
പതി��ാം േകരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സേ�ളനം

2016 െഫ��വരി 9, െചാ��

ന��ചി�മി� േചാദ���

[ആെക േചാദ���--30]

മ�പടി ന��� മ�ിമാ�

ഊ�� വ��മ�ി

സഹകരണ�ം ഖാദി �ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി

വ�വസായ�ം വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി

പ�ികവർ�േ�മ�ം �വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം
വ��മ�ി

നാേള�ി�ിരി ഊ��ം

*31. �ീ.ഷാഫി പറ�ി�
,, എം.പി.വി�െസ�റ്
,, �ഡി �യിസ്
,, വി.�ി.ബ�റാം : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) നാേള�ി�ിരി ഊ��ം പ�തി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി�െട �ധാന �വ��ന�� എെ��ാം;

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ��തിന് ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��ത്?

���ലം പ�തി

*32. �ീ.അ�റഹിമാ� ര��ാണി
,, െക.എ�.എ.ഖാദ�
,, പി.ബി. അ�ൾ റസാക്
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,, എം.ഉ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് പ�ികവർ�േ�മ�ം
�വജനകാര��ം കാ�ബം�ാ�ക�ം �ഗശാലക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി
ന��േമാ:

(എ) "���ലം " പ�തി�െട വിശദമായ മാ��േരഖ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ ;

(ബി) എ�ി� അതിെ� വിശദവിവരം െവളിെ���േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി നട�ാ��തിനാവശ�മായ നി�േ�ശം
ന��േമാ ?

�ാവൻ�ർ ൈട�ാനിയെ� സംര�ി��തിന് നടപടി

*33. �ീ.പി.െക.��ദാസ�
,, വി.ശിവ���ി
,, ബി.സത��
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� ��ഖ െപാ�േമഖലാ വ�വസായ �ാപനമായ �ാവൻ�ർ
ൈട�ാനിയെ� �തിസ�ിയി� നി�ം സംര�ി��തിന് �ിയാ�കമായ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;  വ��മാ�േമാ;  എ�ി�  ഇതിെ� ഇേ�ാഴെ�
�ിതി വ��മാ�േമാ;

(ബി) ൈട�ാനിയ�ിന് ആവശ�മായ �ധാന അസം�ത വ�വായ ഇ�മൈന�്
ലഭ�മാ��തി�  വീ�വ��തിെ� കാരണം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക� ജാ�തേയാെട �വ��ി�ാ� ൈട�ാനിയം
മിക� �വ��നം കാ�െവ�ാ�  സാധി�� �ധാന െപാ�േമഖലാ
�ാപനമാ�െമ�് ക���േ�ാ;

(ഡി) െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള സംര�ി��തി� പകരം അഴിമതി�ം
സ�കാര�േമഖലേയാ�� േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട ��ം
െക�കാര��ത�മാണ് ഇ�ര�ി�� വ�വസായ �ാപന��
തക��തിന് കാരണമാ��െത� ആേ�പം ��യിൽെപ�ി�േ�ാ;

എ�ിൽ ഇ�ാര��ി�� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

സം�ാന െറയി� േമഖല
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*34. �ീമതി.െക.െക.ലതിക
�ീ.േകാലിയേ�ാട് എ�. ��� നായ�
,, �ി.വി.രാേജഷ്
േഡാ.െക.ടി.ജലീ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) വികസന കാര��ി�  സം�ാനെ� െറയി�  േമഖല�െട �രവ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഇ�ര�ി�  വികസന �രടി�് സം�ാന െറയി�  േമഖലയി�
ഉ�ായതിെ� കാരണം പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) െറയി�േവ വികസന േമഖലയി�  രാജ��് വിവിധ സം�ാന��  വ�
�േ��ം കാ�െവ�േ�ാ�  സം�ാനം ഇ�ര�ി�  തഴയെ���തിന്
ഉ�രവാദിക� ആരാെണ�് അറി�േ�ാ ; വ��മാ�ാേമാ?

ആശ�ാസ് പ�തി

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

(എ) സഹകരണ േമഖലയി� ആശ�ാസ് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

ക�സ�മ�െഫഡ്

*36. �ീ.ആ�. രാേജഷ്
,, ��ഷ� കട��ി
,, സി.െക സദാശിവ�
,, പി.ടി.എ. റഹീം : താെഴ കാ�� േചാദ����് സഹകരണ�ം ഖാദി
�ാമവ�വസായ�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ക�സ�മ�െഫഡ് �േഖന െപാ�വിപണിേയ�ാ�  20%  വില �റ�്
സാധന��  സ�ിഡി നിര� ി�  വിതരണം െച�െമ� �ഖ�ാപന�ിെ�
നിലവിെല അവ� വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�വ സീസ�കളിലട�ം സ�ിഡി നിര�ി�  സാധന��  വിതരണം
െച��തിന് ക�സ�മ�െഫഡിെന സ�മാ�ാ�
സാ��മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ക�സ�മ�െഫഡ് േപാ�� സഹകരണ �ാപന��  ��കാല�ളി�
സജീവമായത് െപാ�വിപണിയി�  വില�യ�ം പിടി� നി���തിന്
എ�േ�ാളം സഹായകരമായി��് എ�് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഡി) അഴിമതി�ം ���ം െക�കാര��തക�ം തട��തി�  നി�ംഗത
കാണി�താണ് ക�സ�മ�  െഫഡിെ� തക���് കാരണമായെത�
ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ?

ഇ-െ�ാക��െമ�് സംവിധാനം

*37. �ീ.പി.എ.മാധവ�
,, അ�വ� സാദ�്
,, എ.�ി.േജാ�ജ്
,, സ�ി േജാസഫ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് വിവിധ വ��കളി�  ഇ-െ�ാക��െമ�് സംവിധാനം
ഏ�െ����തിന് പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

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

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

ൈ�ബ� േഹാ��ക�

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

(എ) സം�ാനെ� ആദിവാസി േഹാ��കളി� മതിയായ സൗകര��ളിെ��
വിവരം ��യി�െ��ി�േ�ാ;  ഇ� സംബ�ി�് െസ�� േഫാ� ൈ�ബ�
എഡ�േ�ഷ�  െഡവല�െമ�് ആ�് റിസ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;

ഉെ��ി� ഈ പഠനറിേ�ാ��ിെല കെ���ക� വിശദമാ�േമാ;

(ബി) അ�വദനീയമായതി�  ��ത�  േപ�  താമസി�� ൈ�ബ�
േഹാ��ക�േ�ാ; ഉെ��ി� ഓേരാ േഹാ�ലി�ം എ�േപ� വീതം അധികം
താമസി��െ��് െവളിെ���േമാ;

(സി) ഇ�രം ൈ�ബ�  േഹാ��കളിെല സൗകര���  െമ�െ����തിന്
സ�ീകരി� നടപടിക� വ��മാ�േമാ?

പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�പാദന പ�തിക�

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

(എ) നിലവി�� പാര�േര�തര ഉൗ�� ഉ�പാദന പ�തിക�, അവ�െട
�വ��നം എ�ിവ സംബ�ി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) പാര�േര�തര ഉൗ��േ�ാത�കളി�  നി�് ഉൗ��ം
ഉ�ാദി�ി��തിനായി �തിയ പ�തിക� ആവി�രി�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ;

വ��മാ�േമാ?

ൈക�റി വ�വസായ േമഖല

*40. �ീ.േകാടിേയരി ബാല���
,, �ി.വി.രാേജഷ്
,, സി.���
,, െക.��ിരാമ� (ഉ�മ) : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:
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(എ) ൈക�റി വ�വസായ േമഖല�െട നിലവിെല അവ� അവേലാകനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈക�റി േമഖലെയ ൈവവി��വ��രണ�ി�െട സംര�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ണെമ� ആവശ�ം �ാവ��ികമാ��തിന്
സാ��മായി�ി�ാ�ത് വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(സി) ൈക�റി േമഖല�െട �തിസ�ി�െട കാരണം കെ��ി
പരിഹരി��തിന് തിക�ം അലംഭാവമാണ് കാണി�െത� ആേ�പ�ി�
നിലപാട് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഒ� കാല�് വിേദശ രാജ��ളിലട�ം ഏെറ �ിയ�രമായി�� ൈക�റി
ഉ�����് അവിട�ളി� വിപണി ന�െ���തിെ� കാരണം കെ��ി
വിപണന സാ��ത ഒ���തിന് എെ��ി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

വിശദാംശം വ��മാ�ാേമാ?

െറയി�േവ േമഖലയിെല �ഖ�ാപിത പ�തിക�

*41. �ീ.െക.വി.അ�� ഖാദ�
,, എം.എ.േബബി
,, എം.ച��
,, െക.വി.വിജയദാസ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െറയി�േവ േമഖലയി�  സം�ാന�് �ഖ�ാപി�് നട�ിലാ�ാ�
പ�തികെള �റി�് അവേലാകനം നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ഖ�ാപിത പ�തിക�  നട�ിലാവാ�തിന് സം�ാനം
നി��ഹിേ��ിയി�� കാര���  യഥാസമയം െച� ന�കാതി��ത്
കാരണമായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) നാമമാ� കാര���  �ഖ�ാപി�ക�ം അത് േപാ�ം
�ാവ��ികമാ�ാതിരി�ക�ം െച�� �ിതിവിേശഷം തടയാ�
സ��ാരിന് സാ��മായി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

ഇ-ഗേവണ�സ്

*42. �ീ.എ.�ി.േജാ�ജ്
,, എം.എ. വാഹീദ്
,, െഡാമിനിക് �സേ�ഷ�
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,, അ�വ� സാദ�് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാനെ� വിവിധ വ��കളി� ഇ-ഗേവണ�സ് നട�ാ�ാ� എെ��ാം
ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

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

(സി) ��ത പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി��്?

സ�കാര� സൗേരാ�� സംരംഭക� �ഖാ�ിരം ലഭി�� ൈവദ�തി

*43. �ീ.എ. െക. ശശീ��
,, േതാമസ് ചാ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ�കാര� സൗേരാ�� സംരംഭക�  �ഖാ�ിരം ലഭി�� ൈവദ�തി
െക.എസ്.ഇ.ബി.  �െട ജനറ�  �ിഡിേല�് എ�് �തലാണ് സ�ീകരി�
�ട�ിയത്;

(ബി) െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ലഭി� ൈവദ�തി�ം ഉപേയാഗി� ൈവദ�തി�ം ഏ�
രീതിയിലാണ് �മീകരി�െ���ത്;

(സി) ഇതിന് േവ� ച��� �പീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) ഇെ��ി� ഇതിനായി ച��� എ�് �പീകരി�െമ� വ��മാ�ാേമാ?

േക� സം�ാന െപാ�േമഖലാ �ാപന�� - സം�� സംരംഭ��

*44. �ീ.പി.�ീരാമ���
,, എ.െക.ബാല�
,, വി.ശിവ���ി
െ�ാഫ. സി.രവീ�നാഥ് : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക� െപാ�േമഖലാ �ാപന��മായി സഹകരി�് �വ��ി�ക എ� ��
സ��ാരിെ� നയം ഇേ�ാ� �ട�� വ��േ�ാ; ഈ രീതിയി�െട നിലവി�
വ� സം�� സംരംഭ�� ഏെതാെ�യായി��;

(ബി) ��ത സം�� സംരംഭ��െട വികസന�ിനായി ല��മി�ി��

resource://app/res/html5.html

7 of 16 Sunday 31 January 2016 05:09 PM



കാര�പരിപാടിക�െട �ട� �വ��ന�� നട�ക��ാേയാ;

(സി) ഈ സ��ാ� േക� സ��ാ�മായി േച���ാ�ിയ സം�� സംരംഭ��
ഏെതാെ�യാണ്;

(ഡി) സം�� സംരംഭ���ായി സാധ�ത�� േമഖലക�  ഇനി�ം
വികസി�ി�ാ� സാ��ത�േ�ാ; ഇ�മായി ബ�െ��് എെ��ി�ം പഠനം
നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

മലിനീകരണ നിയ�ണം

*45. �ീ.എസ്.രാേജ��
േഡാ.ടി.എം.േതാമസ് ഐസക്
�ീമതി.പി. അയിഷാ േപാ�ി
�ീ.െക.���ത് മാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ��
വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) മലിനീകരണ നിയ�ണ കാര��ി�  വിവിധ വ��ക�മായി ഏേകാപനം
നട�ി ആവശ�മായ നടപടി സ�ീകരി��തിന് സാ��മായി�േ�ാെയ�്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് വ� ജനപ�ാളി���ാ�� തീ��ാടന േക��ളി�ം മ�ം
മലിനീകരണ��ാകാതിരി�ാ�� ��ക�ത�ക�  എ���തി��
�വ��നം ഏേകാപി�ി�ാ�  സാധി�ി�േ�ാെയ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(സി) വ�േതാതി�  അ�രീ� മലിനീകരണ�ം മ�ം ഉ�ാ�� തര�ി�
വിദ�ാലയപരിസര�ളിലട�ം െപാ��ല�ളി�  മാലിന���
ക�ി��ത് തട��തിന് സാ��മാ��േ�ാെയ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ;വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) �ടിെവ� വിതരണ പ�തി വഴി മാലിന���മായ ജലമാണ് വിതരണം
െച��െത�് ഉറ�് വ��ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

അവിവാഹിതരായ ആദിവാസി അ�മാർ

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

(എ) േകരള�ിെല അവിവാഹിതരായ ആദിവാസി അ�മാെര സംബ�ി� കണ�്
സ��ാരിെ� പ��േ�ാ;

(ബി) എ�ി� വിശദാംശ�� ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) അവിവാഹിതരായ ആദിവാസി അ�മാ�െട �����് പരിഹാരം
കെ��ാ� സ�ീകരി� നടപടിക�െട വിശദാംശ�� വ��മാ�ാേമാ?

വ�വസായ�ക��

*47. �ീ.ബി.ഡി. േദവ�ി
,, രാ� എ�ഹാം
,, െക.െക.നാരായണ�
,, െക. ദാസ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) േക�-സം�ാന സ��ാ�ക�െട നയ�ം നിലപാ�ക�ം സം�ാന�്
െപാ�െവ�ം വ�വസായ നഗരമായ എറണാ�ള�് �േത�കി�ം
വ�വസായ�െള തക��യിെല�ി�െവ� ആേ�പ�ി�  നിലപാട്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വ�  �േരാഗതിയിെല�ി�ാ�� വ�കിട വ�വസായ �ാപന�ളട�ം
െക�കാര��ത�ം നയെെവകല���ം കാരണമാണ് തക��
േനരി��െത� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) വ�വസായ��െട തക�� സ�കാര� േമഖലയിലട�ം േജാലി െച��
െതാഴിലാളികെള പ�ിണിയിേല�് ത�ിവി�കയാെണ�് േ�ഡ് �ണിയ�ക�
നിേവദനം ന�കിയി�ം വ�വസായ��െട സംര�ണ�ിന് യാെതാ�
നടപടി�ം സ�ീകരി�ി� എ� ആേ�പം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ൈഹ�ീഡ് െറയി�പാത നി��ാണം .

*48. �ീ.പി.ഉൈബ��
,, െക.�ഹ���ി ഹാജി
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,, എ� .എ.െന�ി��്
,, സി.മ��ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െത�് വട�് ൈഹ�ീഡ് െറയി�പാത നി��ാണം ഏെ��േ��തിെ�
ആവശ�കത േബാ��മായി�േ�ാ;

(ബി) എെ�ാെ� അടി�ാന കാരണ�ളാണ് അതിന് അ��ലമായി
പരിഗണി�െ��ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഈ പ�തി�് വ�� �ത��ട�ിെന�റി�ം �ല ലഭ�തെയ�റി�ം
പരിേശാധി�ി�േ�ാ;  ഫലം ആശാവഹമാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ?

ൈവദ�ത ചാർ� �ടി�ിക�ം ൈവദ�തി വാ��ം

*49. �ീ.െക.അജിത്
,, സി.ദിവാകര�
�ീമതി.ഇ.എസ്.ബിജിേമാ�
�ീ.െക.രാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി സദയം
മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െപാ�േമഖലയിെല വ�കിട വ�വസായ �ാപന��ം എ�്�ാ
ൈഹെട�ഷ�  ഉപേയാ�ാ��ം ൈവദ�തി േബാ�ഡിന് �ടി�ിക
വ��ിയി�േ�ാ;  ഉെ��ി�  െമാ�ം എ� �ക ഈ ഇന�ി�
പിരി�കി�ാ�െ��് െവളിെ���േമാ;

(ബി) ഇ�രം വ�  �ടി�ികക�  പിരിെ����തിന് എ� നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ി��െത�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി നിര�് ��തലായതിനാ�  അന�സം�ാന�� ൈവദ�തി
ഉ�ാദകരി�  നി�ം ൈവദ�തി വാ�ാ�  വ�കിട ഉപേഭാ�ാ���്
അ�മതി ന�കിയി�േ�ാ; ഉെ��ി� ഇ�ര�ി� ൈവദ�തി വാ��തിന്
എ� വ�കിട�ാ��് അ�മതി ന�കിയി��്;  ഇതി�  െപാ�േമഖലയി�
എ� വ�കിട ഉപേഭാ�ാ���് ൈവദ�തി െകാ�വ��തിന് േബാ�ഡ്
എെ��ാം സഹായ�� െച�െകാ���െ��് വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) �റ� നി�് ൈവദ�തി െകാ�വ��തി�� അ�മതി  (ഓ�� അ�സ്)
നി��ലാ�ാ� ഉേ�ശി��േ�ാ?
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ആദിവാസി വിഭാഗ��െട േ�മം

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

(എ) വിവിധ ആദിവാസി വിഭാഗ��െട േ�മം ഉറ�ാ��തിനായി ഈ സ��ാ�
സ�ീകരി� നടപടിക�െട �വ��ന �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ആദിവാസിക�െട േ�മം ഉറ�ാ��തിനായി വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപിത
�വ��നം അനിവാര�മാെണ� കാര�ം ��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�ാര��ി�  ബ�െ�� എ�ാ വ��ക�െട�ം സംേയാജിത
�വ��നം �ാബല��ി�  വ���തിന് അടിയ�ര നടപടി
സ�ീകരി�േമാ?

ജനനി ജ�ര� പ�തി

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

(എ) സം�ാന�് ജനനി ജ�ര� പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ;

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

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
സ�ീകരി�ി�െ��് വ��മാ�േമാ?

ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം
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*52. �ീ.െക.അ�ത�
,, ആ� . െസ�വരാജ്
,, െബ�ി െബഹനാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സ��ാ�  ഓഫീ�കളി�  ഇ-ഓഫീസ് സംവിധാനം നട�ാ��തിന്
എെ��ാം ക�� പ�തിക� ആവി�രി�ി��്;

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

(സി) പ�തി നട�ാ�ാ� ഭരണതല�ി� എെ��ാം നടപടിക� സ�ീകരി�ി��്?

പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക�

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

(എ) പാര�േര�തര ഊ�� േ�ാത�ക� പരമാവധി �േയാജനെ����തി�
േവ�ി ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിക�െട വിശദവിവരം ന�ാേമാ;

(ബി) ഇതിെ� ഭാഗമായി േബാർഡ് വക റിസ�േവായ�കളിെല ജല�ര�ി�
േ�ാ�ിംഗ് പാന�ക� �ാപി�് െസൗേരാ�� ൈവദ�തി ഉ�ാദി�ി�ാ��
പ�തി നട�ാ�ിയി�േ�ാ;

(സി) എ�ി� ഇ� �കാരം നട�ാ�ിയ പ�തി�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

ഊ�� ഉ�ാദനം

*54. �ീ.െക.രാധാ���
,, എ. �ദീ��മാ�
,, സി.െക സദാശിവ�
�ീമതി.െക.െക.ലതിക : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) ഈ സ��ാരിെ� കാലയളവി� ല��മി� ഊ�� ഉ�ാദനം ൈകവരി�ാ�
സാധി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
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(ബി) ഈ കാലയളവി�  ല��മി� ഊ�� ഉ�ാദനം എ�യായി�� എ�്
വ��മാ�േമാ; ഇതി� ല��ം േനടാ� സാധി�ി�ി�ാ�ത് എ� െമഗാവാ�്
ആണ് എ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�ി�ം ഉപേഭാ�ാവി�ം സാ��ികഭാരം ഏ�ി�ാ� തര�ി�
ഊ�� ഉ�ാദന ല��ം ൈകവരി�ാ�  സാധി�ാ�തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ?

സൗര�ഹ പ�തി

*55. �ീ.ബാ� എം. പാലിേ�രി
,, എം. ഹംസ
,, ജി.�ധാകര�
,, എസ്.രാേജ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) 2011-12  സാ��ിക വ�ഷം  10,000  വീ�ക�െട േമ��രകളി�  ഒ�
കിേലാവാ�ം അതിലധിക�ം േശഷി�� സൗര ൈവദ�ത �ാ�ക�
�ാപി�വാ�ം ഇവയി�  നി�് ഉ�പാദി�ി�� ൈവദ�തി
െക.എസ്.ഇ.ബി.�് ന�ാ�ം ബജ�ി�  �ഖ�ാപി� സൗര�ഹ പ�തി�െട
നിജ�ിതി െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഈ പ�തി നി��ഹണ�ിെ� �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;  എ�
കിേലാവാ�് ൈവദ�തിയായി�� ഇതി�െട ല��മി�ി��ത്;  ലഭി�ത്
എ�യാണ്;

(സി) േസാളാ�  പ�തി�െട േപരി�  ഉ�ായ ത�ി�ക�െട ഭാഗമായി പ�തി
നി��ഹണം പരാജയെ�ടാനിടയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) ത�ി�കാ��് ജന�ളി� നി�ം േകാടി�ണ�ിന് �ക ത�ി�് നട��തിന്
സഹായകരമായി�ാണ് സ��ാ� പ�തി�ം േസാളാ� നയ�ം നട�ിലാ�ാ�
�മി�ി��െത� ആേ�പം ��യി�െ��ി�േ�ാ?

കളിമ� വ�വസായ �ാപന�ൾ

*56. �ീ.��ഷ� കട��ി
,, െക. ദാസ�
,, െക.െക.നാരായണ�
,, ബി.ഡി. േദവ�ി : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
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വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് കളിമ�  ഉപേയാഗി�് �വ��ി�� വ�വസായ
�ാപന��െട �തിസ�ി വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) ��ത �ാപന��  അട���ലിെ� അവ�യിലാെണ�ത്
��യി�െ��ി�േ�ാ;

(സി) എ�ി�  ഇ�രം �ാപന��  നിലനി���തിന് എെ��ി�ം നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ഡി) �തിസ�ി േനരി�� വ�വസായ �ാപന��  സമാനസ�ഭാവ��
വ�വസായ��മായി സംേയാജി�ി�ാ�  �തിസ�ിയി�  നി�ം
കരകയറാ�� സാ��ത വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ഇ) കളിമ�  ഉപേയാഗി�് �വ��ി���ം തക�� േനരി���മായ
�ാപന��  സമാന സ�ഭാവ�ി���മായി ലയി�ി�കേയാ മ�്
തര�ി�  സഹകരി�ി�കേയാ െച�ണെമ�് ആവശ�െ��് നിേവദനം
ലഭി�ി�േ�ാ;  എ�ി� �തിസ�ി േനരി�� വ�വസായ �ാപന�� മ�്
െപാ�േമഖലാ �ാപന�മായി സംേയാജി�ി�് സംര�ി��തി� നിലപാട്
വ��മാ�േമാ?

പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല

*57. �ീ.െക.��ിരാമ� (ഉ�മ)

,, എളമരം കരീം
,, വി.െച�ാമരാ��
,, െജയിംസ് മാത� : താെഴ കാ�� േചാദ����് വ�വസായ�ം
വിവരസാേ�തിക�ം വ��മ�ി സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖല�െട നിലവിെല അവ�
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പര�രാഗത വ�വസായേമഖലെയ തക��യി�  നി�ം സംര�ി��തിന്
�ഖ�ാപി� പ�തികളിൽ യാെതാ� നടപടി�ം സ�ീകരി��തിന് ഈ
സ��ാരിനായി�ി� എ� ആേ�പ�ി� നിലപാട് വ��മാ�േമാ;

(സി) പര�രാഗത വ�വസായ േമഖലയിെല തക�� �ട��ത് കാരണം ��ത
േമഖലെയ മാ�ം ആ�യി�് കഴി��വ�െട ജീവിത�തിസ�ി
��യി�െ��ി�േ�ാ?
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െകാ�ി െമേ�ാ സ��ിസ്

T *58. �ീ.എം.വി.േ�യാംസ് �മാ�
േഡാ.എ�. ജയരാജ്
�ീ.േറാഷി അഗ�ി� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) െകാ�ി െമേ�ാ സ��ീസ് ആരംഭി��തി�� �വ��നം ഇേ�ാ� ഏ�
ഘ��ിലാണ്, വ��മാ�േമാ ;

(ബി) െകാ�ി െമേ�ാ സ��ീസ് ആരംഭി��ത് ��ി� ക�െകാ�് എെ��ാം
അ�ബ� സ�ീകരണ�ളാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

(സി) ��ത പ�തി�െട െകാേമ��� സ��ീസ് എ� �ത� ആരംഭി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത് ; വ��മാ�േമാ ;

തീവ�ി യാ�ാ സൗകര�ം

*59. �ീ.പി.ടി.എ. റഹീം
,, ഇ.പി.ജയരാജ�
,, െക.��ിരാമ� (��രി�ർ)

,, വി.െച�ാമരാ�� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) പാതയിര�ി�ി��, ൈവദ�തീകരണം �ട�ി സം�ാന െറയി�േവ�െട
വ�ഷ�ളായി �ട�� പ�തിക�െട �വ��നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(ബി) �ഗമമായ യാ��് അത��ാേപ�ിതമായ പാതയിര�ി�ി��,
ൈവദ�തീകരണം �ട�ിയ കാര���  സമയബ�ിതമായി
���ീകരി��തിന് സാ��മാകാതിരി��തിെ� കാരണം വ��മാ�േമാ;

(സി) ചാ��് വ��നയി�െട�ം മ�് തര�ി�ം യാ��ാ��് വ�ഭാരം
അടിേ��ി�േ�ാ�ം സം�ാനെ� തീവ�ിയാ��ാ��് മിനിമം യാ�ാ
സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് സാ��മാകാ�തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ?

െച�കിട ജലെെവദ�ത നയം

*60. �ീ.െബ�ി െബഹനാ�
,, േജാസഫ് വാഴ�ൻ
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,, എ.പി.അ����ി
,, വ��ല കഹാ� : താെഴ കാ�� േചാദ����് ഊ�� വ��മ�ി
സദയം മ�പടി ന��േമാ:

(എ) സം�ാന�് െച�കിട ജലെെവദ�ത നയം �ഖ�ാപി�ി�േ�ാ;

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എെ��ാം ല���ളാണ് നയം നട�ാ��ത് വഴി
െെകവരി�ാ�േ�ശി��ത്; വിശദാംശ�� എെ��ാം;

(സി) ��ത നയം നട�ാ�ാ�  ഭരണതല�ി�  എെ��ാം നടപടിക�
എ��ി��്?

േകരള നിയമസഭാ
െസ�േ�റിയ�് ,

പി.ഡി.ശാരംഗധര�,

തി�വന��രം, െസ��റി.

31-01-2016

�േ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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