ഈ സ��ാ� സ�ീകരി�്
വ�� നടപടിക� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ന��ി�  �വ��ി�� െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള മികവിെ� േക��ളാ�ി
മാ��തിന് എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

2011-െല ധവളപ�ം

*48.�ീ.എളമരം കരീം
,, എം.എ.േബബി
,, എം. ഹംസ
,, െക.െക.ജയച�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011� �റെ��വി� ധവളപ��ി� 2014-15 ആ�േ�ാ� റവന� ക�ി ���മാ�ം
ഇ�ാതാ�െമ� വാ�ാന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� അവ� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) റവന� ക�ി ഇ�ാതാ�െമ� വാ�ാനം നിറേവ��തിൽ സ��ാ� പരാജയെ��ി�േ�ാ
;എ�ി� അതി��ായ കാരണ�� എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ധനകാര�മാേന�െമ�് അഴിമതി�ം െക�കാര��ത�ം നിറ�തായത് സം�ാന�്
റവന� ക�ി വ��ി��തിന് കാരണമാെയ� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� ഇേ�ാഴെ� സാ��ിക �ിതിഗതികെള �റി�� ഒ� ധവളപ�ം
�റെ��വി�ാ� ത�ാറാ�േമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണം

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

(എ) അ�രീ� മലിനീകരണ നിയ�ണ�ിന് ഏ�െ���ിയി�� സംവിധാനെ��റി�്
വിശദമാ�േമാ ;
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(ബി) വാഹന���ാ�� മലിനീകരണം നിയ�ി�ാ�  നിലവി�� സംവിധാനം
ഫല�ദമാേണാ എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) പ�ണ�ളിെല അ�രീ� മലിനീകരണേതാത് ഏ�യാെണ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

എ�ി� വ��മാ�േമാ?

െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിന് നടപടി

*50.�ീ.ബി.സത��
,, പി.�ീരാമ���
,, െക.െക.നാരായണ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�-സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തിന് യഥാസമയം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ  ;  ഇെ��ിൽ ഇ��ലം സം�ാന�ി��ാ�� ന�ം
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന സ��ാരിെ� െപാ�േമഖലേയാ�� സമീപന�ിെല ഉദാസീനതയാണ്
തകർ�� കാരണെമ� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) �� സ��ാരിെ� കാല�് െപാ�േമഖലാ�ാപന�� സംര�ി��തിന് നട�ിയ
�വ��ന�� സ��ാ� വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

�രഹിതരായ ആദിവാസിക��് സമയപരിധി��ി� �മി ന�കാ� നടപടി

*51.�ീ.െക.���ത് മാ��
,, എം.ച��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് �മി ന��� പ�തി�െട നിലവിെല
അവ�െയ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) �രഹിതരായ ��വ�  ആദിവാസിക��ം ഏത് കാലയളവി�  �മി ന��െമ�ാണ്
�ഖ�ാപി�ി��ത് ;

(സി) �രഹിതരായ ആദിവാസിക��് ന�കാെന� േപരി� വാസേയാഗ�മ�ാ� �മി വ�
�കക��് വാ�ിയതായ വാ�� ��യി�െ��ി�േ�ാ  ;  എ�ി�  ഇ�സംബ�ി�്
അേന�ഷണം നട�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ?

പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ
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*52.�ീ.എം. ഹംസ
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീ.െക.�േരഷ് ���്
,, �ി.വി.രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷെ� ശിപാ�ശ �കാരം സം�ാന��മായി വിഭജി�ാ��
നി�തി വ�മാന�ിെ� 42% സം�ാന���് ൈകമാറാ�ം ന�കി വ�ി�� �ാ�്
�കയി�  െവ�ി�റവ് വ��ാ��ളള േക� തീ�മാനം സംബ�ി�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) േക� നിലപാടിെ� �ണേദാഷ ഫല�െള സംബ�ി�ളള വിലയി���ക�
െവളിെ���ാേമാ ;

(സി) നട�് സാ��ികവ�ഷം േക�നി�തി ഇന�ി� ��തലായി ലഭി�െമ�് ക��� �ക
എ�െയ�ം �ാ�ിന�ി� �തീ�ി�� �ക എ�െയ�ം വിശദമാ�ാേമാ ;

(ഡി) സം�ാന�ിെ� റവന� ക�ി നിക��തിന് േക�സഹായമായി �തീ�ി�� �ക
എ�യാണ് ; 2015-2016 വ�ഷെ� ബജ�ി� േമ�റ� ഓേരാ�ി�ം കണ�ാ�െ��
�ക എ� വീതമായി��െവ�് അറിയി�േമാ ?

ആദിവാസിക��ിടയിെല േപാഷകാഹാര�റവ്

*53.�ീ.വി.ശശി
,, ഇ.ച�േശഖര�
,, ചി�യം േഗാപ�മാ�
,, െക.അജിത് : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം
കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാഷണ� ന��ീഷ�� േമാണി�റിംഗ് ബ�േറാ�െട കണ�ക� �കാരം �ാമ�േദശ�െള
അേപ�ി�് ആദിവാസിക��ിടയി�  േപാഷകാഹാര�റവ് ��തലാെണ�്
കെ��ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� ആദിവാസിക��ിടയിെല േപാഷകാഹാര�റവ് പരിഹരി��തിന് എെ��ി�ം
നടപടിക� സ�ീകരി�ി�േ�ാ ; ഉെ��ി� വിശദമാ�േമാ?

സഹകരണേമഖല ശ�ിെ����

*54.�ീ.ഇ.പി.ജയരാജ�
,, എം.ച��
,, പി.ടി.എ. റഹീം
,, െക.െക.നാരായണ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) സഹകരണ �ാപന��  സംര�ി��തി�ം ജേനാപകാര �ദമാ��തി�ം ഈ
സ��ാരിെ� നിലപാ�ക� എെ��ാം എ�് വ��മാ�േമാ ;

(ബി) സ��ാരിെ� നടപടിക�  പല�ം,  സഹകരണ �ാപന��  �േഖന ന� രീതിയി�
നട�ിലാ�ിയി�� ജേനാപകാര പ�തിക��് �തിസ�ി ��ി�തായി
ആേ�പ�േ�ാ ; നിലപാട് വ��മാ�േമാ ;

(സി) സഹകരണ �ാപന���് ആവശ�മായ സഹായ�ം സംര�ണ�ം ന�കാെത, അവ
തകരാനിടയാ�� നിലപാ�ക�  സ�ീകരി�ാ�  സാ�ഹ�മായി ഉ�ാ��
�ത�ാഘാത�� വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) സഹകരണ �ാപന���് തക����ാ��തായി ആേ�പി�െ�� േക�-

സം�ാന സ��ാ�ക�െട നിലപാ�ക�  തി���തി�ം സഹകരണേമഖല
ശ�ിെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ആവശ��ി�  നിലപാട്
വ��മാ�ാേമാ?

ആശ�ാസ് പ�തി

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

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� ആശ�ാസ് പ�തിക� നട�ാ�ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ;

(ബി) ��ത പ�തിക� �േഖന എെ��ാം ല���ളാണ് ൈകവരി�ാ�േ�ശി��ത് ;
(സി) പ�തി �കാരം എെ��ാം ആ��ല���ം സഹായ��മാണ് ഇ�വെര ന�കിയെത�്

െവളിെ���േമാ ;

(ഡി) ഏെത�ാം തല�ി�� സഹകരണ സംഘ��ം ബാ�ക�മാണ് ��ത പ�തി
നട�ാ�ിയെത�് വിശദമാ�േമാ?

നിേ�പ സംഗമ��െട ഫല�ാ�ി

*56.�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.�ി.വി.രാേജഷ്
,, എ.എം. ആരിഫ്
,, ആ�. രാേജഷ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാ� അധികാര�ി� വ� േശഷം നട�ിയ നിേ�പ സംഗമ��െട ഫല�ാ�ി
വിലയി��ിയി�േ�ാ ; വിശദമാ�േമാ ;

(ബി) ഓേരാ സംഗമം �േഖന�ം ല��മി� നിേ�പം സാ��മായി�േ�ാെയ�ം ഇെ��ി�
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അതി�� കാരണം എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ ;

(സി) നിേ�പ സംഗമ�ളി�  ന��� വാ�ാന��ം,  പെ����വ�  ആവശ�െ���
കാര���ം �ാേയാഗികമാ��തിന് സാ��മാ��വയായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ
?

ക���ൈറ�ഡ് േലാ�റി ന�െ���്

*57.�ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ക���ൈറ�ഡ് േലാ�റി ന�െ���ിെ� �താര�ത ഉറ�ാ�ാ�  എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�് വ�കതമാ�ാേമാ:

(ബി) ക���ൈറ�ഡ് േലാ�റി ന�െ���ി� �ൻ�റായി േ�ാ�ാം െച�വ��െവ� പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) എ�ിൽ ഇ�ാര��ി� �താര�ത ഉറ�ാ��തിനായി ന�െ���ിന് ��പായി ��ത
സംവിധാനം പരിേശാധി�ാൻ �േത�കം വിദ�ധെര നിയമി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ ?

ആദിവാസിക��ിടയിെല മദ�പാനാസ�ി

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

(എ) ആദിവാസിക��ിടയിെല വ��ി� മദ�പാനാസ�ി സംബ�ി� റിേ�ാ��ക�
��യി�െ��ി�േ�ാ ;

(ബി) ആദിവാസിക��ിടയിെല അമിത മദ�പാനം �ല�ളള മരണ�� സാധാരണ സംഭവമായി
മാ��തിെ� കാരണ�െള�റി�് അേന�ഷി�ി�േ�ാ ; എ�ി� വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ
;

(സി) ഇ�ാര��ി� േബാധവ��രണ�ിന് നിേയാഗി�െ��ി�ളള സാ�ഹ� �വ��കരി�
നി�ം വിവരേശഖരണം നട�ി ആവശ�മായ പരിഹാര നടപടിക� സ�ീകരി�േമാ ?

സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത .

*59.�ീ.വി.െച�ാമരാ��
,, വി.ശിവ���ി
,, പി.െക.��ദാസ�
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േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം ഭവനനി�മാണ�ം
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�ിെ� കടബാ��ത ഈ സ��ാരിെ� കാല�് അതിഭീമമായ േതാതി�
വ��ി�തായ ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) കഴി� നാല് വ�ഷ�ളിെല ബജ�കളി�  �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  ബ��രിപ��ം
നട�ിലാ�ാ�േ�ാ�ം കടബാ��ത ഏറിയതിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിഭവ സമാഹരണം ഫല�ദമായി നട�ാേ�� േമഖലകളിേല അഴിമതി ഔദാര���
എ�ിവ കാരണം സ��വ�വ��് േകാ�ം സംഭവി��െവ� ആേ�പം
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

കഴി� നാല് വ�ഷെ� ബജ�കളി� നട�ിലാ�ാ� സാധി�ാ� പ�തിക�

*60.�ീമതി.െക.എസ്.സലീഖ
�ീ.െക.രാധാ���
,, ��ഷ� കട��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ധനകാര��ം നിയമ�ം
ഭവനനി�മാണ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) കഴി� നാല് വ�ഷെ� ബജ�കളി�  �ഖ�ാപി� പ�തികളി�  നട�ിലാ�ാ�
സാധി�ാ�വെയ�റി�് വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ി� ഇ�ര�ി� പ�തിക� നട�ിലാ�ാ�� �ലം സം�ാന�ി��ായ ന�ം
എ�യാ�െമ�് കണ�ാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�തിക�  �ാവ��ികമാ��തിന് �ട�  �വ��ിക�  െചേ���തി�  വീ�
വ��തിെ� �ധാന കാരണ�� പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(ഡി) 2013-14-െല ബജ�് �സംഗ�ി� �ഖ�ാപി� �തിയ പ�തിക� നട�ിലാ�ിയതിെ�
നിജ�ിതി സി&എ.ജി.  വിലയി��ക��ായി�േ�ാ;  ഇേത�റി�� ധനകാര�
വ��ിെ� നിലപാട് വിശദമാ�ാേമാ?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.
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)].
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